
A/61/12/Add.1 

 
 

  املتحدةاألمم

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني  
 
 
 

ــر ال ــةتقري ــامج مفــوض األمــم   لجن ــة لربن  التنفيذي
 املتحدة السامي لشؤون الالجئني

 
 
 

 )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦-٢(الدورة السابعة واخلمسون   

  العامةاجلمعية
  الرمسيةالوثائق
  احلادية والستونالدورة
 )A/61/12/Add.1(ألف  ١٢  رقمامللحق

 



 اجلمعية العامة
  الرمسيةالوثائق
  احلادية والستونالدورة
 )A/61/12/Add.1(ألف  ١٢ رقم امللحق

 

 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني
 

 

 لربنــامج مفــوض األمــم املتحــدة  التنفيذيــة لجنــةتقريــر ال
 السامي لشؤون الالجئني

 

 )٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦-٢(الدورة السابعة واخلمسون   

 
 ٢٠٠٦نيويورك، • األمم املتحدة



A
/61/12/A

dd.1

 



 

 مالحظة

ويعـين إيـراد أحـد هـذه الرمـوز          .  رموز وثائق األمـم املتحـدة مـن حـروف وأرقـام            تتألف
 .تحدةاإلحالة إىل إحدى وثائق األمم امل

الوثـائق الرمسيـة   صدر تقرير مفوض األمم املتحـدة الـسامي لـشؤون الالجـئني بوصـفه             
 ).A/61/12 (١٢للجمعية العامة، الدورة احلادية والستون، امللحق رقم 

ISSN No. 0251-8074 
 



 
 

iii 06-59628 
 

 
 احملتويات

الصفحةالفقرات 

.مقدمة -أوال   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .١١١-١
.افتتاح الدورة -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢١-١
.املمثلون يف اللجنة - بــاء   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨١-٣
.إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -جيم    . . . . . . . . . . .٩٢
.انتخاب أعضاء املكتب للدورة الثامنة واخلمسني -دال    . . . . . . . . . . . .١١٣-١٠

.أعمال الدورة السابعة واخلمسني -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦٤-١٢
.استنتاجات اللجنة التنفيذية ومقرراا -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٥-١٧

.استنتاج بشأن النساء والفتيات املعرضات للخطر -ألف    . . . . . . . . . . .١٧٥
استنتاج بشأن حتديـد حـاالت انعـدام اجلنـسية ومنعهـا وخفـضها، ومحايـة -بـــاء   

.عدميي اجلنسية        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٨١٣
.مقرر عام بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية                        -جيم    . . . . . . . . . . .١٩١٨
.٢٠٠٧جنة الدائمة يف عام           مقرر بشأن برنامج عمل الل               -دال    . . . . . . . .٢٠٢١
ــة -هــاء    ــة واخلمــسني للجن مقــرر بــشأن جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثامن

.التنفيذية    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .٢١٢٢
مقرر بشأن مشاركة املراقبني يف اجتماعات اللجنـة الدائمـة خـالل عـامي -واو   

.٢٠٠٧ و  ٢٠٠٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٢٢٢
 املرفقات 
.٢٠٠٦ اللجنة الدائمة يف عام            املقررات اليت اعتمدا          -األول   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٣
.ملخص الرئيس للمناقشة العامة             -الثاين   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٢٤





A/61/12/Add.1 
 

1 06-59628 
 

 مقدمة -أوالً  
 افتتاح الدورة -ألف  

عقدت اللجنة التنفيذية لربنـامج املفـوض الـسامي دورـا الـسابعة واخلمـسني يف قـصر                   - ١
ح الـدورة الـرئيس،   وافتـت . ٢٠٠٦أكتـوبر  / تـشرين األول  ٦ إىل   ٢األمم جبنيف، يف الفتـرة مـن        

 ). اليابان(سعادة السفري إشريو فوجيساكي 
ــذين        - ٢ ــال ال ــدي األردن والربتغ ــود، وخباصــة أعــضاء وف ــرئيس بأعــضاء الوف ورحــب ال

 .حيضرون دورم العامة األوىل كأعضاء
 

 املمثلون يف اللجنة -باء  
 :عضاء يف اللجنة ممثلة يف الدورةكانت الدول التالية األ - ٣

اد الروسـي، إثيوبيـا، األرجنـتني، األردن، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، إكـوادور،                االحت 
، آيرلنـدا، إيطاليـا، باكـستان، الربازيـل،     ) اإلسـالمية -مجهوريـة   (أملانيا، أوغندا، إيران    

الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بولندا، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائـر، مجهوريـة ترتانيـا             
ة كوريـا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، الـدامنرك،               املتحدة، مجهوري 

رومانيــا، زامبيــا، الــسودان، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربيا، الــصني، غانــا، غينيــا، 
، فنلنـدا، قـربص، الكرسـي الرسـويل،         )مجهوريـة البوليفاريـة   (فرنسا، الفلـبني، فنــزويال      

 ليـسوتو، مدغـشقر، مـصر، املغـرب،     كنـدا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان،      
املكـسيك، اململكــة املتحــدة لربيطانيـا العظمــى وآيرلنــدا الـشمالية، موزامبيــق، ناميبيــا،    
النرويج، النمـسا، نيجرييـا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هنغاريـا، هولنـدا، الواليـات                 

 .املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
 :ل التالية ممثلة بصفة مراقبوكانت حكومات الدو - ٤

أذربيجان، أرمينيا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، اإلمارات العربيـة املتحـدة، إندونيـسيا،             
أنغوال، أوروغواي، أوزبكستان، أوكرانيا، آيـسلندا، بـاراغواي، بلغاريـا، بنمـا، بـنن،              

يالروس، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بــريو، بــ  
تـــشاد، توغـــو، اجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة، مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى، اجلمهوريـــة 
ــة مقــدونيا     ــة الــسورية، مجهوري ــة العربي ــة، اجلمهوري ــة الدومينيكي التــشيكية، اجلمهوري
ــابوي،       ــدا، زمب ــويت، روان ــا، جيب ــدوفا، جورجي ــة مول ــسابقة، مجهوري اليوغوســالفية ال

زيلند، ااكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســو   ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوف   
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ــا     ــا، غينيــ ــابون، غامبيــ ــان، غــ ــراق، عمــ ــستان، العــ ــرياليون، طاجيكــ ــساو، -ســ  بيــ
قريغيزســـتان، كازاخـــستان، الكـــامريون، كرواتيـــا، كوســـتاريكا، الكونغـــو، التفيـــا،  

ر، لكــسمربغ، ليبرييــا، مالطــة، مــالوي، اململكــة العربيــة الــسعودية، موريتانيــا، ميامنــا  
 . نيبال، النيجر، هاييت، هندوراس

 .وكانت فلسطني ومنظمة فرسان مالطة املستقلة ممثلتني بصفة مراقب - ٥
 :كما حضرت الدورة املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية - ٦

االحتــاد األفريقــي، جمموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ، جملــس          
جلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، اجلماعـة األوروبيـة، جلنـة الـصليب                 أوروبا، ا 

األمحــر الدوليــة، االحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، املنظمــة    
ــم       ــة والعل ــهجرة، املنظمــة اإلســالمية للتربي ــة لل ــة، املنظمــة الدولي ــة للفرانكوفوني الدولي

 .نظمة املؤمتر اإلسالميوالثقافة، جامعة الدول العربية، م
 :وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على النحو التايل - ٧

مكتب األمم املتحدة يف جنيف، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، مكتب تنـسيق              
ــسان، منظمــة األمــم       ــسامية حلقــوق اإلن ــسانية، مفوضــية األمــم املتحــدة ال ــشؤون اإلن ال

مم املتحدة اإلمنائي، صندوق األمم املتحدة للسكان، وكالة        املتحدة للطفولة، برنامج األ   
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن، برنـامج متطـوعي             

 .األمم املتحدة، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية
 . منظمة غري حكومية٥٩وحضر الدورة حنو  - ٨
 

  األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإقرار جدول -جيم  
 ):A/AC.96/1031(أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل  - ٩

 افتتاح الدورة - ١ 

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢ 

 بيان استهاليل للمفوض السامي - ٣ 
 املناقشة العامة - ٤ 
  املقدمة عن أعمال اللجنة الدائمةالنظر يف التقارير - ٥ 
 احلماية الدولية )أ(  
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 امليزانيات الربناجمية، واإلدارة، والرقابة املالية والرقابة اإلدارية )ب(  
 التقارير املتعلقة بالتفتيش والتقييم - ٦ 
  ويف امليزانية الربناجميـة املقترحـة      ٢٠٠٦النظر يف امليزانية الربناجمية املنقحة لعام        - ٧ 

  واعتمادمها٢٠٠٧لعام 
 استعراض املشاورات السنوية مع املنظمات غري احلكومية - ٨ 
 بيانات أخرى - ٩ 
 ٢٠٠٧اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام  - ١٠ 
 النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية - ١١ 
 انتخاب أعضاء املكتب - ١٢ 
 رىأية مسائل أخ - ١٣ 
 اعتماد تقرير الدورة السابعة واخلمسني للجنة التنفيذية - ١٤ 
 اختتام الدورة - ١٥ 

 
 انتخاب أعضاء املكتب للدورة الثامنة واخلمسني -دال  

 مــن نظامهــا الــداخلي، أعــضاء املكتــب ١٠انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة، مبوجــب املــادة  - ١٠
ليـوم الـذي يلـي مباشـرة انتخـام إىل ايـة آخـر               التالية أمساؤهم كي خيدموا اللجنة ابتداًء مـن ا        
 :يوم من الدورة السنوية املقبلة للجنة التنفيذية

 )زامبيا(سعادة السفري لوف متيسا   :الرئيس 
 )النرويج(سعادة السفري فيكري سترومان  :نائب الرئيس 
 )كندا(السيدة أمينا توداكوفيج   :املقررة 

ة الــسفري متيــسا، بيانــاً وجيــزاً دعــا فيــه كافــة أعــضاء   وألقــى الــرئيس املنتخــب، ســعاد  - ١١
اللجنة التنفيذية إىل العمل معاً ودعم أعضاء املكتب اجلديد يف املضي قـدماً بعمـل اللجنـة علـى      
ــذين تعــىن ــم         ــساعدة الــيت تقــدم إىل األشــخاص ال ــة وامل حنــو يكفــل حتــسني خــدمات احلماي

 .املفوضية واتمع الدويل
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 الدورة السابعة واخلمسنيأعمال  -ثانياً  
ــن التحــديات         - ١٢ ــدد م ــى ع ــه عل ــق في ــذي عل ــاحي ال ــه االفتت ــسامي ببيان أدىل املفــوض ال

وحتدث عن التـزام املفوضـية بوصـفها شـريكاً يف           . الداخلية واخلارجية وموقف املفوضية إزاءها    
 ملــساعدة النــهج املــشترك اجلديــد الــذي تتبعــه منظومــة األمــم املتحــدة واتمــع الــدويل عمومــاً  

