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 مقدمة -أوالً  
 افتتاح الدورة -ألف  

صـر  عقدت اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي دورهتـا السادسـة واخلمسـني يف ق              - ١
وافتــتح الــدورة الــرئيس، . ٢٠٠٥أكتــوبر / تشــرين األول٧ إىل ٣األمــم جبنيــف يف الفتــرة مــن 

 ).شيلي(سعادة السفري خوان مارتابيت 
يف الكلمة اليت ألقاها أمام اللجنة، رحب الرئيس بأعضاء الوفود ال سـيما وفـدي غانـا               - ٢

املفـوض السـامي اجلديـد معربـاً        وهنـأ   . ورومانيا الذين حيضرون دورهتم العامة األوىل كأعضـاء       
عن تقديره اخلـاص للـدور النشـط الـذي قـام بـه منـذ أن تـوىل منصـبه يف الـدفع قـدماً مبـا كـان                              

وأكـد للمفـوض السـامي      . جدول أعمال طموح وبالغ الصعوبة يف الفترة اليت تتخلل الدورتني         
 .التزام اللجنة ودعمها له وهو يتصدى لتحدياته املهمة

 
  يف اللجنةاملمثلون -باء  

 :كانت الدول التالية األعضاء يف اللجنة ممثلة يف الدورة - ٣
االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إسرائيـــل، إكــوادور، أملانيــا،   

، آيرلنـــدا، إيطاليـــا، باكســـتان، الربازيـــل، بلجيكـــا، ) اإلســـالمية-مجهوريـــة (أوغنـــدا، إيـــران 
لند، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا،              بنغالديش، بولندا، تاي  

مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيـا، الـدامنرك، رومانيـا، زامبيـا، السـودان، السـويد،          
ــبني،        ــا، فرنســا، الفل ــا، غيني ــل األســود، الصــني، غان ــة سويســرا، شــيلي، صــربيا واجلب مجهوري

نلندا، قربص، الكرسي الرسويل، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، كينيـا،          ، ف  البوليفارية فنـزويال
ــا العظمــى         ــة املتحــدة لربيطاني ــرب، املكســيك، اململك ــان، ليســوتو، مدغشــقر، مصــر، املغ لبن
وآيرلندا الشـمالية، موزامبيـق، ناميبيـا، النـرويج، النمسـا، نيجرييـا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، هنغاريـا،                   

 .ة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونانهولندا، الواليات املتحد
 :وكانت حكومات الدول التالية ممثلة بصفة مراقب - ٤

أذربيجــان، األردن، أرمينيــا، إريتريــا، إســتونيا، أفغانســتان، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة    
ــا،    ــا،  أاملتحــدة، إندونيســيا، أنغــوال، أوزبكســتان، أوكراني يســلندا، البحــرين، الربتغــال، بلغاري

بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتســوانا، بوركينــا فاســو، بورونــدي، البوســنة واهلرســك، بوليفيــا، بــريو، 
بيالروس، تركمانستان، تشـاد، توغـو، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،            
اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكيـة، مجهوريـة كوريـا الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة            

دونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، جيبويت، رواندا، زمبـابوي، سـان            مق

05-58132 1 
 



A/60/12/Add.1
 

ــرياليون،         ــنغال، س ــنغافورة، الس ــلوفينيا، س ــلوفاكيا، س ــلفادور، س ــا، الس ــارينو، ســري النك م
طاجيكستان، عمان، غابون، غامبيا، غواتيماال، فييت نـام، قطـر، قريغيزسـتان، كازاخسـتان،              

اتيــا، كمبوديــا، كوســتاريكا، الكونغــو، التفيــا، لكســمربغ، ليبرييــا، مالطــة،   الكــامريون، كرو
 .مالوي، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موناكو، ميامنار، نيبال، النيجر

 .وكانت فلسطني ومجاعة فرسان مالطة ممثلتني بصفة مراقب - ٥
يـة الدوليـة والكيانـات األخـرى        كما حضرت الدورة بصفة مراقـب املنظمـات احلكوم         - ٦

 :التالية
االحتــاد األفريقــي، جامعــة الــدول العربيــة، اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا،    

اجلماعة األوروبية، املنظمة الدولية للهجرة، منظمة املؤمتر اإلسالمي، االحتاد الـدويل جلمعيـات             
 .األمحرالصليب األمحر واهلالل األمحر، اللجنة الدولية للصليب 

 :وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على النحو التايل - ٧
ــم املتحــدة،          ــة لألم ــة العام ــلكية، األمان ــدويل للمواصــالت الســلكية والالس ــاد ال االحت

برنامج األغذية العـاملي، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، برنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات                    
برنامج األمم املتحـدة املشـترك املعـين مبكافحـة اإليـدز، برنـامج             ،  )موئل األمم املتحدة  (البشرية  

متطــوعي األمــم املتحــدة، صــندوق األمــم املتحــدة للســكان، مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق    
، )الفـاو (ألغذيـة والزراعـة     األمـم املتحـدة ل    اإلنسان، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسـانية، منظمـة         

ــة والعلــم و   ــة  )اليونســكو(الثقافــة منظمــة األمــم املتحــدة للتربي ، منظمــة األمــم املتحــدة للطفول
، منظمــة الصــحة العامليــة، منظمــة العمــل الدوليــة، وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة   )اليونيســيف(

 ).األونروا(وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن 
 . منظمة غري حكومية٤٦وحضر حنو  - ٨
 

  التنظيمية األخرىإقرار جدول األعمال واملسائل -جيم  
 :(A/AC.96/1016)أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل  - ٩

 افتتاح الدورة - ١ 
 تحدث الضيفامل - ٢ 

 قرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرىإ - ٣ 

 بيان املفوض السامي واملناقشة العامة - ٤ 
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 لجنة الدائمةالتقارير املقدمة عن أعمال ال - ٥ 
 احلماية الدولية )أ(  
 امليزانيات الربناجمية، واإلدارة، والرقابة املالية والرقابة اإلدارية )ب(  
 التقارير املتعلقة بالتقييم والتفتيش - ٦ 
 وامليزانيــة الربناجميــة املقترحــة ٢٠٠٥النظــر يف امليزانيــة الربناجميــة املنقحــة لعــام  - ٧ 

  واعتمادمها٢٠٠٦لعام 
 استعراض وضع املشاورات السنوية مع املنظمات غري احلكومية - ٨ 
 بيانات أخرى - ٩ 
 ٢٠٠٦اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام  - ١٠ 
 النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني للجنة التنفيذية - ١١ 
 انتخاب أعضاء املكتب - ١٢ 
 أية مسائل أخرى - ١٣ 
 قرير املتعلق بالدورة السادسة واخلمسني للجنة التنفيذيةاعتماد الت - ١٤ 
 اختتام الدورة - ١٥ 

 
 انتخاب أعضاء املكتب للدورة السابعة واخلمسني -دال  

 مــن نظامهــا الــداخلي، أعضــاء املكتــب ١٠انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة، مبوجــب املــادة  - ١٠
ــذي      ــوم ال ــداء مــن الي ــة ابت ــة أمســاؤهم كــي خيــدموا اللجن ــدورة السادســة   التالي ــي مباشــرة ال  يل
 :واخلمسني وإىل هناية آخر يوم فـي الدورة السابعة واخلمسني

 )اليابان(سعادة السفري إشريو فوجيساكي   :الرئيس 
 ) مجهورية الكونغو الدميقراطية( إميب -سعادة السفري ميندوا كيسيا  :نائب الرئيس 
 )السويد(السيدة آن بلومربغ   :املقرر 

كلمـة وجيـزة ألـزم فيهـا أعضـاء          سعادة السـفري فوجيسـاكي،      س املنتخب،    الرئي ىألقو - ١١
املكتب اجلديد باالنفتاح وبااللتزام املستمر أثنـاء مـدة واليتـه وباتبـاع منـهج يسـتند إىل الواقـع                    

 .والنتائج
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 عمل الدورة السادسة واخلمسني -ثانياً  
. تحدة، اللجنـة بصـفته ضـيف شـرف        خاطب السيد كويف عنان، األمني العام لألمم امل        - ١٢

وكـان  .  ومـدى فائـدهتا بالنسـبة لألهـداف اإلنسـانية          �قمـة األلفيـة   �وحتدث عما أسفرت عنه     
زعمــاء العــامل قــد أقــروا دور األمــم املتحــدة يف العمــل اإلنســاين وضــرورة جتهيزهــا لالســتجابة  

النـازحني حامسـة يف   وكانت عودة الالجئني واألشخاص     . السريعة واملتوقعة لألزمات اإلنسانية   
دعم عمليات السالم ورحب األمني العام باعتزام املفوض السـامي أن جيعـل املفوضـية السـامية                 
لالجئني تؤدي دوراً مبـاِدراً يف العمـل الـذي سـيقوم بـه مكتـب دعـم بنـاء السـالم يف املسـتقبل                    

 .٢٠٠٥الذي سينطلق قبل هناية 
أعمـال اسـتجابة اجملتمـع الـدويل للـرتوح       وكانت قمة األلفيـة قـد دفعـت قـدماً جبـدول              - ١٣

وكــان طــرح اللجنــة الدائمــة . رغــم أن وضــع اســتجابة أكثــر قابليــة للتوقــع ظــل يشــكل حتــدياً
ورحــب . املشــتركة بــني الوكــاالت لعالقــات الشــراكة اجلديــدة وتوزيــع املهــام خطــوة واعــدة  

مايـة واملـأوى يف حـاالت       األمني العام بالتزام املفوض السامي بأن يقوم بدور رائد يف تـوفري احل            
الطوارئ وتنسيق املخيمات يف حاالت الرتوح الداخلي مع العلم أنه ال ينبغـي أن ينـتقص هـذا                  

وحـث األمـني    . الدور األكرب من دور املفوضية السامية لشؤون الالجئني فيما يتعلق بـالالجئني           
 مـن بينـها ضـمان       العام الـدول األعضـاء علـى دعـم املفوضـية السـامية يف هـذا املسـعى بوسـائل                   

 علـى التمويـل الكـايف مـن أجـل           الصندوق املركزي املتجدد ملواجهة حاالت الطـوارئ      حصول  
 .كفالة اإلفراج السريع عن األموال يف حاالت الطوارئ

كــان قبــول الــدول بــالروابط الــيت جتمــع بــني األمــن والتنميــة وحقــوق اإلنســان فتحــاً    - ١٤
عضـاء ملفهـوم مسـؤولية تـوفري        األدول  الـ  علـى قبـول      وسـلط األمـني العـام الضـوء أيضـاً         . فكرياً

واعتقد األمني العـام أن     . احلماية مع التركيز على احليلولة دون اندالع الرتاع يف مرحلة مبكرة          
جملس حقوق اإلنسان الدائم اجلديد قد يساعد يف ضمان استجابة بتـوفري احلمايـة أكثـر فاعليـة        

نسان واملفـوض السـامي لشـؤون الالجـئني أن يـدعم        وأنه باستطاعة املفوض السامي حلقوق اإل     
 .كل منهما عمل اآلخر على الصعيد العملي وعلى صعيد السياسات

ويف اخلتام، رأى األمني العام أن التوصيات الصادرة مؤخراً عـن اللجنـة العامليـة املعنيـة                  - ١٥
 .باهلجرة تتطلب حتليالً وتفكريا دقيقني

ــة  وألقــى املفــوض الســامي كلمــة    - ١٦ ــق للمناقشــة العام ــة كمنطلَ وناشــد اجملتمــع  . افتتاحي
الدويل أن يوحد جهوده ملكافحة عدم التسـامح واحملافظـة علـى مؤسسـة اللجـوء وَجسـر اهلـوة                

واسـتعرض املفـوض السـامي أهـم العمليـات       . بني اإلغاثة اإلنسانية والتنميـة علـى املـدى البعيـد          
، مشـدِّداً علـى أن املفوضـية السـامية لشـؤون            اليت قامت هبا املفوضية السامية لشـؤون الالجـئني        

4 05-58132 
 



A/60/12/Add.1  
 

                                                        

الالجئني هي قبل كل شـيء وكالـة محايـة وأنـه علـى مجيـع املـوظفني فيهـا أن يعتـربوا أنفسـهم                         
أعوان محاية، وركز على دور املفوضـية بوصـفها شـريكاً فـاعالً متامـاً يف النـهج التعـاوين الـذي                      

اخلي وفحــص التحــديات املتواصــلة الــيت اعتمدتــه األمــم املتحــدة يف تنــاول مســألة الــرتوح الــد 
فاملفوضـية السـامية    . تعترض احملافظة على حق اللجوء ال سيما يف سياق تدفقات هجرة خمتلطة           

لشؤون الالجئني يف حاجة إىل عالقـات شـراكة قويـة وإىل قاعـدة متويـل سـليمة وإىل الشـفافية                   
 .واملساءلة واإلصالح اهليكلي

لكامــل لكلمــة املفــوض الســامي علــى موقــع املفوضــية   وميكــن االطــالع علــى الــنص ا  - ١٧
 .(www.unhcr.ch): السامية لشؤون الالجئني على اإلنترنت

 .)١(ويرد ملخص للنقاش العام الذي تال الكلمة، مقدَّما من الرئيس، يف املرفق الثاين - ١٨
الت وانضم إىل املفوض السـامي يف نـدوة نقـاش تناولـت اسـتجابة التعـاون بـني الوكـا                    - ١٩

حلــاالت الــرتوح الــداخلي صــاحب الســعادة الســيد تيوفيــل إمبيمبــا فونــدو، وزيــر الداخليــة يف  
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والســيد جــان إجيلنــد، وكيــل األمــني العــام للشــؤون اإلنســانية    

 .ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ
 

 ااستنتاجات اللجنة التنفيذية ومقرراهت - ثالثاً 
 نتاج عام بشأن احلماية الدوليةاست - ألف 

 ،إن اللجنة التنفيذية - ٢٠

 الــواردة يف لحمايــةل شــأن اســتمرار تنفيــذ خطــةة بدمــ باملعلومــات املقترحــب )أ( 
ــة  ــة الدولي ــدول واملفوضــية الســامية لشــؤون الالجــئني      )٢(مــذكرة احلماي ــام؛ وحتــث ال هلــذا الع

اون وأن تضاعف جهودهـا لتنفيـذ       ومنظمات أخرى حكومية دولية وغري حكومية على أن تتع        
اخلطة كما جيب وتقدمي معلومات يف الوقت املناسب بشأن أنشـطة املتابعـة الـيت تقـوم هبـا كـل                     
منها وعلى أن تستكشـف مـع املفوضـية السـامية األسـس املوضـوعية لتقـدمي تقريـر موحـد عـن             

لـيت قـد يسـتلزمها ذلـك،        تنفيذ اخلطـة إىل اللجنـة التنفيذيـة، مـع مراعـاة املـدة الزمنيـة واملـوارد ا                  
 لتمكني اللجنة واملفوضية من تقييم التقدم احملرز معا؛

 
ى التقرير الكامل عن مداوالت اللجنة، مبا فيها الجتماعات الدورة لالطالع عل  املوجزةاضراحملنظر ا )١( 

كلمات أو تدخالت الوفود حتت مجيع بنود جدول األعمال وتعليقاهتم على مسودة االستنتاجات 
 .واملقررات وكذلك الكلمتان اخلتاميتان اللتان ألقامها املفوض السامي والرئيس

 )٢( A/AC.96/1008. 
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، وحتــيط علمـا حباجــة  )٥٥-د (٩٩مــن اسـتنتاجها رقـم   ) س( بـالفقرة  تـذكر  )ب( 
املفوضية إىل مواصلة اجلهود لتعزيـز حضـورها مـن أجـل تـوفري احلمايـة يف امليـدان مبـا يف ذلـك                        

 اخلصوص؛ وال تنفك تناشد الدول تقدمي الدعم يف هـذا           حضور أعوان احلماية من النساء على     
 الشأن من خالل توفري املوارد القابلة للتوقع يف الوقت الالزم؛

 املتعلقـة بوضـع الالجـئني وإىل        ١٩٥١ بانضمام أفغانسـتان إىل اتفاقيـة        ترحب )ج( 
  امللحــق هبــا، ممــا زاد عــدد الــدول األعضــاء يف واحــد مــن هــذين الصــكني  ١٩٦٧بروتوكــول 

ــة عــام  وترحــب عضــواً؛ ١٤٦يف كليهمــا إىل  أو ــإدراج اتفاقي  وبروتوكــول ١٩٥١ كــذلك ب
 امللحق هبـا يف قائمـة الصـكوك الـيت حـددها األمـني العـام لتكـون موضـوع نشـاط                       ١٩٦٧ عام