فقد أثبتت االستجابة اجلماعية بالفعل فائدا يف عـودة         . املشردين داخلياً يف شىت أصقاع العامل     
اآلالف املؤلفة مـن املـشردين داخليـاً وستـسترشد اإلجـراءات يف املـستقبل بالـدروس املـستفادة                   

 .من جتربة البلدان الرائدة
املفـوض الــسامي أن احلاجـة املاســة إىل   ورغـم التقـدم احملــرز يف بعـض احلــاالت، اعتـرب      - ١٣

محاية ومساعدة املشردين داخلياً يف إقليم دارفـور يف الـسودان تعكـس احلاجـة إىل وضـع إطـار                   
وأكـد علـى األمهيـة البالغـة للحفـاظ علـى            . “املسؤولية يف جمال توفري احلماية    ”واضح ملمارسة   

واحلـرص  اإلعـادة القـسرية،   مؤسـسة اللجـوء يف عـامل سـريع الـتغري، والتـصدي جلميـع أشـكال         
علــى احتــرام القــانون الــدويل لالجــئني، وســلم مبــا تبذلــه احلكومــات والــشركاء اآلخــرون مــن  

 .جهود لتلبية احتياجات الالجئني من احلماية

وخبصوص تدفقات اهلجـرة املختلطـة، أكـد علـى أن املفوضـية ال ترغـب يف أن تـصبح                  - ١٤
ثـل يف املـساعدة علـى يئـة البيئـة الـيت تـسمح بكـشف         وكالة إلدارة اهلجرة، بل إن دورهـا يتم       

ــب اللجــوء وضــمان املعاملــة املنــصفة           ــن إجــراءات طل ــن االســتفادة م الالجــئني ومتكينــهم م
وأضــاف أن املفوضــية قــد ســاعدت يف إجيــاد احللــول لــآلالف املؤلفــة مــن الالجــئني  . لطلبــام

الطوعيـة إىل الـوطن، إال أــا   خـالل الـسنة املاضــية، وذلـك بـصورة رئيــسية مـن خـالل العــودة       
وأشــار . تــشعر بــشديد القلــق فيمــا يتعلــق باســتدامة عــودة الالجــئني إىل بلــدان دمرهــا النـــزاع  

ويف اخلتـام، أشـار     . املفوض السامي إىل عدد من البلدان اليت حتتاج إىل مساعدة دولية مستمرة           
سي بغيــة ختفــيض التكــاليف بإجيــاز إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا املفوضــية يف إطــار اإلصــالح املؤســ  

 .الثابتة وضمان توجيه أقصى حد من املوارد إىل املستفيدين
وميكن االطالع على النص الكامل لبيـان املفـوض الـسامي علـى موقـع املفوضـية علـى                  - ١٥

 ).www.unhcr.org(اإلنترنت 
 .)١(الرئيس، يف املرفق الثاينويرد ملخص للمناقشة العامة، قدمه  - ١٦

__________ 
انظــر احملاضــر املــوجزة الجتماعــات الــدورة للحــصول علــى بيــان كامــل ملــداوالت اللجنــة، مبــا فيهــا بيانــات   )١( 

مداخالت الوفود يف إطار مجيع بنود جدول األعمال وتعليقاـا علـى مـشاريع االسـتنتاجات واملقـررات،                   أو
 .باإلضافة إىل البيانني املوجزين اخلتاميني اللذين أدىل ما املفوض السامي والرئيس

http://www.unhcr.org/
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 استنتاجات اللجنة التنفيذية ومقرراا -ثالثاً  
 استنتاج بشأن النساء والفتيات املعرضات للخطر -ألف  

 ،إن اللجنة التنفيذية - ١٧
ـــا رقـــم  إذ تـــشري  ، )٤٠-د( ٦٠ ، و)٣٩-د( ٥٤ ، و)٣٦-د( ٣٩ إلــــى استنتاجاـ

) ٤٨-د( ٨٤ و) ٤٠-د( ٥٩ و) ٣٨-د( ٤٧بــــشـأن الالجئــــات؛ ورقــــم   ) ٤١-د( ٦٤ و
بـشأن محايـة الالجـئني      ) ٤٤-د( ٧٣أو املراهقني؛ واالستنتاج رقـم      /بشأن الالجئني األطفال و   
ــم   ــسي، ورق ــسيني،    ) ٥٤-د( ٩٨والعنــف اجلن ــداء واالســتغالل اجلن ــة مــن االعت ــشأن احلماي ب

 بشأن الطابع املدين واإلنساين للجوء، ) ٥٣-د( ٩٤واالستنتاج رقم 
ــشريوإ  ــم    ذ ت ــن رق ــس األم ــرار جمل ــسالم   ) ٢٠٠٠( ١٣٢٥ إىل أن ق ــرأة وال ــشأن امل ب

، يــوفران إطـــاراً متكـــامالً الســـتجابة دوليـــة  )S/2005/636(واألمــن، وخطـــة العمـــل الالحقـــة  
مشتركة وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة يف مواجهـة هـذا التحـدي، وأن جملـس األمـن، يف                   

ت الحقـة بـشأن األطفـال والـصراع املـسلح، يطلـب             ويف مخسة قـرارا   ) ١٩٩٩( ١٢٦١قراره  
إىل احلكومات واألطراف يف الصراعات املسلحة واملنظمـات األخـرى، مبـا فيهـا هيئـات األمـم          
املتحدة، أن تتخذ إجراءات واسعة النطاق حلماية األطفال خـالل النــزاع املـسلح وبعـده، وأن                 

ــه   يطلــب ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤ و) ٢٠٠٠( ١٢٩٦ و) ١٩٩٩( ١٢٦٥جملــس األمــن، يف قرارات
أيضاً إىل األطراف يف النـزاعات املسلحة أن تضمن محاية املـدنيني املتـأثرين بـالرتاع، مبـن فـيهم                   

 النساء واألطفال،
 بأنه يف حني يواجه الرجال والفتيان املشردون بـالقوة هـم أيـضاً مـشكالت               وإذ تسلم  

خاصــة فــي جمــال احلمايـة تتعلـق          تتعلق باحلماية، فإن النساء والفتيات قد يتعرضـن ملـشكالت           
ــايف واالجتمــاعي     ــسهن، ووضــعهن الثق ــوع جن ــو   -بن ــانوين، وه ــصادي، ومركــزهن الق  االقت

يعــين أن فرصــهن يف ممارســة حقــوقهن أقــل مــن فــرص الرجــال والفتيــان، وأنــه قــد يكــون     مــا
ة ضــرورياً بالتــايل اختــاذ إجــراءات حمــددة لــصاحل النــساء والفتيــات لــضمان متــتعهن باحلمايــ          

 واملساعدة على قدم املساواة مع الرجال والفتيان، 
 إىل أن محاية النساء والفتيات هي مسؤولية تقـع يف املقـام األول علـى عـاتق              إذ تشري و 

الدول الـيت ال غـىن عـن تعاوـا تعاونـاً كـامالً وفعـاالً وعـن عملـها وإرادـا الـسياسية لـتمكني                       
      ا؛ وأن مجيع اإلجراءات الـيت تتخـذ لـصاحل النـساء            املفوضية من االضطالع بالوظائف املنوطة

والفتيات جيب أن تـسترشد بااللتزامـات الناشـئة عـن القـانون الـدويل ذي الـصلة، مبـا يف ذلـك                       
 القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،
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املـــشردين داخليـــاً،  بـــشأن ) ٤٥-د( ٧٥ االســـتنتاج رقـــم  وإذ تـــضع يف اعتبارهـــا  
 أن التحديات املتصلة حبماية املشردين داخلياً والالجئني قد ختتلف حسب احلالـة،             تالحظ إذو

وأن اُألطر القانونية املعيارية اخلاصة حبمايتهم هي أُطر خمتلفة، وأن وصـول املـساعدة اإلنـسانية                
ردات داخليـاً أكثـر عرضــة   إىل املـشردين داخليـاً قـد يـزداد صـعوبةً، وأن النــساء والفتيـات املـش       

للوقوع ضحايا صـراع مـسلح وقـد يـواجهن نتيجـةً لـذلك صـعوبات حمـددة يف جمـال احلمايـة،              
وأن أشكال االستجابة واحللول املتاحة لالجئات واملـشردات داخليـاً مـن النـساء والفتيـات قـد               

 تكون خمتلفة،
ــسلِّم  ــار معي     وإذ ت ــات ألخط ــساء والفتي ــرض الن ــال تع ــم احتم ــه رغ ــار   بأن ــة، كاالجت ن

باألشــخاص، أينمــا كــن، فــإن الطبيعــة املختلفــة لبيئــة املخــيم أو املدينــة قــد تعرضــهن ملختلــف   
األخطار يف جمال احلماية، وأن النساء والفتيات يف املخيمات، علـى سـبيل املثـال، قـد يـواجهن       

ر عرضـة  قيوداً أشد فيما يتعلق حبرية التنقل والقدرة على كسب الـرزق، وهـو مـا جيعلـهن أكثـ            
للعنف اجلنسي واجلنساين، يف حني أن وجودهن يف املناطق احلضرية قد حيد مـن قـدرن علـى                  
ممارســة حقــوقهن بــشكل فعــال أو احلــصول علــى احلمايــة وغريهــا مــن اخلــدمات أو االتــصال   

 باملفوضية أو مبكاتب الشركاء املنفذين،
يـــة للنـــساء والفتيـــات  بـــضرورة معاجلـــة التحـــديات املتـــصلة بتـــوفري احلماوإذ تـــسلِّم 

املعرضات للخطر معاجلة شاملة، وبأن الشراكات الـيت تقـام يف جمـال احلمايـة مـع احلكومـات،               
واملفوضية، وغريها من وكاالت األمم املتحـدة، واملنظمـات الدوليـة األخـرى واملنظمـات غـري                 

 عمليــة احلكوميــة، ومــع جمتمعــات املــشردين واتمعــات املــضيفة، تــشكل جــزءاً ال يتجــزأ مــن 
 التحديد واالستجابة والرصد وإجياد احللول بأسلوب فعال، 

 بتميز كل مجاعة عن سواها وبضرورة فهم املعتقدات واملمارسـات الدينيـة             وإذ تسلِّم  
والثقافية فهماً متعمقاً ملعاجلة األخطار املتصلة باحلمايـة الـيت تواجههـا النـساء والفتيـات معاجلـة           

ات الناشـئة عـن القـانون الـدويل لالجـئني والقـانون الـدويل حلقـوق                 واعية، مـع مراعـاة االلتزامـ      
 نسان والقانون الدويل اإلنساين،اإل

ــد مــن جديــد    ــع املفوضــية      وإذ تؤك ــاون م ــدويل، بالتع ــع ال ــه إىل اتم ــداءها املوج  ن
رد واملنظمات الدولية األخرى، لتعبئة املوارد املاليـة وغريهـا مـن املـوارد الالزمـة، مبـا فيهـا املـوا                    

املخصــصة لــدعم اتمعــات احملليــة املــضيفة، وضــمان تــوفري احلمايــة واملــساعدة املاديــة، وإجيــاد 
ــسؤوليات،         ــاء وامل ــدوليني وتقاســم األعب ــاون ال ــضامن والتع ــى أســاس الت ــة، عل ــول الدائم احلل
والــوعي بــأن نقــص احلمايــة أو عــدم كفايــة املــساعدة أو عــدم مالءمتــها أو ســوء توزيعهــا مــن 