الــذي  �، التصــدي للتحــديات العامليــة٢٠٠٥موضــوع عــام �: املعنــوناملعاهــدات الســنوي و
ــورك يف   ــدول الــيت مل تنضــم بعــد إىل هــذه   وتناشــد؛ ٢٠٠٥رب ســبتم/أيلــولســينظم يف نيوي  ال

 الصكوك أن تفكر يف ذلك والدول اليت أبدت حتفظات بشأهنا أن تفكر يف رفعها؛
ــاجح الــذي استضــافته حكومــة املكســيك يف تشــرين    ترحــب )د(   باالجتمــاع الن
حـظ  إلعـالن قرطاجنـة حـول الالجـئني؛ وتال         العشـرين    ى لتخليـد الـذكر    ٢٠٠٤نـوفمرب   /الثاين

ــة علــى إمتــام   وتشــجعباهتمــام خطــة العمــل الــيت أقرهــا ذلــك االجتمــاع؛      تلــك الــدول املعني
التزاماهتــا بتعزيــز محايــة الالجــئني يف املنطقــة واالســتجابة مــن أجــل ذلــك حلــاالت أخــرى مــن    

 التشريد القسري؛
شـردين   الذي تناول مشاكل الالجـئني وامل      ١٩٩٦ مبؤمتر جنيف يف عام      تذكر )   ه( 
 بارتيـاح أن  وتسـتنتج  اهلجـرة واللجـوء يف البلـدان األعضـاء يف رابطـة الـدول املسـتقلة؛             وقضايا

عملية املتابعة على مدى عشر سنوات الناجتة عن املؤمتر توشك على االكتمال وقد جنحـت يف                
ــددة األوجــه والتصــدي       ــة املتع ــة يف معاجلــة احلماي ــوغ األهــداف األصــلية املتمثل الســعي إىل بل

ــق      ملشــاكل اهلجــرة  ــدول املســتقلة بأســلوب منسَّ ــدان األعضــاء يف رابطــة ال ــيت تواجههــا البل  ال
 الدول واملفوضية السامية لشؤون الالجئني وغريهم من الفـاعلني ذوي الصـلة             وحتثومجاعي؛  

على مواصلة العمل بالتعاون مـع بعضـهم بعضـاً وعلـى االسـتفادة مـن النجاحـات الـيت حققهـا                 
 عمل املؤمتر حىت يومنا هذا؛

 عن قلقها إزاء حاالت االضطهاد والعنف الشـائع وانتـهاكات حقـوق             تعرب )و( 
اإلنسان اليت ما فتئت تتسبب يف الـرتوح وتدميـه داخـل احلـدود الوطنيـة وخارجهـا والـيت تزيـد                 
مــن التحــديات الــيت تواجههــا البلــدان يف تفعيــل حلــول دائمــة؛ وتــدين مجيــع أشــكال التهديــد  

 عـن   وتعربالالجئني وغريهم من األشخاص موضع االهتمام،       والتحرش والعنف اليت تستهدف     
بالغ قلقها بشأن تلك األفعـال الـيت يقـع ضـحيتها النسـاء واألطفـال مـن الالجـئني مبـا يف ذلـك                         
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 الـدول بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان جلميـع الالجـئني               وتطالـب العنف اجلنسـي واجلنسـاين؛      
تبـاه خـاص إىل ذوي االحتياجـات اخلاصـة          وغريهم من األشخاص موضع االهتمام مع إيـالء ان        

 منهم وجبعل استجاباهتم بتوفري احلماية تتالءم مع كل وضع؛
ــداً متواصــالً    تأســف )ز(   بشــدة الســتمرار العنــف وعــدم األمــان الــذي ميثــل هتدي

لسالمة العاملني يف اجملال اإلنساين وأمنهم وعائقاً أمام التنفيذ الفعلـي لواليـة املفوضـية السـامية                 
ــذ وغريهــم مــن العــاملني يف اجملــال      لشــؤ ــدرة شــركاء املفوضــية يف التنفي ــام ق ون الالجــئني وأم

 الـدول واألطـراف املعنيـة       وتطالـب اإلنساين على القيام مبهامهم اإلنسانية كل يف جمـال عملـه؛            
ــاملني يف املفوضــية الســامية لشــؤون          ــن الع ــة لضــمان ســالمة وأم ــدابري املمكن ــع الت باختــاذ مجي

تلكاهتــا وأمــن وممتلكــات مجيــع املنظمــات اإلنســانية الــيت تقــوم باملهــام الــواردة يف  الالجــئني ومم
 والية املفوضية؛

السـعي بصـورة مركـزة وملموسـة إىل القيـام بطائفـة مـن األنشـطة                  بقيمـة    تقر )ح( 
اليت ترمي إىل تعزيز قدرات الدول على توفري احلمايـة ال سـيما تلـك الـيت تتعلـق حبـاالت جلـوء             

 يف هــذا الصــدد بتطــوير وتشــجيع إطــار عمــل شــامل لتقيــيم        وترحــباألمــد؛ طــال عليهــا  
 وتشـجع احتياجات القـدرة علـى احلمايـة ضـمن سـياق مشـروع تعزيـز القـدرة علـى احلمايـة؛             

تسهيل االستمرار يف بناء توافق اآلراء عن طريق عقد مشاورات قائمة على املشاركة بـني مـن                  
ــة حبيــ    ــى املســتويات الوطني ــر عل ــيهم    يهمهــم األم ــاعلني ذوي الصــلة، مبــن ف ث جتمــع كــل الف

الالجئون من الرجال والنساء واألطفال، مبوازاة مـع تنسـيق أفضـل داخـل املفوضـية ومـع دول                   
وشركاء ذوي صلة لوضع وتنفيذ االستراتيجيات واملبادرات الالزمـة لالسـتجابة لالحتياجـات             

ملة الغـرُض منـها تقـدمي حلـول         املتعلقة باحلماية الـيت مت حتديـدها خاصـة عـن طريـق منـاهج شـا                
 عملية حلاالت الالجئني املعلقة اليت طال أمدها؛

بشــأن احملافظــة علــى اللجــوء؛ وتشــدد  ) ٤٨-د (٨٢ باســتنتاجها رقــم تــذكر )ط( 
 وتؤكـد على األمهية القصوى الـيت تتخـذها وظيفـة احلمايـة الدوليـة املنوطـة بـاملفوض السـامي؛               

 ١٩٥١ واو مـن اتفاقيـة عـام       ١نصـوص عليهـا يف املـادة        على ضـرورة تطبيـق بنـود االسـتثناء امل         
تطبيقا دقيقا بغية ضمان أال يساء اسـتعمال مؤسسـة اللجـوء عـن طريـق توسـيع نطـاق احلمايـة                   

 ليشمل من ليس هلم احلق فيها؛
وباإلشـــارات العديـــدة ) ٢٨-د (٧ و) ٢٧-د (٦ها رقـــم ي باســـتنتاجتـــذكر )ي( 

 عـن عميـق     وتعـرب ؛  عـدم رد الالجـئني    خـرى إىل مبـدأ      الالحقة الـيت وردت يف اسـتنتاجاهتا األ       
قلقهــا مــن تعــريض محايــة الالجــئني خلطــر كــبري بطــردهم ممــا يــؤدي إىل ردهــم عنــد احلــدود؛    
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وتطالــب الــدول باالمتنــاع عــن اختــاذ تلــك التــدابري وباخلصــوص عــن إعــادة أو طــرد الالجــئني  
 ؛عدم الرديتعارض مع مبدأ  مبا

ة الــيت ُيبــديها العديــد مــن بلــدان اللجــوء مبــا فيهــا    العريقــ الســماحة بتعتــرف )ك( 
البلدان الواقعة يف العامل النامي اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وال سـيما ألقـل البلـدان منـوا،           
اليت بالرغم من مواردهـا احملـدودة تسـتقبل أعـدادا كـبرية مـن الالجـئني لفتـرة زمنيـة مطولـة يف                        

ية تقاسم األعباء واملسؤولية عن وضع اللجـوء جبميـع مراحلـه،       على أمه  وتشددبعض األحيان؛   
مبا يف ذلك ضمان احلصول على احلماية عند االستجابة إىل احتياجات الالجـئني إىل املسـاعدة                