 يت قد تزيد من األخطار اليت تواجهها النساء والفتيات،األمور ال
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 باالحتياجـات  وإذ تـسلِّم  أن التشرد القـسري يعـرض األفـراد ألخطـار معينـة،          وإذ تقر  
 أن هــذا االســتنتاج ينطبــق علــى الالجئــات أو ملتمــسات  وتالحــظاحملــددة للنــساء والفتيــات، 

دة واحلمايـة مـن املفوضـية ويـواجهن حـاالت           اللجوء أو املشردات داخلياً الالئي يتلقني املـساع       
تنطوي على أخطار جسيمة، كما ميكـن أن ينطبـق، حـسب االقتـضاء، علـى العائـدات الالئـي            

 تعىن ن املفوضية،
 هذا االستنتاج فيما يتعلق بتحديد النساء والفتيات املعرضـات للخطـر،            تعتمد )أ( 

 بـأن تتوسـع املفوضـية يف       توصيالفردية، و وحتديد استراتيجيات الوقاية واالستجابات واحللول      
 .معاجلة هذه القضايا يف دليل املفوضية بشأن محاية النساء والفتيات

 
 حتديد النساء والفتيات املعرضات للخطر  

قد يعرض التشرد القسري النـساء والفتيـات موعـة مـن العوامـل الـيت ميكـن                   )ب( 
 العوامـل قـد تكمـن يف بيئـة احلمايـة األوسـع              وهـذه . أن تؤدي إىل انتهاكات جديدة حلقـوقهن      

 .أو قد تنتج عن الظروف اخلاصة بكل فرد، كما هو مبني بإجياز يف الفقرات التالية/و
ويــساعد حتديــد وحتليــل هــذه العوامــل املختلفــة ومــدى خطورــا، يف حتديــد    )ج( 

.  حمـددة اهلـدف  النساء والفتيات املعرضات خلطر متزايد، ويسمحان بإعداد وتنفيذ اسـتجابات        
ــل ظهــوراً مــن الرجــال        ــات أق ــساء والفتي ــد حتــديات خاصــة نظــراً ألن الن ــد يطــرح التحدي وق
والفتيان يف صفوف السكان املشردين، وألـن قـد ال يقـدرن علـى اإلبـالغ عمـا يتعرضـن لــه                      

لـذلك، مـن املهـم يئـة        . من حوادث تتعلق باحلماية، وال سيما إذا تعلـق األمـر باخلـصوصيات            
 . مؤاتية ملواصلة حتديد احلالة وحتليلهابيئة

ويف حــاالت معينــة، قــد يكفــي تــوفر عامــل واحــد أو وقــوع حــادث واحــد     )د( 
ويف حــاالت أخــرى يــزداد تعــرض النــساء والفتيــات للخطــر  . كــداع للتعجيــل بتــوفري احلمايــة

ويف . يــةنتيجــة تــضافر جمموعــة مــن العوامــل الفرديــة والعوامــل املتعلقــة بالبيئــة األوســع للحما   
حاالت أخرى أيـضاً، قـد يـؤدي تعـرض النـساء والفتيـات مـثالً للعنـف اجلنـسي واجلنـساين يف                       

وال بـد مـن     . منطقتهن األصلية أو يف أثناء الفرار، إىل تعرضهن ألخطار أكرب يف مكان التـشرد             
 .التقييم املستمر لرصد درجات اخلطر اليت قد تتغري مبرور الزمن

طـر الـيت ـدد النـساء والفتيـات يف بيئـة احلمايـة األوسـع                 وقد تنشأ عوامـل اخل     )هـ( 
عن الفرار وتبعاته، وقد تشمل مشكالت ناجتـة عـن حالـة انعـدام األمـن والـصراعات املـسلحة                    
اليت دد هذه الفئة أو تعرضـها للعنـف اجلنـسي واجلنـساين أو غـري ذلـك مـن أشـكال العنـف؛                        

 واخلــدمات؛ وانعــدام أســباب العــيش؛ وعــدم كفايــة أو تكــافؤ فــرص احلــصول علــى املــساعدة 
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ــصحية         ــة ال ــسؤوليام واحتياجــام يف جمــال الرعاي ــساء والرجــال وم ــدور الن ــوعي ب ــدم ال وع
اإلجنابية، وانعدام الوعي بنتائج العنف اجلنسي واجلنساين على صحة النساء والفتيات؛ واملوقـع             

ذي ميكـن أن يعرضـهن للتـهميش        الذي حتتله النساء والفتيات يف اتمع املشرد أو املضيف والـ          
والتمييز؛ والنظم القانونية اليت ال توفر احلماية الكافية حلقوق النساء والفتيات مبوجب القـانون              
الدويل حلقوق اإلنسان، مبا فيهـا احلقـوق املتعلقـة بامللكيـة؛ واملمارسـات القـضائية غـري الرمسيـة                    

ــات؛ ونظــ     ــساء والفتي ــسانية للن ــهك احلقــوق اإلن ــيت تنت ــيت ال تراعــي احتياجــات   ال م اللجــوء ال
ومطالــب ملتمــسات اللجــوء؛ وآليــات تــوفري احلمايــة الــيت ال تــضمن الرصــد والــدعم الكــافيني 

 .حلقوق النساء والفتيات
وقد تقترن هذه العوامل املتصلة بالبيئة األوسـع للحمايـة بعوامـل خطـر فرديـة                 )و( 

وميكـن تـصنيف عوامـل اخلطـر        . تيـات تضاعف من األخطـار الـيت تواجههـا هـؤالء النـساء والف            
الفردية، علـى سـبيل الـذكر ال احلـصر، إىل عوامـل تتـصل باحلالـة املدنيـة أو احلالـة االجتماعيـة                       

أو إمكانيـة تعرضـهن هلـذا النـوع مـن           /الفردية؛ وتعرضهن الفعلي للعنـف اجلنـسي واجلنـساين و         
أو خـدمات دعـم   / والعنف أو ألشكال العنف األخرى؛ وحاجتهن إىل خدمات صحية حمـددة          

 .أخرى، مبا يف ذلك يف حالة املعوقات من النساء والفتيات
وتتطلب االستجابة علـى حنـو أكثـر فعاليـة للمـشكالت الـيت تواجههـا النـساء                   )ز( 

ــة واالســتجابات         ــني االســتراتيجيات الوقائي ــع ب ــاً جيم ــات املعرضــات للخطــر جــاً كلي والفتي
تعاونــاً ومــشاركة بــني مجيــع العناصــر الفاعلــة املعنيــة،  ويقتــضي هــذا النــهج . واحللــول الفرديــة

 .فيها الرجال والفتيان، بغية زيادة فهم وتشجيع احترام حقوق النساء والفتيات مبا
 

 االستراتيجيات الوقائية  
ــتراتيجيات الوقائيـــة املوصـــى بـــأن تعتمـــدها الـــدول،    )ح(  ميكـــن أن تـــشمل االسـ

 . اء املختصني، حتديد املخاطر وتقييمها ورصدهاواملفوضية، والوكاالت وغريها من الشرك
جيب تعزيز األنـشطة املتعلقـة بتحديـد وتقيـيم ورصـد األخطـار الـيت تواجههـا                   )ط( 

النساء والفتيات يف البيئـة األوسـع للحمايـة وذلـك عـن طريـق شـراكات وإجـراءات ترمـي إىل                      
 :يلي ما

ــات مــصنفة حــسب اجلــنس والعمــر؛ وضــمان التــ     ‘١’  ــردي تقــدمي بيان سجيل الف
ــات    إىلواملــستمر لالجــئني، مــع مراعــاة احلاجــة    ــسري للبيان ــة الطــابع ال محاي

الشخصية، وتعزيز آليات حتديد املشردين داخلياً؛ وتعزيز رصد محايـة األفـراد     
بالعمل جنباً إىل جنب مع اتمع احمللي؛ ورصد وصول النـساء والفتيـات إىل              

 ا؛املساعدة واخلدمات، ومتتعهن احلماية و
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ــر، وخطــــط التأهــــب     ‘٢’  ــذار املبكــ ــات اإلنــ ــسانية يف آليــ ــضايا اجلنــ إدراج القــ
والطــوارئ، وإجــراء تقيــيم ســريع للحالــة عنــد ظهــور حالــة طــوارئ جديــدة   
وإدمــاج حتليــل األخطــار املرتبطــة بنــوع اجلــنس يف عمليــات التقيــيم املــشتركة 

 بني الوكاالت؛
من مجيع الفئات العمرية واألوسـاط      حشد النساء والرجال والفتيات والفتيان       ‘٣’ 

االجتماعيــة بوصــفهم شــركاء علــى قــدم املــساواة جنبــاً إىل جنــب مــع مجيــع   
العناصر الفاعلة املعنية يف عمليات التقييم القائمـة علـى املـشاركة والراميـة إىل               
فهــم شــواغلهم وأولويــام وقــدرام واحللــول املقترحــة يف جمــال احلمايــة،        

 وضع االستراتيجيات واحللول املتصلة باحلماية؛واالستناد إليها يف 
ــربامج      ‘٤’  ــع الـ ــوع يف مجيـ ــنس والتنـ ــوع اجلـ ــالعمر ونـ ــق بـ ــل املتعلـ إدراج التحليـ

والــسياسات والعمليــات، لــضمان انتفــاع اجلميــع علــى قــدم املــساواة مــن         
 األنشطة وعدم استمرار انعدام املساواة؛

يف واختاذ ما يلزم من تدابري فعالـة        تشجيع التعادل بني اجلنسني يف جمال التوظ       ‘٥’ 
 لزيادة عدد النساء يف فئة الفنيني العاملني يف امليدان؛

ــدرة       ‘٦’  ــز قـ ــها، وتعزيـ ــساين ومكافحتـ ــسي واجلنـ ــف اجلنـ ــاالت العنـ ــد حـ حتديـ
السلطات الوطنية واحمللية على االضطالع مبهامهـا يف جمـال احلمايـة علـى حنـو                

 .أكثر فعالية
تعزيزها، مبـا يف ذلـك عـن طريـق شـراكات وإجـراءات ترمـي                يئة بيئة آمنة و    )ي( 
 :إىل ما يلي
مكافحة العنف اجلنسي واجلنساين والتصدي هلما وفقاً للمعايري الدولية الـواردة       ‘١’ 

ــشؤون الالجــئني وغريهــا مــن      ــة ملفوضــية األمــم املتحــدة ل ــادئ التوجيهي يف املب
ل تـوفري خـدمات صـحية       ، مبا يف ذلك من خال     )٢(املبادئ التوجيهية ذات الصلة   

 جديدة لتلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات املعرضات للخطر؛
احلفاظ على الطابع املدين واإلنساين للجوء، وهو األمر الـذي تقـع مـسؤوليته               ‘٢’ 

 يف املقام األول على عاتق الدول املضيفة؛
__________ 

 Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally“انظـر علـى سـبيل املثـال      )٢( 
Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response”, 2003 ؛ واللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

“Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings”, 2005. 
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ــات املن     ‘٣’  ــساء والفتي ــات مــن الن ــة لالجئ ــائق هوي فــصالت عــن  ضــمان مــنح وث
ذويهــن وغــري املــصحوبات، وتــسجيل حــاالت الــوالدة والــزواج والطــالق يف 

 الوقت املناسب؛
تعزيز مهارات تسوية النـزاعات داخل جمتمع املشردين واختاذ التـدابري الالزمـة      ‘٤’ 

لضمان السرية، مبا يضمن للنساء والفتيـات املعرضـات للخطـر األمـان داخـل               
ات بـني اتمعـات املـضيفة وجمتمعـات املـشردين           جمتمعهن ويكفل إقامة عالقـ    

 بغية يئة بيئة آمنة وخالية من مجيع أشكال االستغالل؛
تعزيز النظم القضائية للدفاع عن حقـوق النـساء والفتيـات ومقاضـاة مـرتكيب                ‘٥’ 

 العنف اجلنسي واجلنساين، ومكافحة االتجار باألشخاص ومحاية الضحايا؛
 مــدونات قواعــد الــسلوك، مبــا يف ذلــك املــدونات املتعلقــة   أو تنفيــذ/وضــع و ‘٦’ 

ــاملني يف       ــوظفني الع ــع امل ــسيني، جلمي ــذاء اجلن ــى االســتغالل واإلي بالقــضاء عل
ــدمي اخلــدمات         ــال تق ــاملون يف جم ــون الع ــيهم املوظف ــن ف ــساين، مب ــدان اإلن املي
واملوظفون اآلخرون الذين ميارسون سلطة، كحرس احلـدود، وضـمان إنـشاء            

ل الــسرية ويــسهل اســتخدامها لتقــدمي الــشكاوى وتــشمل التحقيــق نظــم تكفــ
واملتابعة، وذلك للتشجيع على اإلبالغ عن حاالت اإليذاء واالستغالل كلمـا           

 .انتهِكت مدونات قواعد السلوك
تعزيز متكني املشردات من النساء والفتيات، مبا يف ذلك عن طريـق شـراكات               )ك( 

 :وإجراءات ترمي إىل ما يلي
تعزيز الدور القيادي للمرأة، مبا يف ذلك عن طريق زيـادة متثيلـها ومـشاركتها                ‘١’ 

اهلادفـــة يف جلـــان إدارة جمتمعـــات املـــشردين وإدارة املخيمـــات، ويف اختـــاذ      
القرارات، ويف نظم تسوية النـزاعات، عن طريق تعزيز وصـوهلا إىل اخلـدمات             

ــا الق     ــا ومهارا ــز حقوقه ــا، وتعزي ــتحكم فيه ــوارد وال ــذ   وامل ــة ودعــم تنفي يادي
 االلتزامات اخلمسة اليت وضعتها املفوضية بشأن الالجئات؛

تدعيم قدرات النساء والفتيات، بتمكينهن مـن احلـصول علـى التعلـيم اجليـد،                ‘٢’ 
مبا يف ذلك التعليم الثانوي، يف بيئـة مدرسـية آمنـة، وعـن طريـق تعزيـز األمـن                    

ســتقالل االقتــصادي، الغــذائي، وفــرص كــسب الــرزق، وحريــة التنقــل، واال  
 بوسائل منها إتاحة الوصول إىل سوق العمل، عند االقتضاء؛
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العمل جنباً إىل جنب مع جمتمع املشردين، مبن فيهم الرجال والفتيان، إلعـادة            ‘٣’ 
بناء نظم دعم األسرة واتمع اليت أضعفها الصراع والفرار، والتوعية حبقـوق            

  املنوطة ن؛النساء والفتيات وزيادة فهم األدوار
وينبغي أيضاً تعبئة املوارد املالية وغريها من املوارد الالزمة، حسب االقتـضاء،             )ل( 

بوسائل منها اختاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفري احلماية واملـساعدة املاديـة وإجيـاد حلـول                  
ــاء         ــم األعبـ ــدوليني وتقاسـ ــاون الـ ــضامن والتعـ ــاس التـ ــى أسـ ــب، علـ ــت املناسـ ــة يف الوقـ دائمـ

 .واملسؤوليات
 

 الردود واحللول الفردية  
تــرد أدنــاه قائمــة غــري حــصرية بــاإلجراءات الــيت يوصــى بــأن تتخــذها الــدول   )م( 

واملفوضــية وغريهــا مــن الوكــاالت والــشركاء املعنــيني، لالســتجابة حلالــة النــساء والفتيــات          
 .املعرضات للخطر

ت وإجــراءات ترمــي إىل يتطلـب التحديــد املبكِّــر واالســتجابة الفوريــة شــراكا  )ن( 
 :يلي ما

إنشاء آليات تقوم على حتليل عوامـل اخلطـر املـشار إليهـا أعـاله وحتديـد كـل                    ‘١’ 
امرأة وفتـاة معرضـة للخطـر، وحتديـد االسـتجابات الفوريـة املالئمـة واحللـول                 

 الالحقة وتنفيذها؛
ــشورة، والرعايــ       ‘٢’  ــات، وامل ــر باملعلوم ــات املعرضــات للخط ــساء والفتي ــد الن ة م

 االجتماعية، باإلضافة إىل متكينـهن مـن احلـصول          -الطبية، والرعاية النفسانية    
على بيت آمن، يف حالة تعرضهن للعنف اُألسري أو إليذاء أو اعتداء أعـضاء              
اتمع احمللي اآلخرين، وال سيما يف حالة عدم وجـود آليـات إلبعـاد مـرتكيب                

ارئ إىل مدينة أخرى أو خمـيم       هذه األفعال؛ وتوفري إمكانية النقل الطوعي الط      
 آخر على سبيل املثال، أو إعادة التوطني ألسباب طارئة؛

ــة        ‘٣’  ــول بديل ــوفري حل ــات املعرضــات للخطــر، وت ــضلى للفتي ــصاحل الف ــد امل حتدي
لإلقامة، واحلماية اجلسدية واحلضانة املؤقتـة، حـسب االقتـضاء، والـشروع يف       

سرة، عند اإلمكان، ومبـا خيـدم       البحث عن أفراد األسرة وضمان مجع مشل األ       
 املصاحل الفضلى هلؤالء الفتيات؛

احلرص علـى أن تتـيح اإلجـراءات املتعلقـة بتحديـد مركـز الالجـئ مللتمـسات             ‘٤’ 
اللجــوء فرصــة الوصــول الفعــال إىل إجــراءات تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني   
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 ألـف   واالعتراف بأن أشكال االضطهاد املرتبطة بنوع اجلنس يف سياق الفقرة         
ــادة  ) ٢( ــن امل ــام     ١م ــة اخلاصــة بوضــع الالجــئني لع ــن االتفاقي ــد ١٩٥١ م  ق

 .تشكِّل سبباً للحصول على مركز الالجئ
ــشراكات       )س(  ــط الـ ــد املتوسـ ــة يف األمـ ــاالت الفرديـ ــتجابات للحـ ــشمل االسـ وتـ

 :واإلجراءات اليت ترمي إىل ما يلي
اهـــه واحتياجاتـــه، الرصـــد املـــستمر للمبـــادرات املتعلقـــة بـــسالمة الفـــرد ورف  ‘١’ 

 وضمان املساءلة عما يتخذ من إجراءات؛
املــساعدة يف تــأمني وصــول النــساء والفتيــات املعرضــات للخطــر إىل القــضاء    ‘٢’ 

واحلد من اإلفالت من العقاب، مبا يف ذلك عن طريق نـصحهن واصـطحان           
ودعمهن من خالل مبادرات كمراكز املـساعدة القانونيـة املخصـصة للنـساء،           

لرابطـــات احملليـــة للمـــرأة، وبـــرامج نقـــل الـــشهود، واحملـــاكم املتنقلـــة يف        وا
 النائية؛ املناطق

تعزيز فرص وصول األفراد الـذين يـتم حتديـدهم إىل التعلـيم والتـدريب املهـين                  ‘٣’ 
وبرامج الترويح مـع تـوفري الرعايـة لألطفـال، وتـشجيع اسـتراتيجيات كـسب                

يت تستهدف النساء والفتيات املعرضـات      الرزق املعتمدة على اتمع احمللي وال     
 .للخطر، ال سيما يف حاالت التشرد لفترة طويلة

وتــشمل االســتجابات واحللــول املوصــى ــا علــى األمــد الطويــل الــشراكات    )ع( 
 :واإلجراءات اليت ترمي إىل ما يلي

نري تشجيع احترام احلقوق املتساوية للنساء والفتيـات يف االختيـار احلـر واملـست              ‘١’ 
ــساوية يف احلـــصول علـــى األرض     ــع بفـــرص متـ ــة، ويف التمتـ ــودة الطوعيـ للعـ
ــة        ــة األطــراف املتعلق ــات الثالثي ــضمني االتفاق ــد األصــلي، وت ــة يف البل وامللكي
بالعودة الطوعية إىل الوطن تدابري تكفل حصول الفئات املعرضة للخطر علـى            

 ما يلزم من مساعدة ودعم مستمرين يف البلد األصلي؛
عزيز استخدام إعـادة التـوطني كوسـيلة لتـوفري احلمايـة وإجيـاد احللـول الدائمـة                  ت ‘٢’ 

لالجئــات مــن النــساء والفتيــات املعرضــات للخطــر؛ وحتــسني طــرق حتديــد         
الالجئــات مــن النــساء والفتيــات املعرضــات للخطــر ألغــراض إعــادة التــوطني،   

لـك عـن طريـق      يف ذلك عن طريق التدريب؛ وزيادة ترشيد العملية، مبا يف ذ           مبا
 وضع تدابري دف إىل التعجيل مبغادرة الالجئات املعرضات للخطر ومعاليهن؛
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النظر يف إمكانية استخدام برامج إجالء خاصة للمشردات داخلياً مـن النـساء              ‘٣’ 
والفتيات املعرضات للخطر، عند االقتضاء، نظراً ألن إمكانيـة إعـادة التـوطني             

 الفئة؛نادراً ما تكون متاحة هلذه 
إنــشاء آليــات، يف احلــاالت الــيت ال تــشكل فيهــا العــودة الطوعيــة إىل الــوطن     ‘٤’ 

خياراً آمناً لالجئات من النساء والفتيات املعرضـات للخطـر، والـيت ال تكـون               
ــة، لـــتمكني هـــؤالء النـــساء والفتيـــات، حـــسب     ــادة التـــوطني متاحـ ــا إعـ فيهـ

جـوء، مبـا يف ذلـك عـن طريـق           االقتضاء، من االندماج حملياً وبأمان يف بلـد الل        
حبث إمكانيات نقلهن بشكل طـوعي إىل مكـان آخـر داخـل البلـد؛ وبالنـسبة                 
إىل املشردات داخلياً مـن النـساء والفتيـات املعرضـات للخطـر، حبـث الفـرص                 
املتاحة لنقلهن إىل مكان آخر يف بلدهن األصلي إذا رغنب يف ذلك وإذا تعـذر             