 حباجـة الـدول واملنظمـات الدوليـة إىل التسـلح      وتقـر وكذلك يف إجياد وتسـهيل حلـول دائمـة؛        
ملالئمني اليت جتعل التضامن الدويل وحتقيـق حلـول دائمـة           بالتخطيط والتنسيق واألدوات املالية ا    

 أكثر قابلية للتوقع؛
جمال احلمايـة    التأكيد على أن احترام الدول ملسؤولياهتا جتاه الالجئني يف           تعيد )ل( 

يقوِّيــه التضــامن الــدويل الــذي يشــارك فيــه مجيــع األعضــاء يف اجملتمــع الــدويل وأن نظــام محايــة   
الل التعــاون الــدويل امللتــِزم يف روح مــن التضــامن وتقاســم األعبــاء       الالجــئني يعــزَّز مــن خــ   

 واملسؤوليات بني مجيع الدول؛
 بـــأن مشـــاركة الالجـــئني مـــن نســـاء ورجـــال يف حيـــاة البلـــد املضـــيف  تقـــر )م( 

 وحتـث االقتصادية وسيلة مهمة لتسهيل مشاركتهم النشيطة يف حتقيقهم االعتماد على الـذات؛            
ــاء علـــى احتـــ  ــة   الـــدول األعضـ ــواردة يف اتفاقيـ ــة مـــن احلقـــوق الـ ــة الكاملـ  ١٩٥١رام اجملموعـ

 وعلــى استكشــاف أكثــر الســبل عمليــة وجــدوى ملــنح حريــة التنقــل  ١٩٦٧وبرتوكوهلــا لعــام 
وغريهــا مــن احلقــوق اهلامــة الــيت تشــكل ركيــزة االعتمــاد علــى الــذات، واضــعةً نصــب عينيهــا 

 الشروط اخلاصة السارية؛
ــتال )ن(  ــ ظحـ ــات العامـ ــال   األولويـ ــة باألطفـ ــئني املتعلقـ ــؤون الالجـ ــية شـ ة ملفوضـ

 الدول بدعم اجلهود اليت تبذهلا املفوضية مـن أجـل ضـمان تلبيـة احتياجـات      وتطالبالالجئني؛  
الالجئني من األطفال، ال سـيما األطفـال غـري املصـحوبني واملفصـولني عـن ذويهـم، تلبيـة تامـة               

طة احلماية واملساعدة اليت تقـوم هبـا        عن طريق حتديد هوياهتم وتسجيلهم ومن خالل جممل أنش        
ــدريب والرصــد؛       ــم اإلدارة والت ــا أنشــطة دع ــا فيه ــذكِّراملفوضــية، مب ــة  وت ، ٢ املفوضــية بالغاي

 من جدول أعمـال احلمايـة املـتعلقني بالـدعوة إىل عقـد اجتمـاع للخـرباء يركـز علـى               ٢ اهلدف
 احتياجات األطفال ضحايا االجتار من احلماية؛

ــى أمهتؤكــد )س(  ــا    عل ــدول جلهوده ــف ال ــة تكثي ــع    ،ي ــع املفوضــية وم ــاون م  بالتع
األطفــال الالجــئني مــن التعلــيم منظمــات أخــرى ذات صــلة، مــن أجــل ضــمان اســتفادة مجيــع  
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يتسق مـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وإبـداء ذلـك التعلـيم، علـى النحـو املناسـب، االحتـراَم                        مبا
 د اللجوء؛الواجب هلويتهم الثقافية مع تسهيل فهم أكرب لبل

 باملســـامهة اهلامـــة الســـتراتيجية تعمـــيم مراعـــاة جانـــب العمـــر واجلانـــب تقـــر )ع( 
اجلنساين وجانب التنوع يف الوقوف، من خالل منهج قائم على املشاركة، علـى املخـاطر الـيت                 

 املفوضـية السـامية لشـؤون       وحتـث حتف باحلماية واليت يواجهها خمتلف أعضاء جمتمـع احلمايـة؛           
كاءها من املنظمات غري احلكومية على مواصلة إتاحة هـذه االسـتراتيجية املهمـة              الالجئني وشر 

وتنفيــذها يف امليــدان كوســيلة لتعزيــز حقــوق مجيــع الالجــئني ورفــاههم، ال ســيما املعاملــة غــري  
 وتتطلـع التمييزية جتاه الالجئني من النساء واألطفال وفئات األقليات مـن الالجـئني ومحايتـهم؛               

 يد عما تعتزم املفوضية فعله بشأن التنوع؛إىل معرفة املز
؛ "تكملـة االتفاقيـة   "مبادرة   إىل حتقيق أهداف     ذ سعياً األنشطة اليت تنفَّ   تالحظ )ف( 
 على قيمة املناهج املبدعـة والعمليـة واملوضـوعة خصيصـا ملالءمـة وضـع حمـدد واملركـزة              وتؤكد

امية على أن تقـوم، بالتشـاور        املفوضية الس   بشدة وحتثعلى احللول يف سياق تعدد األطراف؛       
مع البلدان املضيفة، بتحديد حاالت اللجوء الطويلة األمد اليت قد تكـون قابلـة للحـل بواسـطة                  

 بضـرورة تصـميم     وتقرمناهج شاملة كوضع خطة عمل شاملة من أجل الالجئني الصوماليني؛           
 وتنفيذ عالقات شراكة فعالة يف امليدان؛

رز يف التوصل إىل حلول دائمة خاصة عـن طريـق            بالتقدم املتواصل احمل   ترحب )ص( 
 وتؤكـد إعادة أعداد كبرية من الالجئني خالل العام املاضي طوعاً إىل أوطاهنم بـأمن وكرامـة؛                

 أن مـن الواجـب أن يتـاح للمفوضـية، وفقـاً للمسـؤوليات املنوطـة هبـا، الوصـول إىل                      من جديد 
كـي ترصـد، علـى اخلصـوص، املعاملـة          الالجئني العائدين حبرية ودون عوائق حسب الضرورة ل       

، يف هـذا الصـدد، املفوضـية السـامية       وحتـث املناسبة الـيت يلقاهـا هـؤالء وفقـا للمعـايري الدوليـة؛              
 على تكثيف أنشطة رصد عودة الالجئني، عند االقتضاء، من أجل تعزيز عودة مستدامة؛

ينــهم وعــدد  بالتقــدم احملــرز يف زيــادة عــدد الالجــئني املعــاد توط أيضــاًترحــب )ق( 
 املفوضـية السـامية علـى ضـمان إحـاالت موثَّقـة             وحتـث الدول اليت تتيح فرصاً إلعادة التوطني؛       

ومن نوعية جيدة عند إعادة التوطني وعلى مواصلة زيادة قـدرهتا علـى إعـادة التـوطني والعمـل           
حة الفـرص   مع البلدان اليت يعاد توطني الالجئني فيها من أجل حتسني فعالية إعادة التوطني وإتا             

للقيام به يف الوقت املناسب، عندما تكون إعادة التـوطني حـال مناسـبا مبـا يف ذلـك عـن طريـق                       
 منهجية اإلحالة من أجل إعادة التوطني اجلماعي؛

ــد  )ر(  ــد التأكي ــة الكــافيتني لالجــئني يف      تعي ــدمي املســاعدة واحلماي ــة تق ــى أمهي  عل
أحــدمها اآلخــر وعلــى أن عــدم كفايــة  الوقــت املناســب؛ وعلــى أن املســاعدة واحلمايــة يعضــد  
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املساعدة املادية ونقص األغذية ُيقوضان جهود احلماية؛ وتالحظ أمهية اتباع منـهج قـائم علـى                
احلقوق وعلى اجلماعة يف التعاطي بصورة بنـاءة مـع الالجـئني كـأفراد ومـع جمتمعـاهتم لتحقيـق         

املاديـة؛ وتعـرب عـن قلقهـا     احلصول العادل واملنصف علـى الغـذاء وغـريه مـن أنـواع املسـاعدة         
إزاء حــاالت ال تتــوفر فيهــا املعــايري الــدنيا للمســاعدة مبــا فيهــا احلــاالت الــيت مل ُتجــر فيهــا بعــد  

 عمليات التقييم املناسبة لالحتياجات؛
 األفعال البذيئة الـيت يأتيهـا أفـراد أو كيانـات تسـيء، بأيـة صـورة                  تدين بشدة  )ش( 

إىل الالجئني أو تتعسف يف ذلك ألغراضـها اخلاصـة مـن            كانت، استعمال املساعدات املوجهة     
 الـدول واملفوضـية   وتطالـب أجل استغالل وإذالل الالجـئني وغريهـم مـن األشـخاص املعنـيني؛             

ــة ذات الصــلة      الســامية لشــؤون الالجــئني ووكــاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكومي
 وغريهـم مـن األشـخاص املعنـيني مـن           باإلبالغ عن اإلذالل واالستغالل اليت قد حيـرم الالجـئني         

احلصول على املساعدة الكافية واليت قد تفاقم وضعهم كمستضعفني خاصـة النسـاء واألطفـال               
 الالجئون وتطالب باختاذ إجراءات ملنع ذلك؛

بشأن تسجيل الالجئني وطاليب اللجـوء؛      ) ٥٢-د (٩١ باستنتاجها رقم    تذكر )ت( 
يواجهها الالجئون وطالبو اللجوء الذين يظلون بـال أيـة          وتالحظ أشكال التحرش العديدة اليت      

 مبسؤولية الدول عن تسجيل الالجئني املوجـودين علـى   وتذكرمستندات تشهد على وضعهم؛     
 يف هذا الصدد على الدور احملوري الـذي ميكـن أن يؤديـه التسـجيل والتوثيـق                  وتؤكدأراضيها؛  

 احلماية يف تعزيـز جهـود احلمايـة والـدعم       بشكل مبكر فعال، مستنرياً يف ذلك باعتبارات توفري       
 املفوضية السامية بأن تساعد، عند اللزوم، الـدول يف القيـام هبـذا              وتطالبإلجياد حلول دائمة؛    

 وترحـب اإلجراء إذا عجزت هـذه األخـرية عـن تسـجيل الالجـئني املوجـودين علـى أراضـيها؛                    
ــة  بالتقــدم املتواصــل الــذي حيــرز يف حتســني أعمــال التســجيل وتنف    ــدان حتــت رعاي ــذها يف املي ي

، مبا يف ذلك اجلهود املبذولة لضـمان مـنح الوثـائق املناسـبة              �منوذج التسجيل املوجز  �مشروع  
 علـى إحـراز املزيـد مـن         وحتـث جلميع الالجـئني وطـاليب اللجـوء، مبـن فـيهم النسـاء واألطفـال؛                

 علـى أنـه ينبغـي أن        دوتشدالتقدم يف إدخال تقنيات وأدوات جديدة مبا فيها السمات احليوية؛           
 إىل وتطلــبتتقيــد عمليــة التســجيل باملبــادئ األساســية الــيت حتكــم محايــة البينــات الشخصــية؛  

مفوضية شؤون الالجئني أن تبحـث يف شـروط إطـالع الـدول علـى البيانـات للغايـات احملـددة                     
 الدوليــة  بصــورة حتتــرم متامــا املعــايري واملقــاييس٩١مــن االســتنتاج رقــم ) و(املقــررة يف الفقــرة 

 املتعلقة حبماية البيانات الشخصية؛
اإليـدز  /تالزمة نقـص املناعـة املكتسـب       بأن توفري الوقاية من اإلصابة مب      تعترف )ث( 

والرعاية والعالج، يف حدود ما هو ممكن وبصورة مشاهبة للخـدمات املقدمـة للمجتمـع احمللـي                 
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ــاً     ــة  املضــيف، صــار أكثــر فــأكثر حمــل اعتــراف مــن الــدول بوصــفه مكون ــه يف محاي  ال غــىن عن
 املفوضـية السـامية علـى مواصـلة         وتشـجع الالجئني والعائدين وغريهم من األشخاص املعنـيني؛        

األنشطة يف هذا الصدد بالتعـاون الوثيـق مـع الشـركاء ذوي الصـلة خاصـة يف تنفيـذ األهـداف                      
ملتعلـق مبتالزمـة   املشـترك وا املتفق عليها يف خطة عمـل امليزانيـة املوحـدة لربنـامج األمـم املتحـدة        

، مبــا يضــمن التأكيــد بشــكل خــاص علــى حقــوق الالجئــات    اإليــدز/نقــص املناعــة املكتســب 
واألطفــال الالجــئني املصــابني هبــذا الوبــاء؛ وتالحــظ توصــيات فريــق العمـــل العــاملي لتحســني    

 التنسيق بشأن اإليـدز بني املؤسسات املتعـددة األطراف واملاحنني الدوليني؛
مــام نتــائج اســتعراض االســتجابة اإلنســانية وترحــب باملقترحــات  باهتتالحــظ )خ( 

اليت قدمها األمني العام واجلمعية العامة لألمم املتحدة لتقوية نظام العمل اإلنساين التـابع لألمـم              
 أيضاً مبداوالت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت الرامية إىل متابعـة            وتأخذ علماً املتحدة؛  

 وحتـث الستجابة وجعل االستجابة حلاالت الطوارئ اإلنسـانية أكثـر اتسـاقا؛            نتائج استعراض ا  
ــني         ــى مواصــلة استكشــاف جــدوى االضــطالع مبســؤوليات التنســيق ب املفوضــية الســامية عل
جمموعات ذات عالقة حبمايـة األشـخاص املشـردين داخليـا وإدارة املخيمـات وتـوفري املـالذ يف                   

يق تقــوم بــه األمــم املتحــدة لــدعم منســقي      حــاالت الــرتاع كجــزء مــن جهــد أوســع للتنســ      
املساعدات اإلنسـانية التـابعني لألمـم املتحـدة بغيـة ضـمان اسـتجابة أكثـر فاعليـة وأكثـر قابليـة                       
للتوقع ويف الوقت املناسب لألزمات اإلنسانية، مبا يف ذلك بواسطة نظام مسـاءلة؛ وتتطلـع إىل                

تعلـق بالطريقـة الـيت ميكـن هبـا للمفوضـية            أن حتدد، باالشتراك مع املفوضـية السـامية، تفاصـيل ت          
السامية لشؤون الالجـئني أن تسـتجيب هلـذه االلتزامـات مبـا يف ذلـك التبعـات املاليـة واإلداريـة              

 والعملية، دون املساس بواليتها األساسية املتلخصة يف توفري احلماية واملساعدة لالجئني؛
نعدام اجلنسـية املربمـة يف       بانضمام السنغال إىل اتفاقية خفض حاالت ا       ترحب )ذ( 

 بدور املفوضية السامية، حسـب االقتضـاء، يف تـوفري الـدعم الفـين والعملـي               وتقر؛  ١٩٦١عام  
وتقدمي اخلدمات االستشـارية إىل الـدول بغـرض معاجلـة مشـكل انعـدام اجلنسـية وتـوفري محايـة                     

 الـــدول بتلبيـــة احتياجـــات وتطالـــبأكـــرب لألشـــخاص عـــدميي اجلنســـية حســـب الضـــرورة؛  
األشخاص عدميي اجلنسية منذ فترة طويلة ومساعدهتم علـى االسـتفادة مـن وسـائل االنتصـاف                 
القانونية جلرب حالة انعدام اجلنسية خاصة تلك النامجة عن حرمـان تعسـفي مـن اجلنسـية وذلـك          

 .بالتعاون مع املفوضية السامية لشؤون الالجئني وغريها من الفاعلني ذوي الصلة
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ــأن -باء   ــتنتاج بشـ ــة    اسـ ــكال احلمايـ ــا أشـ ــا فيهـ ــة مبـ ــة الدوليـ ــق باحلمايـ ــم املتعلـ  احلكـ
 )٣(التكميلية

 اللجنة التنفيذية،إن  - ٢١
ــد إذ   ــد التأكي ــة عــام  تعي ــة بوضــع الالجــئني إىل جانــب   ١٩٥١ علــى أن اتفاقي  املتعلق

 ال يـزاالن ميـثالن حجـر األسـاس للنظـام الـدويل حلمايـة                ١٩٦٧الربوتوكول امللحق هبا يف عام      
 يف هذا الصدد األمهية القصوى لتطبيقهما التام من قبل الدول األعضـاء             وإذ تالحظ ني؛  الالجئ

 مبا فيهما مبدأ عد رد الالجئني،
 أنه قد تكون هناك حاجة، يف سياقات خمتلفة، إىل توفري احلماية الدوليـة يف           تدركوإذ   