 تأمني سالمتهن يف مكان وجودهن؛
ــسانية       ‘٥’  ــة والنف ــة الطبي ــدعم، كالرعاي ــدمي ال ــساء  -ضــمان تق ــة، للن  االجتماعي

ــدماجهن، ســواء يف ســياق     والفتيــات املعرضــات للخطــر لتيــسري تعــافيهن وان
ــرامج     ــة بـ ــياق أيـ ــوطني، أو يف سـ ــادة التـ ــودة، أو إعـ ــاً، أو العـ ــدماج حمليـ االنـ

 .أخرى إنسانية
ل التنفيـذ التـدرجيي لآلليـات واملعـايري         ميكن أن تستفيد اجلهود املبذولة من أج       )ف( 

املشار إليها أعاله استفادة كبرية مـن إقامـة الـشراكات ووضـع الـسياسات العامـة املناسـبة الـيت                  
 .يدعمها اتمع الدويل، عند االقتضاء

 
ــة      -باء   ــضها، ومحايـ ــا وخفـ ــسية ومنعهـ ــدام اجلنـ ــاالت انعـ ــد حـ ــشأن حتديـ ــتنتاج بـ اسـ

 اجلنسية عدميي
 ،نة التنفيذيةإن اللج - ١٨

 إزاء اسـتمرار مـشاكل انعـدام اجلنـسية يف خمتلـف منـاطق               إذ ال يزال يـساورها القلـق       
 ور حاالت جديدة النعدام اجلنسية،العامل وظه
ــسلّم  ــها       وإذ ت ــي عن ــسية أو التخل ــساب اجلن ــنظم اكت ــوانني ت ــدول يف وضــع ق  حبــق ال

فقداا، وإذ تالحظ أن مسألة انعـدام اجلنـسية هـي بالفعـل حمـل نظـر اجلمعيـة العامـة لألمـم                        أو
 ،)٣(املتحدة يف إطار حبث مسألة خالفة الدول األوسع نطاقاً

__________ 
 .خاص الطبيعيني يف سياق خالفة الدولجنسية األش  ،٢٠٠٠ لعام ٥٥/١٥٣رقم  القرار )٣( 
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ــا   ــن      وإذ تعــرب عــن قلقه ــا الكــثري م ــيت يواجهه ــة ال إزاء األوضــاع اخلطــرة واملتقلقل
ل انعدام اهلويـة القانونيـة وعـدم التمتـع          األشخاص عدميي اجلنسية، وهي أوضاع ميكن أن تشم       

باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية نتيجة عدم الوصـول إىل التعلـيم؛             
وتقييد حرية التنقل؛ وحاالت االحتجاز لفترة طويلة؛ وانعدام القدرة على البحث عـن عمـل؛               

 ول إىل الرعاية الصحية األساسية،الوصوانعدام فرص الوصول إىل امللكية، وعدم توفر فرص 
 أنه على الرغم مـن إحـراز بعـض التقـدم، فـإن البلـدان الـيت صـدقت علـى          وإذ تالحظ  

ــة املتعلقــة بوضــع األشــخاص عــدميي اجلنــسية لعــام     ــة املتعلقــة خبفــض  ١٩٥٤االتفاقي  واالتفاقي
 تتجـاوز سـتني    ، أو انـضمت إليهمـا، حمـدودة العـدد، وال          ١٩٦١حاالت انعـدام اجلنـسية لعـام        

 ثنتني وثالثني دولة على التوايل،دولة وا
 حبق كل شخص يف أن تكون لـه جنـسية وحقـه يف أال يحـرم مـن جنـسيته                    وإذ تذكّر  

تعسفاً، وفقاً ملا ينص عليـه اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان وملـا تـشري إليـه الـصكوك املتعلقـة                        
 مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، والعهــد  حبقــوق اإلنــسان، كاالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى 

الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، واتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد                       
 املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

 بــأن مجيــع النــاس يولــدون أحــراراً ومتــساوون يف الكرامــة، وأنــه حيــق هلــم   وإذ تــذكّر 
ورة يف اإلعـالن العـاملي حلقـوق اإلنـسان دومنـا متييـز مـن                التمتع جبميع احلقوق واحلريات املـذك     

 أي نوع،
ــم املتحــدة إىل      وإذ تؤكــد جمــددا   ــة لألم ــة العام ــا اجلمعي  ــيت عهــدت ــسؤوليات ال  امل

املفوض السامي للمسامهة يف منع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها، ولتوفري مزيـد مـن احلمايـة                
 لعدميي اجلنسية،

بـــشأن منـــع وخفـــض حـــاالت انعـــدام ) ٤٦-د( ٧٨ رقـــم  إىل اســـتنتاجهاوإذ تـــشري 
ــم        ــتنتاجاا رقـ ــذلك اسـ ــسية، وكـ ــدميي اجلنـ ــخاص عـ ــة األشـ ــسية ومحايـ  ، )٥٢-د( ٩٠اجلنـ

ــم )٥٤-د( ٩٦ ، و)٥٤-د( ٩٥ و ــسوية  ) ٥٦-د( ١٠٢ و) ٥٥-د( ٩٩، ورقـــ ــشأن تـــ بـــ
 الت انعدام اجلنسية طويلة األمد،حا

ظمات األمم املتحـدة واملنظمـات       املفوضية، بالتعاون مع احلكومات ومن     حتث )أ( 
الدوليــة األخــرى، وكــذلك املنظمــات اإلقليميــة وغــري احلكوميــة املختــصة، علــى مــضاعفة          
جهودها يف هذا اال عن طريـق متابعـة األنـشطة الـيت ـدف إىل دعـم عمليـة حتديـد حـاالت                       

 نسية؛انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها وتعزيز احلماية املقدمة إىل األشخاص عدميي اجل
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 حتديد حاالت انعدام اجلنسية  
ــذل اجلهــود     إىل  تطلــب )ب(  املفوضــية مواصــلة العمــل مــع احلكومــات املهتمــة لب

الالزمة لتحديـد الـسكان عـدميي اجلنـسية والـسكان الـذين ال حيملـون جنـسية حمـددة املقـيمني                      
ى، وال سـيما    على أراضيها أو جتديد هذه اجلهود، بالتعاون مع وكاالت األمم املتحـدة األخـر             

وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وإدارة الـشؤون         ) اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
السياسية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، يف               

دات إطار الربامج الوطنية الـيت قـد تتـضمن، حـسب االقتـضاء، عمليـات تتـصل بتـسجيل الـوال                    
 واستكمال البيانات السكانية؛

 املفوضـية علـى القيـام بـالبحوث وتقامسهـا، وال سـيما يف املنـاطق الـيت                   تشجع )ج( 
تـشكو مــن نقــص البحــوث بــشأن حــاالت انعـدام اجلنــسية، وذلــك مــع املؤســسات األكادمييــة   

نطاقهـا،  املختصة أو اخلرباء، واحلكومات، بغية زيادة الـوعي بطبيعـة مـشكلة انعـدام اجلنـسية و                
وحتديد السكان عدميي اجلنسية وفهـم األسـباب الـيت أدت إىل انعـدام اجلنـسية، إلتاحـة أسـاس                    

 يستند إليه يف وضع استراتيجيات دف إىل معاجلة املشكلة؛
 الدول اليت تتوفر لـديها إحـصاءات بـشأن األشـخاص عـدميي اجلنـسية               تشجع )د( 

 تطلـب تقاسم هذه اإلحصاءات مع املفوضـية، و أو األفراد الذين ال حيملون جنسية حمددة على       
إىل املفوضية وضع منهجية منظمة وأكثر تقيـداً بالـشكل الرمسـي جلمـع املعلومـات واسـتكماهلا             

 وتقامسها؛
 املفوضية علـى تـضمني تقاريرهـا بـشأن األنـشطة املتعلقـة باألشـخاص                تشجع )هـ( 

، اإلحـصاءات الـيت تقـدمها الـدول     عدميي اجلنسية، الـيت تقـدم كـل سـنتني إىل اللجنـة التنفيذيـة             
والبحوث الـيت جتريهـا املؤسـسات األكادمييـة واخلـرباء، واتمـع املـدين، وموظفوهـا امليـدانيون                   

 حول حجم ظاهرة انعدام اجلنسية؛
 املفوضــية علــى مواصــلة تقــدمي املــشورة التقنيــة والــدعم التنفيــذي إىل  تــشجع )و( 

اجلنـسية، مبـا يـسهم يف تيـسري احلـوار بـني الـدول               الدول، والتشجيع علـى فهـم مـشكلة انعـدام           
 املهتمة على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛

ــاً  )ز(  ــسية       حتــيط علم ــدويل يف جمــال اجلن ــاين ال ــائم مــع االحتــاد الربمل ــاون الق بالتع
دليـل الربملـانيني يف جمـال اجلنـسية وحـاالت انعـدام             وحاالت انعـدام اجلنـسية، وتـشري أيـضاً إىل           

، الــذي تــستخدمه الربملانــات الوطنيــة واإلقليميــة ألغــراض التوعيــة وبنــاء ٢٠٠٥ام  لعــاجلنــسية
 القدرات يف اإلدارات احلكومية واتمع املدين؛
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 منع حاالت انعدام اجلنسية  
 إىل الدول تيـسري تـسجيل الـوالدات ومـنح شـهادات املـيالد أو غريهـا                  تطلب )ح( 

ل هويــة، والــسعي إىل ذلــك مبــساعدة املفوضــية مــن الــشهادات املالئمــة، كوســيلة ملــنح األطفــا
 واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان، حسب االقتضاء وعندما يكون ذلك مالئماً؛

 الدول على مراجعة قوانينها املتعلقة باجلنسية وغريهـا مـن التـشريعات             تشجع )ط( 
ألساســية للقــانون ذات الــصلة بغيــة اعتمــاد وتنفيــذ مــا يلــزم مــن ضــمانات تتفــق مــع املبــادئ ا  

الدويل، ملنع حاالت انعدام اجلنسية الناجتة عن إنكار احلق يف اجلنسية أو احلرمان منـها تعـسفاً؛      
  إىل املفوضية مواصلة تقدمي املشورة التقنية يف هذا الصدد؛تطلبو

 أن حــاالت انعــدام اجلنــسية قــد تنــشأ عــن القيــود الــيت تفــرض علــى    تالحــظ )ي( 
ــسي  ــدين يف نقــل جن ــسيتها؛ والتخلــي عــن     الوال ــرأة مــن نقــل جن تهم إىل أطفــاهلم؛ وحرمــان امل

اجلنسية دون احلصول على جنـسية أخـرى؛ وفقـدان اجلنـسية تلقائيـاً نتيجـة اإلقامـة يف اخلـارج                 
ــة       ــة؛ واحلرمــان مــن اجلنــسية بــسبب عــدم أداء اخلدمــة العــسكرية أو اخلدمــة املدني لفتــرة طويل

اج بأجنيب أو نتيجة تغري جنسية أحد الـزوجني خـالل فتـرة         البديلة؛ وفقدان اجلنسية نتيجة للزو    
 إىل املفوضـية مواصـلة تقـدمي        وتطلـب الزواج؛ واحلرمان مـن اجلنـسية نتيجـة ممارسـات متييزيـة؛             