ــام     ــة ع ــا اتفاقي ــا يف  ١٩٥١حــاالت مل تتطــرق إليه ــام  وال الربوتوكــول امللحــق هب ؛ ١٩٦٧ ع
 ،)٤٧-د (٧٤من استنتاجها رقم ) ١( يف هذا الصدد بالفقرة تذكر وإذ

 علـــى مبـــدأ أنـــه جيـــب أن يتمتـــع مجيـــع البشـــر حبقـــوق اإلنســـان  تعيـــد التأكيـــدوإذ  
 وباحلريات األساسية دون متييز مبا يف ذلك احلق يف التماس اللجوء والتمتع به،

 االقتضاء، ومن بينها باخلصوص اتفاقيـة        على قيمة الصكوك اإلقليمية، عند     تشددوإذ   
 بشــأن اجلوانــب احملــددة ملشــكلة الالجــئني يف أفريقيــا،  ١٩٦٩منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لعــام  

ــة بشــأن الالجــئني الصــادر يف عــام     ــة   ١٩٨٤وكــذلك إعــالن قرطاجن ــدرج ضــمن فئ ، الــيت ت
ت عشـوائية نامجـة     الالجئني األشخاص الـذين ال يسـتطيعون العـودة إىل بلـداهنم بسـبب هتديـدا               

عن أوضاع كشيوع العنف والرتاع املسلح أو أحداث تعرض النظام العـام الضـطراب خطـري،                
ــرف بوجــود بعــض          ــيت تعت ــاد األورويب ال ــل االحت ــن قب ــدة م ــاللجوء املعتم ــة ب ــوانني املتعلق والق

ا  والربوتوكـول امللحـق هبـ      ١٩٥١االحتياجات إىل احلماية الدولية تفوق ما تـنص عليـه اتفاقيـة             
 ،١٩٦٧يف عام 

ــذكروإذ   ــدام       ت ــد هبــا معاجلــة مشــكل انع ــيت أري ــة ال ــة واإلقليمي ــأن الصــكوك الدولي  ب
 ١٩٦١ املتعلقة بوضع األشخاص عـدميي اجلنسـية واتفاقيـة عـام             ١٩٥٤اجلنسية، كاتفاقية عام    

بشــأن خفــض حــاالت انعــدام اجلنســية، حســب االقتضــاء، أدوات مهمــة جيــب أن تســتعملها    
ادي حاالت انعدام اجلنسية ووضع حد هلـا ولتـوفري محايـة أكـرب لألشـخاص                الدول من أجل تف   

 عدميي اجلنسية عند الضرورة،

 
 .لة األشخاص الذين يقعون حتت والية املفوضية السامية لشؤون الالجئنيال يتناول هذا االستنتاج إال حا )٣( 
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 بوضع عدد من اآلليـات اإلداريـة أو القانونيـة يف العديـد مـن البلـدان إلضـفاء        تقروإذ   
الشــرعية، بنــاء علــى أســباب خمتلفــة، علــى إقامــة األشــخاص مبــن فــيهم أولئــك الــذين قــد            

 ال للحماية املمنوحة لالجئني ولكن قد يكونون يف حاجة إىل محاية دولية،يكونون أه ال
 قيمة وضـع مبـادئ عامـة قـد ُيسـتند إليهـا يف وضـع أشـكال تكميليـة مـن              تالحظوإذ   

احلمايــة ملــن هــم يف حاجــة إىل محايــة دوليــة، واألشــخاص الــذين قــد يســتفيدون منــها وعــدم     
 ١٩٦٧ والربوتوكـول امللحـق هبـا يف عـام           ١٩٥١تعارض أشكال احلماية هذه مع اتفاقية عـام         

 وغريمها من الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة،
ــام       حتــث )أ(  ــة ع ــا مبوجــب اتفاقي ــذ التزاماهت ــى تنفي ــراف عل ــدول األط  ١٩٥١ ال

 موضـوع وهـدف   مبـا يتفـق مـع    تنفيذا تامـا وفعـاال   ١٩٦٧الربوتوكول امللحق هبا يف عام    أو/و
 هذين الصكني؛

أن تـؤول الشـروط احملـددة لوضـع الالجـئ يف اتفاقيـة              راف  طـ  الدول األ  شدنات )ب( 
ــام  ــام    / و١٩٥١ع ــا يف ع ــع    ١٩٦٧أو يف الربوتوكــول امللحــق هب ــراف جبمي ــتم االعت ــث ي  حبي

األشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الشروط وتـتم محايتـهم كمـا جيـب مبقتضـى هـذين الصـكني                    
 اية؛عوض أن مينحوا شكالً تكميلياً من أشكال احلم

 أن قانون اللجوء جمموعة حية من القوانني تسـتند إىل التزامـات الـدول               تدرك )ج( 
 وعلـى صـكوك محايـة    ١٩٦٧ والربوتوكول امللحق هبا يف عام       ١٩٥١األطراف يف اتفاقية عام     

الالجئني اإلقليمية عند االقتضاء ويشكلها موضوع الصكني والغـرض منـهما والتطـورات الـيت               
ت صلة مـن القـانون الـدويل كحقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنسـاين الـدويل                حتدث يف ميادين ذا   

 ذات التأثري املباشر على محاية الالجئني؛
إسـاءة اسـتعمال نظـام اللجـوء     احلاجة إىل ضـمان عـدم     على   ؤكد من جديد  ت )د( 

بكامله بتوسيع نطاق احلمايـة املمنوحـة لالجـئني كـي يشـمل مـن ال حـق لـه فيهـا وإىل تطبيـق                         
 وغريهـا مـن الصـكوك    ١٩٥١ واو مـن اتفاقيـة عـام    ١االستثناء املنصوص عليها يف املـادة       بنود  

 الدولية ذات الصلة تطبيقا دقيقا؛
ــب ) ه(  ــة   تطل ــراف يف اتفاقي ــدول األط ــة بوضــع األشــخاص   ١٩٥٤ إىل ال  املتعلق

 بشــأن خفــض حــاالت انعــدام اجلنســية تطبيــق هــذه       ١٩٦١عــدميي اجلنســية واتفاقيــة عــام    
ــة؛     الصــكوك حب ــوفري احلماي ــة يف ت ــها أهــدافها املتمثل ــة واضــعة نصــب أعين  إىل  وتطلــبســن ني

 املفوضية السامية لشؤون الالجئني أن تشجع هبمة االنضمام إىل هذين الصكني؛
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 إىل الدول استعمال صكوك احلماية القائمة أمت استعمال عندما تكـون            تطلب )و( 
 الـدول الـيت لــم تفعـل ذلـك بعـد علـى        وحتـث بصدد تنـاول االحتياجـات إىل احلمايـة الدوليـة؛           

ــام    ــة عـ ــمام إىل اتفاقيـ ــتفكري يف االنضـ ــام   ١٩٥١الـ ــا يف عـ ــق هبـ ــول امللحـ  ١٩٦٧ والربوتوكـ
أو الــتفكري يف رفــع القيــود القائمــة أو ســحب     /والصــكوك اإلقليميــة الســارية ذات الصــلة و   

 اق ممكن؛التحفظات من أجل ضمان تطبيق مبادئ احلماية الواردة فيها على أوسع نط
التشــريعات سـب االقتضـاء،   ح إىل مجيـع الـدول األطـراف أن تعتمـد،     تطلـب  )ز( 

 اإلجراءات القانونية الوطنية الدولية إلنفاذ الصكوك اإلقليمية املتعلقة بالالجئني؛ أو
 بـأن أشـكال احلمايـة التكميليـة الـيت توفرهـا الـدول مـن أجـل ضـمان                     تعترف )ح( 

ايــة دوليــة علــى هــذه احلمايــة بالفعــل متثــل طريقــة إجيابيــة  حصــول األشــخاص احملتــاجني إىل مح
 لالستجابة بشكل واقعي وعملي لبعض االحتياجات إىل احلماية الدولية؛

 استعمال أشكال احلمايـة التكميليـة لألشـخاص احملتـاجني إىل احلمايـة               تشجع )ط( 
ــة عــام      ــيهم تعريــف الالجــئ مبوجــب اتفاقي ــذين ال ينطبــق عل ــة ال لربوتوكــول  وا١٩٥١الدولي

 ؛١٩٦٧امللحق هبا يف عام 
ــتــدرك )ي(  مبــدة إقامــة أطــول بــدافع الشــفقة  أن تقــرر الســماح لــدول ه جيــوز ل أن