 املشورة التقنية يف هذا الصدد؛
 على ضرورة قيام الدول املعنية، يف حالة خالفة الـدول، باختـاذ التـدابري     تشدد )ك( 

حــاالت انعــدام اجلنــسية النامجــة عــن خالفــة الــدول، واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة   املالئمــة ملنــع 
 ملعاجلة هذه احلاالت؛

 الدول على البحث عـن حلـول مالئمـة لألشـخاص الـذين ال حيملـون               تشجع )ل( 
وثائق سفر سـليمة أو وثـائق أخـرى تثبـت هويتـهم، مبـن فـيهم املهـاجرون واألشـخاص الـذين                        

ار، وتشجع الدول املعنية على التعاون مع بعضها الـبعض، مـىت كـان              تعرضوا للتهريب أو االجت   
ذلــك ضــرورياً ومالئمــاً، يف التحقــق مــن وضــع هــؤالء األشــخاص فيمــا يتعلــق باجلنــسية، مــع   

 املراعاة التامة حلقوقهم اإلنسانية الدولية فضالً عن القوانني الوطنية ذات الصلة؛
ــدعو )م(  ــع    ت ــدول األطــراف يف بروتوكــول من ــار باألشــخاص، وخباصــة    ال االجت

النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريـق الـرب              
والبحر واجلو املكملني التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة إىل الوفـاء                    

 إليهــا ممــن تعرضــوا للتــهريب  بالتزامهــا باملــساعدة يف التحقــق مــن جنــسية األشــخاص احملــالني  
 الـدول األخـرى علـى       وتـشجع االجتار، بغية تسليمهم وثائق سـفر وهويـة وتيـسري عـودم؛              أو

 تقدمي مساعدة مماثلة؛
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 خفض حاالت انعدام اجلنسية  
 الــدول علــى النظــر يف االنــضمام إىل اتفاقيــة خفــض حــاالت انعــدام    تــشجع )ن( 

  يف هذه االتفاقية على النظر يف سحب حتفظاا؛، والدول األطراف١٩٦١اجلنسية لعام 
 املفوضــية علــى تعزيــز تعاوــا مــع وكــاالت األمــم املتحــدة املختــصة   تــشجع )س( 

األخرى يف مـساعدة الـدول يف خفـض حـاالت انعـدام اجلنـسية، وال سـيما احلـاالت املـستمرة            
 منذ فترة طويلة؛

ر اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة          الدول، عند االقتضاء ومـع مراعـاة قـرا         تشجع )ع( 
، علـى النظـر يف اختـاذ تـدابري إدمـاج األشـخاص الـذين يعـانون مـن                    ٢٠٠٥ لعـام    ٦٠/١٢٩رقم  

انعدام اجلنسية منذ فترة طويلة، من خالل وضع بـرامج يف جمـال التعلـيم، واإلسـكان، والوصـول          
  املختصة؛إىل خدمات الصحة، وتوليد الدخل، بالشراكة مع وكاالت األمم املتحدة

 الدول على ضمان حـق كـل طفـل يف اكتـساب جنـسية، وخباصـة إذا                  تشجع )ف( 
كان من احملتمل أن يصبح الطفل عدمي اجلنسية يف حال عدم القيام بـذلك، مـع مراعـاة أحكـام       

ــادة  ــل،    ٧امل ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــشجع  م ــا ت ــسيف    كم ــع اليوني ــاون م ــى التع  املفوضــية عل
 لسكان لتوفري الدعم التقين والتنفيذي هلذا الغرض؛وصندوق األمم املتحدة ل

 الــدول علــى االضــطالع بــدور نــشط يف نــشر املعلومــات املتــصلة        تــشجع )ص( 
باحلــصول علــى اجلنــسية، مبــا فيهــا املعلومــات اخلاصــة بــإجراءات التجــنس، مــن خــالل تنظــيم   

 محالت إعالمية بشأن املواطنة بدعم من املفوضية، عند االقتضاء؛
 

 محاية األشخاص عدميي اجلنسية  
الدول على النظر يف االنـضمام إىل االتفاقيـة املتعلقـة بوضـع األشـخاص                تشجع )ق( 

 ، والدول األطراف يف هذه االتفاقية على النظر يف سحب حتفظاا؛١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 
 إىل املفوضــية أن تــضطلع بــدور نــشط يف نــشر املعلومــات، وأن تقــوم  تطلــب )ر( 

عند االقتضاء، بتوفري التدريب للنظراء احلكـوميني حـول اآلليـات املالئمـة لتحديـد األشـخاص                 
 عدميي اجلنسية وتسجيلهم وتسوية وضعهم القانوين؛

 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقية املتعلقة بوضع األشـخاص             تشجع )ش( 
اجلنــسية املقــيمني علــى أراضــيها  علــى معاملــة األشــخاص عــدميي ١٩٥٤عــدميي اجلنــسية لعــام 

بــصورة قانونيــة وفقــاً للقــانون الــدويل حلقــوق اإلنــسان؛ وعلــى النظــر، عنــد االقتــضاء، يف           
ــة وفقــاً      تيــسري ــة وقانوني جتــنس األشــخاص عــدميي اجلنــسية املقــيمني يف إقليمهــا بــصفة اعتيادي

 للتشريعات الوطنية؛
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الـدول املعنيـة، بـرامج تـسهم         املفوضية على أن تنفذ، بناء علـى طلـب           تشجع )ت( 
ــيما عـــن طريـــق مـــساعدة هـــؤالء     يف محايـــة ومـــساعدة األشـــخاص عـــدميي اجلنـــسية، وال سـ
األشخاص يف الوصـول إىل سـبل االنتـصاف القانونيـة إلصـالح وضـعهم، وأن تعمـل، يف هـذا                     

ة، السياق، مع املنظمات غري احلكومية يف تقدمي املشورة القانونية وغريها مـن أشـكال املـساعد               
 حسب االقتضاء؛

 إىل الدول عدم احتجاز أشخاص عدميي اجلنـسية ـرد كـوم عـدميي           تطلب )ث( 
 أيـضاً إىل الـدول األطـراف        تطلـب اجلنسية، ومعاملتهم وفقاً للقانون الدويل حلقوق اإلنسان، و       

ــة  ١٩٥٤يف االتفاقيــة املتعلقــة بوضــع األشــخاص عــدميي اجلنــسية لعــام      تنفيــذ أحكــام االتفاقي
 ذاً كامالً؛تنفي

ــب )خ(  ــوظفي     تطلـ ــا ومـ ــدريب موظفيهـ ــسني تـ ــتمرار يف حتـ ــية االسـ  إىل املفوضـ
ــتمكني        ــسية، ل ــدام اجلن ــة حبــاالت انع وكــاالت األمــم املتحــدة األخــرى حــول القــضايا املتعلق

ــة عــام        ــذ اتفاقي ــشأن تنفي ــدول األطــراف ب ــة إىل ال ــشورة التقني  ١٩٥٤املفوضــية مــن تقــدمي امل
 .ق ألحكامهايكفل التنفيذ املتس مبا
 

 مقرر عام بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية -جيم  
 ،إن اللجنة التنفيذية - ١٩

 أن استعراض األنشطة املقترحة يف إطار امليزانية الربناجميـة الـسنوية لعـام              تؤكد )أ( 
ام ، قد بين أن هـذه األنـشطة متـسقة مـع النظـ          A/AC.96/1026، كما جاءت يف الوثيقة      ٢٠٠٧

، ومــع الوظــائف املنوطــة بــاملفوض  ))٥-د( ٤٢٨قــرار اجلمعيــة العامــة (األساســي للمفوضــية 
الــسامي وفــق مــا أقرتــه أو شــجعته أو طلبتــه اجلمعيــة العامــة أو جملــس األمــن أو األمــني العــام،  
واألحكــام ذات الــصلة مــن القواعــد املاليــة اخلاصــة بــصناديق التربعــات الــيت يــديرها املفــوض     

 ؤون الالجئني؛السامي لش
 إىل مقرر جلنتها الدائمة، يف دورـا الـسادسة والـثالثني، بـشأن مراجعـة       تشري )ب( 

 االستعاضة عن هذه الفئة بفئة جديدة مـن امليزانيـة           تقررالفئة الثانية من االحتياطي التشغيلي، و     
 مـع فـتح اعتمـاد       ،“ املتصلة بالوالية  -األنشطة اجلديدة أو اإلضافية     ”الربناجمية السنوية عنواا    

 يف املائــة علــى  ٧ للمفوضــية بتقاضــي رســم إداري بنــسبة    تــأذن  مليــون دوالر، و٥٠قيمتــه 
 التربعات للفئة اجلديدة للميزانية؛

ــر )ج(  ــة،      تقـ ــربامج العامليـ ــة، والـ ــالربامج اإلقليميـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــربامج وامليزانيـ الـ
 دوالر ١ ٠٣٢ ٩٢٦ ٣٠٠بالغــة  ال٢٠٠٧مبوجــب امليزانيــة الربناجميــة الــسنوية لعــام      واملقــر
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مــسامهة امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة يف تكــاليف املقــر، واحتيــاطي تــشغيلي مببلــغ     فيهــا مبــا
ــل ( دوالر ٨٩ ٣٥٦ ٩٠٠ ــة   ١٠ميث ــشطة املربجم ــن األن ــة م ــغ )  يف املائ ــون دوالر ٥٠ومبل  ملي

ــدة أو اإلضــافية  ”ألغــراض  ــة -األنــشطة اجلدي ــصلة بالوالي ــه بإضــافة هــذه   أوتالحــظ؛ “ املت ن
 ماليــني دوالر املتعلقــة بــاملوظفني الفنــيني املبتــدئني، ١٠املخصــصات، إىل املخصــصات البالغــة 

 للمفـوض   وتـأذن  دوالر؛   ١ ٠٤٢ ٩٢٦ ٣٠٠ إىل   ٢٠٠٧تصل االحتياجات اإلمجالية يف عام      
ــربامج          ــات ال ــديالت يف ميزاني ــة، تع ــادات اإلمجالي ــذه االعتم ــار ه ــري، يف إط ــأن جي ــسامي ب ال

 قليمية والربامج العاملية ويف ميزانية املقر؛اإل
  البالغـــــــة ٢٠٠٦ امليزانيـــــــة الربناجميـــــــة الـــــــسنوية املنقّحـــــــة لعـــــــام تقـــــــر )د( 
ــغ      ( دوالر ١ ١٣٦ ٧٩٧ ٠٠٠ ــدة مببلــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــة العاديــ ــسامهة امليزانيــ ــضمن مــ وتتــ
ــيني املب   ) دوالر٣٢ ٨٧٣ ٥٠٠ ــدئني ، وبإضــافتها إىل االعتمــادات املخصــصة للمــوظفني الفن ت

 البالغـــة ٢٠٠٦ ماليـــني دوالر، واالحتياجـــات يف إطـــار الـــربامج التكميليـــة لعـــام ١٠البالغـــة 
 ١ ٤٣٤ ٨٠٤ ٨٠٠ إىل ٢٠٠٦ دوالر تــصل االحتياجــات اإلمجاليــة لعــام ٢٨٨ ٠٠٧ ٨٠٠

 ؛)٣ -اجلدول األول (دوالر 
تقرير جملس مراجِعـي احلـسابات إىل اجلمعيـة العامـة بـشأن حـسابات                تالحظ )هـ( 

ناديق التربعات اليت يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني للـسنة املنتهيـة يف     ص
، والتدابري اليت اختذها أو اقترحهـا  )A/AC.96/1025الوثيقة  (٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول ٣١

ــر جملــس مراجِعــي احلــسابات      ــواردة يف تقري الوثيقــة (املفــوض الــسامي اســتجابة للتوصــيات ال
A/AC.96/1025/Add.1( ؛ وكــذلك تقريــر اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة بــشأن

، وخمتلـف   )A/AC.96/1026/Add.1الوثيقـة    (٢٠٠٧امليزانية الربناجميـة الـسنوية للمفوضـية لعـام          
، )1029  و1028  وA/AC.96/1027الوثــائق (تقــارير املفــوض الــسامي املتعلقــة بأنــشطة الرقابــة  

بانتظام على التدابري املتخذة للعمل بالتوصيات واملالحظـات الـواردة يف هـذه              إطالعها   وتطلب
 الوثائق املتعلقة بالرقابة؛

 إىل املفوضية أن ختضع نفقاا اإلداريـة ملراجعـة مـستمرة بغيـة ختفـيض                تطلب )و( 
 نسبتها من النفقات اإلمجالية؛

ــوارد   تطلـــب )ز(  ــه املـ ــا تـــسمح بـ ــدود مـ ــسامي، يف حـ ــة،  إىل املفـــوض الـ  املتاحـ
، ٢٠٠٧االستجابة مبرونة وفعالية لالحتياجات احملددة يف إطار امليزانية الربناجميـة الـسنوية لعـام               

، يف حـال عـدم التوصـل إىل تلبيـة االحتياجـات الطارئـة اجلديـدة بـصورة كاملـة مـن            تأذن لــه  و
 االحتياطي التشغيلي، بوضع برامج تكميلية وبإصدار نداءات خاصة؛
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ــام    تالحــظ )ح(  ــع يف ع ــن املزم ــه م ــصاحل   ٢٠٠٧أن ــة ل ــربامج التكميلي  مواصــلة ال
املشردين داخلياً يف تـشاد وليبرييـا والـصومال وأوغنـدا ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ونيبـال           
وكولومبيـا، وكــذلك يف إطــار النــداء اجلمــاعي العـاملي، فــضالً عــن مواصــلة الــربامج التكميليــة   

ــوفري احلمايــ   ــور، وعــودة    املقــررة األخــرى لت ــاً يف دارف ــساعدة لالجــئني واملــشردين داخلي ة وامل
الالجــئني الــسودانيني إىل جنــوب الــسودان وإعــادة إدمــاجهم، ومحايــة املــشردين داخليــاً يف        
ــادة     ــودة الالجـــئني الكونغـــوليني إىل وطنـــهم وإعـ ــوم وكـــساال بالـــسودان؛ وعـ واليـــيت اخلرطـ

دابري بنـاء الثقـة يف الـصحراء الغربيـة بالتعـاون            إدماجهم؛ والعملية اجلارية يف العراق؛ وعمليـة تـ        
 بني املفوضية وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية؛

 إىل املكتـب أن يقـوم، بالتـشاور مـع املفوضـية، بإـاء املـشاورات غـري                   تطلب )ط( 
ائيـة للمعـايري    مارس بغية وضع اللمـسات النه     /الرمسية قبل اجتماع اللجنة الدائمة املقرر يف آذار       

املتعلقة بإدراج أو عدم إدراج ميزانيات الربامج التكميلية اخلاصة بالالجئني أو الـربامج املتـصلة               
 لفترة السنتني؛/م يف امليزانية الربناجمية السنوية

ــذلك  )ي(  ــلة    تطلـــب كـ ــية، مبواصـ ــع املفوضـ ــشاور مـ ــوم، بالتـ  إىل املكتـــب أن يقـ
دارة ميزانيـات الـربامج التكميليـة علـى أفـضل وجـه بغيـة           املشاورات غري الرمسية بـشأن كيفيـة إ       

دعم الدور الذي تـضطلع بـه املفوضـية كجهـة مـسؤولة عـن جمموعـة كاملـة يف حـاالت معينـة            
 للتشرد الداخلي؛

 مع التقدير بالعبء الذي ال تزال تتحمله البلدان النامية وأقـل البلـدان            تعترف )ك( 
األعـضاء علـى االعتـراف ـذه املـسامهة القيمـة يف محايـة          الـدول    وحتـث منواً املـضيفة لالجـئني،      

 باملـسامهة الثمينــة  تــسلِّمالالجـئني واملـشاركة يف اجلهــود الراميـة إىل إجيـاد حلــول دائمـة؛ كمـا       
 لبلدان إعادة التوطني يف توفري حلول دائمة لالجئني؛

وضــية  الــدول األعــضاء، يف ضــوء االحتياجــات الكــبرية الــيت ينبغــي للمفحتــث )ل( 
تلبيتها، على االستجابة بسخاء وبروح من التضامن ويف الوقت املناسب لندائها بتـوفري املـوارد               

 بالكامـل؛ وعلـى دعـم املبـادرات         ٢٠٠٧الالزمة لتغطية امليزانية الربناجمية السنوية املقـررة لعـام          
ؤ ـا بدرجـة     الرامية إىل ضمان حصول املفوضية على املوارد الالزمة بطريقة أفضل وميكن التنب           

 . يف أدىن مستوى“التخصيص”أكرب مع اإلبقاء على 
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 ٢٠٠٧مقرر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام  -دال  
 ،إن اللجنة التنفيذية - ٢٠

وإذ تـضع   القـضايا املطروحـة عليهـا يف دورـا الـسابعة واخلمـسني،               وقد استعرضـت   
  خالل تلك الدورة، املقررات واالستنتاجات املعتمدةنصب عينيها

، ٢٠٠٧ الدعوة إىل عقد ثالثة اجتماعـات فقـط للجنـة الدائمـة يف عـام                 تقرر )أ( 
 -يونيـــه /مـــارس، ويف حزيـــران/ آذار-فربايـــر /علـــى أن تعقـــد هـــذه االجتماعـــات يف شـــباط

 سبتمرب؛/يوليه، ويف أيلول/متوز
ــد  )ب(  ــن جديـ ــد مـ ــة     تؤكـ ــة الدائمـ ــل اللجنـ ــامج عمـ ــار برنـ ــشأن إطـ ــا بـ  مقررهـ

A/AC.96/1003)    للجنـة الدائمـة بـأن تـضيف         وتـأذن ،  )٢٥من الفقـرة    ) ج( ٢، الفقرة الفرعية 
، ٢٠٠٧وتلغي، حسب االقتضاء، ما تراه من بنود يف هـذا اإلطـار خبـصوص اجتماعاـا لعـام                   

 لـصياغة خطـة عمـل       ٢٠٠٦ديـسمرب   /إىل الدول األعـضاء أن جتتمـع يف كـانون األول          وتطلب  
 ؛٢٠٠٧ة الدائمة رمسياً يف اجتماعها األول يف عام مفصلة لكي تعتمدها اللجن

 إىل املفوضــية أن تتــوخى الوضــوح والتحليــل يف تقاريرهــا وعروضــها  تطلــب )ج( 
املقدمة إىل اللجنـة مـن أجـل إثـارة نقـاش موضـوعي وتفـاعلي داخـل اللجنـة التنفيذيـة وجلنتـها                        

 يف اختاذ قراراا بطريقة فعالة؛الدائمة، وأن تقدم الوثائق يف الوقت املناسب ملساعدة اللجنة 
 املفوضية إىل التشاور مع اللجنة خبصوص عملية التغيري اهليكلـي  تدعو كذلك  )د( 

 واإلداري من خالل عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية واجتماعات اللجنة الدائمة؛
 املكتـب، بالتـشاور مـع املفوضـية، إىل مواصـلة املـشاورات غـري الرمسيـة                  تدعو )هـ( 

تعلقة بطبيعة وقيمة استنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن احلماية الدولية، مبا يف ذلـك اسـتعراض               امل
العمليــة املؤديــة إىل اعتمادهــا وفعاليــة هــذه العمليــة فيمــا يتعلــق مبــسامهات الوفــود الــيت حتــضر    

ـا  اجتماعات اللجنة الدائمة بصفة مراقب، حىت تتخذ اللجنة مقرراً بشأن هذه املسألة يف دور             
 الثامنة واخلمسني؛

 إىل املكتب، بالتعاون مع املفوضـية، اسـتئناف املـشاورات غـري الرمسيـة               تطلب )و( 
اليت دف إىل حبث اخليارات املتاحة لزيادة مسامهة املنظمات غري احلكوميـة العاملـة كـشريكة                

املـشاورات  منفذة أو مسؤولة عـن التنفيـذ للمفوضـية يف أعمـال اللجنـة التنفيذيـة، وإـاء هـذه                      
 قبل الدورة العامة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية؛

 إىل اللجنــة الدائمــة أن تقــدم تقريــراً عــن أعماهلــا إىل الــدورة   تطلــب كــذلك )ز( 
 .الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية
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 مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية -هاء  

 ،لجنة التنفيذيةإن ال - ٢١
 إىل مقررهـــا بـــشأن أســـاليب العمـــل املعتمـــد يف جلـــستها العامـــة اخلامـــسة  إذ تـــشري 

 ،)٢٥، الفقرة A/AC.96/1003الوثيقة (واخلمسني 
من املقرر اآلنف الـذكر     ) و(١ اعتماد النموذج املعياري الوارد يف الفقرة الفرعية         تقرر 

 .اخلمسني للجنة التنفيذيةبوصفه جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة و
 

مقـــرر بـــشأن مـــشاركة املـــراقبني يف اجتماعـــات اللجنـــة الدائمـــة خـــالل عـــامي  -واو  
 ٢٠٠٧  و٢٠٠٦

 ،إن اللجنة التنفيذية - ٢٢
 الطلبـات املقدمـة مـن وفـود احلكومـات التاليـة الـيت حتـضر بـصفة مراقـب                   تقر )أ( 

 / إىل تـشرين األول    ٢٠٠٦أكتـوبر   /ألولللمشاركة يف اجتماعات اللجنة الدائمة مـن تـشرين ا         
 :٢٠٠٧أكتوبر 

ــة         ــريو، اجلمهوري ــنة واهلرســك، ب ــدي، البوس ــسيا، بورون ــتونيا، إندوني أذربيجــان، إس
 التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، السلفادور، كرواتيا، كوستاريكا، التفيا؛

ات الـيت  للجنة الدائمـة بالبـت يف طلبـات إضـافية تقـدمها وفـود احلكومـ          تأذن )ب( 
 حتضر بصفة مراقب للمشاركة يف اجتماعاا خالل الفترة احملددة أعاله؛