 أنه جيب التمييز بوضوح بني هذه احلـاالت واحلـاالت الـيت تنطـوي     وتدركألسباب عملية؛    أو
 على احتياجات إىل احلماية الدولية؛

وفري احلمايـة التكميليـة حبيـث ترسِّـخ نظـام           ه ينبغي تنفيذ تدابري ت     على أن  تؤكد )ك( 
 محاية الالجئني الدويل القائم عوض أن تقوضه؛

 أنه ينبغي التمييز بوضوح بني احلماية املؤقتة، دون مـنح وضـع الجـئ               تالحظ )ل( 
بصفة رمسية، بوصفها استجابة بتقـدمي محايـة مؤقتـة يف حـاالت التوافـد املكثـف لالجـئني تتـيح                     

  من الرد عند احلدود، وأية أشكال أخرى من احلماية الدولية؛محاية عاجلة فورية
 أن االلتزامات الناشئة عن معاهـدات دوليـة ذات صـلة حتظـر الـرد عنـد                 تؤكد )م( 

ــدى          ــيت ل ــة ال ــة احتياجــات احلماي ــة لتلبي ــة مهم ــل أدوات محاي احلــدود، حســب االقتضــاء، متث
ونــون موضــع اهتمــام املفوضــية األشــخاص املوجــودين خــارج بلــداهنم األصــلية والــذين قــد يك

 ١٩٥١السامية لشؤون الالجئني ولكن قد ال ينطبق عليهم تعريـف الالجـئ الـوارد يف اتفاقيـة                  
 إىل الــدول أن حتتــرم املبــدأ األساســي  وتطلــب؛ ١٩٦٧أو الربوتوكــول امللحــق هبــا يف عــام  /و

 املتمثل يف عدم رد الالجئني عند احلدود؛
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 درجـات االسـتقرار والثقـة عنـدما متـنح أشـكاال        الدول على إتاحة أعلى حتث )ن( 
تكميليــة مــن احلمايــة لألشــخاص الــذين هــم يف حاجــة إليهــا عــن طريــق تــأمني متــتعهم حبقــوق  
اإلنســان واحلريــات األساســية دون متييــز آخــذة بعــني االعتبــار الصــكوك الدوليــة ذات الصــلة    

 ى واحلفاظ على مشل األسر؛وموليةً االهتمام الواجب إىل مبدأي محاية مصاحل الطفل الفضل
ومعــرب عنــها بشــكل واضــح  بــأن تعتمــد الــدول شــروطا موضــوعية توصــي )س( 
 أن الفقـه    وتالحـظ ؛  ، كلما كان من املناسب التفكري يف إهناء أشكال احلمايـة التكميليـة            وعلين

م جـيم مـن اتفاقيـة عـا        ١واملعايري اإلجرائية اليت ُوضعت فيما يتعلـق بوقـف العمـل ببنـود املـادة                
  قد تقدِّم إرشادا مفيدا يف هذا الشأن؛١٩٥١

ــتالحــظ )ع(  ــك       أن ــع املفوضــية، إذا كــان ذل ــار التشــاور م ــدول أن ختت ه جيــوز لل
مناسباً، بالنظر إىل خربهتا وواليتها اخلاصتني، عندما تفكر يف منح أو إهنـاء شـكل مـن أشـكال                   

 احلماية املؤقتة لألشخاص الذين يقعون ضمن اختصاص املفوضية؛
إجـراء شـامل أمـام       الدول على التفكري فيما إذا كان من املناسب وضـع            حتث )ف( 

سلطة خبرية مركزية  تتخذ قرارا واحدا يسـمح بتقيـيم وضـع الالجـئ تليـه احتياجـات أخـرى              
للحماية الدولية، بوصف ذلك وسيلة لتقييم مجيع أنواع االحتياجات إىل احلمايـة الدوليـة دون         

ع إدراك احلاجة إىل اعتماد هنج مرن يف التعامل مع اإلجـراءات الـيت              تقويض محاية الالجئني وم   
 ُتطبَّق؛

 اإلجـراء السـاري  أن يكـون  ، عند التفكري يف إجـراء شـامل،      ه ينبغي  أن تالحظ )ص( 
 عادال وفعاال؛

 على أمهية تطبيق وتطوير نظـام محايـة الالجـئني الـدويل بصـورة تـتالىف                 تشدد )ق( 
كـن مجيـع مـن هـم يف حاجـة إىل احلمايـة الدوليـة مـن احلصـول                    يـة ومت  حدوث ثغـرات يف احلما    

 .عليها والتمتع هبا
 

 استنتاج بشأن اإلدماج احمللي -جيم  
 إن اللجنة التنفيذية، - ٢٢

 على أن اإلعادة الطوعية إىل الوطن واإلدماج احمللـي وإعـادة التـوطني              تعيد التأكيد إذ   
مجيعهـا اسـتجابات هامـة وقابلـة للتطبيــق حلـاالت            هي احللول الدائمة التقليدية وعلى أهنا تظل        

 أن اإلعـادة الطوعيـة إىل الـوطن، بسالمــة وكرامــة، مـىت كـان           مـن جديـد    وإذ تؤكـد  اللجوء؛  
 أن اجلمـع بـني عـدة      وإذ تالحـظ  ذلك ممكنا، تبقـى احلــل املفضــل يف أغلـب حـاالت اللجـوء؛                
 يساعد يف حتقيق حلول دائمـة؛       حلول، يضع يف االعتبار الظروف اخلاصة بكل حالة جلوء، قد         
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 علــى أن اإلدمــاج احمللــي قــرار ســيادي وخيــار متارســه الــدول مسترشــدة بالتزاماهتــا    وإذ تتفــق
التعاهدية ومببادئ حقوق اإلنسان، وعلى أن أحكام هذا االستنتاج وضعت لكي تسترشـد هبـا      

 ،الدول واملفوضية السامية عندما يتطلب األمر التفكري يف اإلدماج احمللي
 مـن خطـة للحمايـة الـذي يطلـب إىل اللجنـة التنفيذيـة        ٤، اهلدف ٥ بالغاية  وإذ تذكر  

وإذ حتديــد اعتبــارات إطــار العمــل مــن أجــل تنفيــذ حــل اإلدمــاج احمللــي يف شــكل اســتنتاج؛      
تنتاج هــو توجيــه الــدول عنــدما تفكــر، مــع اعتبــار   أن املــراد مبــا يــنص عليــه هــذا االســتالحــظ

الظــروف اخلاصــة بكــل حالــة مــن حــاالت اللجــوء، فيمــا إذا كــان اإلدمــاج احمللــي حــالً دائمــاً 
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥١مناسباً لألشخاص املقبولني كالجئني على أراضـيها طبقـا ملعاهـدة عـام              

جب اتفاقية منظمـة الوحـدة اإلفريقيـة    ، أو مبو١٩٦٧الالجئني وللربوتوكول امللحق هبا يف عام  
ــام  ــة بشــأن       ١٩٦٩لع ــا وإعــالن قرطاجن ــب احملــددة ملشــكلة الالجــئني يف أفريقي  بشــأن اجلوان

  أو مبوجب القانون احمللي، حسب االقتضاء، وكذلك عند تطبيقه،١٩٨٤الالجئني لعام 
ملشـكلة   بأن اهلدف األمسى للحماية الدولية هـو الوصـول إىل حلـول دائمـة                وإذ تذكر  

 أن التركيــز علــى إجيــاد احللــول صــفة متأصــلة قــي قــرار اجلمعيــة العامــة وإذ تالحــظالالجــئني؛ 
 الذي اعتمد فيه النظـام األساسـي        ١٩٥٠ديسمرب  / كانون األول  ١٤الصادر يف   ) ٥-د( ٤٢٨

ملفوضــية األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجــئني ويف النظــام األساســي ذاتــه ويف اتفاقيــة          
 من خالل أحكامها املتعلقة باإلهناء واإلدماج والتجنس، ١٩٥١ عام

 أن حاالت اللجـوء دوليـة يف نطاقهـا وطبيعتـها وبالتـايل فإهنـا تكـرر التزامهـا           وإذ ترى  
 علـى دور املفوضـية      وإذ تعيـد التأكيـد    القوي بالتضامن الدويل وبتقاسم األعباء واملسـؤوليات؛        