ــر )ج(  ــيت       تق ــة ال ــة واملنظمــات الدولي ــة الدولي ــة للمنظمــات احلكومي ــة التالي القائم
سيدعوها املفوض السامي للمشاركة بصفة مراقب يف اجتماعـات اللجنـة الدائمـة ذات الـصلة                

 :٢٠٠٧أكتوبر / إىل تشرين األول٢٠٠٦أكتوبر /ين األولاليت ستعقد يف الفترة من تشر
الوكاالت املتخصصة واإلدارات والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحـدة، واجلماعـة       

األوروبية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الـصليب األمحـر                
مانــة التنفيذيــة لرابطــة الــدول  واهلــالل األمحــر، ومنظمــة فرســان مالطــة املــستقلة، واأل  

ــؤمتر اإلســالمي،        ــة امل ــي، ومنظم ــة، واالحتــاد األفريق ــدول العربي ــة ال ــستقلة، وجامع امل
وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، واجلماعة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا،              

ميـــة، واجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب األفريقـــي، واهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتن
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واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واملركـز الـدويل لتطـوير سياسـات اهلجـرة،                 
 .ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية
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 املرفق األول
 ٢٠٠٦املقررات اليت اعتمدا اللجنة الدائمة يف عام   

 
تـها إياهـا اللجنـة التنفيذيـة، عـدداً مـن            اعتمدت اللجنة الدائمة، وفقاً للسلطة الـيت منح        

 :املقررات اليت أُرفقت بتقارير خمتلف اجتماعات اللجنة الدائمة على النحو التايل
 (A/AC.96/1022) تقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة الدائمة )أ(  

 ٢٠٠٦مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية والتمويل يف عام  ‘١’ 
ــشأن تو  ‘٢’  ــرر ب ــم املتحــدة       مق ــامج األم ــة لربن ــة التابع ــة العمــل العاملي صــيات فرق

 اإليدز/املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري
 

 (A/AC.96/1032) تقرير االجتماع السادس والثالثني للجنة الدائمة )ب(  
 ٢٠٠٦مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية اإلمجالية والتمويل لعام  ‘١’ 
 ة الثانية لالحتياطي التشغيليمقرر بشأن الفئ ‘٢’ 
 مقرر بشأن األولويات العاملية اخلمس املتعلقة باألطفال الالجئني ‘٣’ 
 مقرر بشأن ضمان التغذية املناسبة لالجئني ‘٤’ 

 
 (A/AC.96/1034) تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة الدائمة )ج(  

تحــدة االســتراتيجي املقتــرح مقــرر بــشأن برنــامج املفوضــية يف إطــار األمــم امل  ‘١’ 
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 

 .مقرر بشأن إدارة سالمة املوظفني وأمنهم ‘٢’ 
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 املرفق الثاين
 ملخص الرئيس للمناقشة العامة  

 
وقـد أشـارت    . احتل موضـوع العمـل اجلمـاعي مكانـة رئيـسية يف مناقـشة هـذه الـسنة                  

مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني         اللجنة التنفيذية إىل التحديات العديدة اليت تواجِهها        
وشــجعت املفوضــية علــى بنــاء شــراكات مــع احلكومــات واألمــم املتحــدة واهليئــات احلكوميــة  
الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية، سواء لالسـتجابة للتحـديات العـصيبة الـيت تفرضـها                

واجهــة حــاالت اهلجــرة محايــة الالجــئني أو املــشردين داخليــاً؛ أو لــدعم مؤســسة اللجــوء يف م  
 .املختلطة املعقّدة؛ أو إلجياد حلول مالئمة ومستدامة لألشخاص الذين تعىن م املفوضية

ورحبــت دول عديــدة باــاالت الــستة ذات األولويــة الــيت حــددها املفــوض الــسامي،   
ن جديـد   وأكـدت مـ   . فيها التزامه بتعزيز هوية املفوضية بوصفها وكالة معنية بتوفري احلمايـة           مبا

، وأعربت عـن    ١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام    ١٩٥١دعمها لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام       
 . دعمها العام للجهود املبذولة ملعاجلة قضايا انعدام اجلنسية

ــد عــدد        ــدة أن عــدد الالجــئني آخــذ يف االخنفــاض يف حــني يتزاي ــود عدي والحظــت وف
وعلى الرغم من تـسليم الوفـود بـأن املـسؤولية املتعلقـة          . ةاملشردين داخلياً الذين تعىن م املفوضي     

باملشردين داخلياً تقع يف املقام األول على عاتق احلكومات املعنية، فإا طلبت إىل اتمع الدويل  
كما أعربت وفود عديدة عـن دعمهـا للـدور املعـزز الـذي              . أن يستجيب أيضاً من زاوية إنسانية     

ومـع ذلـك، ذكّـر الـبعض     . ة املشردين داخلياً يف إطـار النـهج اجلمـاعي      تضطلع به املفوضية حلماي   
وجـرى التأكيـد علـى    . بأن الوالية األساسية للمفوضية تتعلق بالالجئني وينبغـي أن تظـل كـذلك      

أمهيــة إشــراك مجيــع أصــحاب املــصلحة يف العمليــة، ونــادت الوفــود بتــوخي املزيــد مــن الوضــوح  
ة باملــشردين داخليــاً، مبــا يف ذلــك تقيــيم التجــارب األوليــة يف يتعلــق بتطــور اهتمــام املفوضــي فيمــا

وأُشري إىل ضرورة مواصلة التشاور مع األعـضاء بـشأن هـذه القـضايا              . البلدان النموذجية األربعة  
 .وخبصوص حتديد آليات امليزانية الالزمة لتمويل حاالت املشردين داخلياً

ت عديدة بـضمان محايـة الالجـئني        وخبصوص الصلة بني اللجوء واهلجرة، نادت أصوا       
وشـجعت وفـود عـدة      . ومؤسسة اللجوء يف حاالت تدفقات اهلجرة املختلطـة أو غـري املنتظمـة            

املفوضية على متابعة احلوار الرفيع املستوى عن اهلجرة ومواصلة القيـام بـدور نـشط يف الفريـق                  
 نقـاط،   ١٠ املؤلفـة مـن      وأعربت وفود عديـدة عـن دعمهـا خلطـة العمـل           . املعين باهلجرة العاملية  

واعتـرض بعـض الوفـود األخـرى علـى هـذه            . اليت اعتمدت يف الرباط بـاملغرب يف بدايـة الـسنة          
 .اخلطة وأبدى حتفظاته بشأا، مطالباً بإجراء مناقشات ومفاوضات الحقة بشأا
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ولوحظ دعم واسع النطاق لتركيز املفـوض الـسامي علـى احللـول، مـع التأكيـد بوجـه                  
ومن النقاط اهلامـة    .  الطابع الطوعي واملستدام للعودة والدور املعزز إلعادة التوطني        خاص على 

األخـرى الـيت أثارـا الوفـود، احلاجـة إىل املـسؤولية الدوليـة وإىل تقاسـم األعبـاء؛ واحلاجـة إىل           
معاجلة حـاالت اللجـوء املـستمرة منـذ فتـرة طويلـة؛ والـصلة بـني اإلغاثـة والتنميـة وأمهيـة دعـم                   

. دة الالجئني بعد انتهاء الصراعات؛ وأمهية النهج اإلقليمية يف البحث عـن حلـول مـستدامة               عو
ويف هذا السياق األوسع، أُكِّد بوجه خاص على دعم املفوضية يف التركيز علـى إدمـاج معـايري                 
العمر ونوع اجلنس والتنـوع، ورحبـت وفـود عديـدة باالهتمـام الـذي حتظـى بـه قـضية النـساء                       

ــات امل ــدان      . عرضــات للخطــر والفتي ــاحنني والبل ــسخاء امل ــديرها ل ــود عــن تق ــا أعربــت الوف كم
 .لالجئني املضيفة

فقـد أعربـت    . وتظل القضايا املتعلقة بالتمويل من بني االهتمامات الرئيسية للمفوضـية          
الوفــود عــن انــشغاهلا إزاء تواصــل الفجــوة بــني احتياجــات الــربامج واملــوارد املتاحــة، وأكــدت  

وجتددت النداءات مـن أجـل   . ع قاعدة التمويل مع زيادة مشاركة القطاع اخلاصدعمها لتوسي 
وشجعت املفوضية على مواصلة التمـاس الـدعم مـن خـالل الـصندوق              . التمويل غري املخصص  

ــار     ــة االحتياجـــات يف إطـ ــره يف تلبيـ ــالنظر إىل أثـ ــيما بـ ــتجابة للطـــوارئ، ال سـ املركـــزي لالسـ
 .  بعض الوفود التزامه بزيادة متويل املفوضيةوأكد. “حاالت الطوارئ املنسية”

وأمــام هــذه التحــديات اجلديــدة واملتواصــلة، والتــزام الــدول األعــضاء بتقــدمي الــدعم،    
اعتــرف املفــوض الــسامي بــضرورة حتلــي املفوضــية مبزيــد مــن املرونــة والفعاليــة والتركيــز علــى  

. ح شـاملة إلجراءاـا وبنيتـها      وبناء عليه، شـرعت املفوضـية يف عمليـة مراجعـة وإصـال            . النتائج
وأعربــت الوفــود عــن دعمهــا القــوي للمفوضــية يف مــسعاها مــن أجــل اإلصــالح اهليكلــي           

وطلبــت تكثيــف املــشاورات مــع أعــضاء اللجنــة التنفيذيــة وأشــارت إىل احلاجــة إىل . واإلداري
 أشـارت   كمـا . ترسيخ اإلدارة القائمة على النتائج وتقريب املوارد مـن مكـان تنفيـذ العمليـات              

 .إىل أمهية املساندة املعنوية للموظفني وشددت على احلاجة إىل مواصلة التشاور معهم
وبينمــا ســلّم املفــوض الــسامي خــالل احلــوار، خبــصوصية جوانــب معينــة للعديــد مــن     

ــة تظــل        ــأن االحتياجــات يف جمــايل األمــن واحلماي ــة ب ــر اللجن ــسانية احلرجــة، ذكّ احلــاالت اإلن
 . مجيع السكان املدنيني املتأثرين، ونادى بتغليب االعتبارات اإلنسانيةمتطابقة بالنسبة إىل

وعلّقــت بلــدان كــثرية علــى الــربامج واألنــشطة الــيت تقــوم بتنفيــذها لــصاحل الالجــئني     
وغريهم من األشخاص الذين تعىن م املفوضـية، بالتعـاون يف كـثري مـن األحيـان مـع مفوضـية                

 وشـدد علـى    . املنظمات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن الـشركاء          األمم املتحدة لشؤون الالجئني و    
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وهـذا يبـشر بالتعـاون      . أن املنظمات غري احلكومية هي شريك استراتيجي متـساوي للمفوضـية          
وتعزيز الشراكات مع املفوضية يف سعيها إىل مساعدة األشـخاص الـذين حيتـاجون إىل احلمايـة                 

 .يف بيئة عاملية تزداد تعقيداً
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