ة ودعــم البلــدان الــيت تســتقبل الالجــئني، ال ســيما الســامية لشــؤون الالجــئني احملفِّــز يف مســاعد
لبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ويف تعبئة املساعدة املاليـة وغريهـا مـن        
أشكال الدعم، مبا فيها املساعدة من أجل التنمية مـن اجملتمـع الـدويل ملعاجلـة األثـر النـاجم عـن                      

 ئني،نزوح أعداد هائلة من الالج
 بأن حالة الالجئني على الصـعيد العـاملي متثـل حتـديا دوليـا يقتضـي تقاسـم         وإذ تعترف  

ــة؛       ــه بصــورة فعال ــتم جماهبت ــدويل حــىت ت ــاء واملســؤوليات علــى املســتوى ال ــدركاألعب  أن وإذ ت
السماح باإلدماج احمللي، كلما اقتضى األمر، هو من أعمـال الدولـة الـذي يشـكل حـال دائمـا                    

ني الــذين يســامهون يف تقاســم تلــك األعبــاء واملســؤوليات دون املســاس باحلالــة  بالنســبة لالجــئ
 اخلاصة اليت متثلها بعض البلدان النامية اليت تفد إليها أفواج هائلة من الالجئني،

 ضــرورة مواصــلة اجلهــود الوطنيــة والدوليــة املنســقة الراميــة إىل تؤكــد مــن جديــدوإذ  
  الالجئني،معاجلة العوامل اليت تؤدي إىل تدفق
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 عــن تقــديرها للجهــود املبذولــة خــالل الســنوات القليلــة املاضــية ملضــاعفة   تعــربوإذ  
البحث عن حلول دائمة يف سياق املشاورات العاملية بشأن احلمايـة الدوليـة ويف سـياق جـدول           

 أعمال احلماية، اللذين رعيا مبادرة تكملة االتفاقية وإطار احللول الدائمة،
ــدركوإذ   ــة       أن بعــض ت ــدان النامي ــها البل ــل، خاصــة من ــوء بعــبء ثقي دول اللجــوء تن

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وأقل البلـدان منـواً الـيت تستضـيف أعـدادا غفـرية مـن                     
الالجئني وطاليب اللجوء خاصة عندما يصلون ضمن تـدفق مكثـف مـن الالجـئني وميكثـون هبـا                  

 فترة طويلة من الزمن،
 اإلدماج احمللي يف سياق حالـة الالجـئني هـو عمليـة ذات اجتـاهني تتسـم        أنإذ تالحظ  

باحلركية وتعدد اجلوانب وتقتضي جهدا من مجيع األطراف املعنيـة، مبـا يف ذلـك اسـتعداداً مـن       
جانب الالجئني للتكيف مع اجملتمع الذي يستقبلهم دون أن يكون عليهم التخلي عن هويتـهم               

ــم واســتعدا    ــة اخلاصــة هب ــة      الثقافي ــات املضــيفة واملؤسســات العام ــب اجملتمع ــن جان ــابالً م داً مق
 للترحيب بالالجئني وتلبية احتياجات جمموعة متنوعة من السكان،

 أنـه جيـب أن يـتم اإلدمـاج احمللـي بشـكل يسـاعد علـى اسـتمرار اجملتمعـات               وإذ تدرك  
ل البلـدان املضـيفة   احمللية املتضررة من وجود الالجئني وأن اإلخفاق يف ذلك قد يؤدي إىل حتمي    

 ما ال طاقة هلا به،
 على أمهية تعزيز القدرات يف البلدان املضيفة وكـذلك املبـادرات الـيت تزيـد                تؤكدوإذ   

من قدرة مجاعـات الالجـئني علـى االعتمـاد علـى ذاهتـا مـىت كـان ذلـك مناسـبا بواسـطة تقـدمي                     
 ن فيه،اجملتمع الدويل الدعم الكايف للبلد املضيف ولالجئني الذين يعيشو

 أن تشــجيع الالجــئني علــى االعتمــاد علــى الــذات منــذ البدايــة سيســهم يف تــدركوإذ  
تعزيز محايتهم وكرامتهم وسيساعدهم على إدارة الوقت الذي ميضونه يف املنفى بصـورة فعالـة               

 وبناءة وسينقص من تواكلهم ويعزز إمكانية دوام أي حل دائم يف املستقبل،
جيابية، مبـا فيهـا الفوائـد االقتصـادية، الـيت ميكـن لالجـئني                أن اإلسهامات اإل   تدركوإذ   

املندجمني حملياً أو املسموح هلـم باالعتمـاد علـى أنفسـهم أن يقـدموها للبلـدان واجملتمعـات الـيت                     
 تستضيفهم،

، الــذي جــاء فيــه أن القــرارات الــيت ١٥ إىل اســتنتاج اللجنــة التنفيذيــة رقــم تشــريوإذ  
للجــوء تتخــذ دون متييــز بســبب العــرق أو الــدين أو الــرأي   تتخــذها الــدول بشــأن مــنح حــق ا 

 يف هـذا    وتعتـرف السياسي أو االنتماء إىل فئة اجتماعية بعينـها، أو اجلنسـية أو البلـد األصـلي؛                 
 الصدد بأن احتمال اإلدماج ينبغي أال تكون معيارا من معايري منح حق اللجوء،
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إرشاد الدول يف دراسـتهم     أن الغرض من مقتضيات هذا االستنتاج هو         تدرك )أ( 
الحتمــال أن يكــون اإلدمــاج احمللــي حــال دائمــا مناســبا لألشــخاص الــذين قُبلــوا الجــئني علــى  

ــام    ــة ع ــا التفاقي ــام   ١٩٥١أراضــيها طبق ــا يف ع ، أو مبوجــب ١٩٦٧ والربوتوكــول امللحــق هب
ــة لعــام    ــة منظمــة الوحــدة األفريقي  يف  بشــأن اجلوانــب احملــددة ملشــاكل الالجــئني  ١٩٦٩اتفاقي

، أو مبوجـب القـانون احمللـي، علـى          ١٩٨٤أفريقيا، أو يف إعالن قرطاجنة بشأن الالجـئني لعـام           
 النحو الساري، وكذلك عند تنفيذه؛

ــدما يتعلــق األمــر بوضــع حــل      بأتعتــرف )ب(  ــة اتبــاع هنــوج شــاملة خاصــة عن مهي
لنظر إىل  حلاالت اللجـوء الواسـعة النطـاق الـيت طـال أمـدها والـيت تضـم، حسـب االقتضـاء وبـا                      
 خاصيات كل حالة جلوء، اإلعادة الطوعية إىل الوطن واإلدماج احمللي وإعادة التوطني؛

 الالجـئني وغريهـا مـن الفـاعلني ذوي          لشـؤون  الدول واملفوضية السامية     حتث )ج( 
بأسـرع مـا ميكـن يف حـاالت         الصلة على البدء يف مشاورات من أجـل وضـع ترتيبـات شـاملة،               

 التحـديات الـيت     وتـدرك ل مناسـبة مبـا فيهـا اجلمـع بـني عـدة حلـول                اللجوء، تعتمـد علـى حلـو      
 علـى املكانـة اهلامـة الـيت ميكـن      وتشددينطوي عليها حتديد وقت تنفيذ احللول وكيفية تتابعها؛         
 أن تكون لإلدماج احمللي يف مثل تلك الترتيبات الشاملة؛

ــة تالحــظ )د(  ــام   ١٩٥١ أن اتفاقي ــا يف ع  حتــدد ١٩٦٧ والربوتوكــول امللحــق هب
 حاجــة الــدول وتــدركهتيــئ لعمليــة اإلدمــاج؛  احلقــوق واملعــايري الــدنيا ملعاملــة الالجــئني الــيت   

 تشـجع األعضاء إىل تنفيذ التزاماهتـا مبوجـب تلـك الصـكوك تنفيـذا تامـا وفعليـا؛ ولـذلك فإهنـا                      
 إىل الــدول أن تســهل، حبســب وتطلــبالــدول األعضــاء الــيت أبــدت حتفظــات علــى ســحبها؛  

 ماج الالجئني قدر اإلمكان مبا يف ذلك عن طريق تسهيل جتنسهم؛اللزوم، إد
علــى أن تضــع يف  الــدول واملفوضــية وغريهــا مــن الفــاعلني ذوي الصــلة حتــث ) ه( 

اعتبارها، عند وضع الترتيبات الشاملة، خاصيات الالجـئني كـأفراد ومجاعـات ضـمن جمموعـة                
ــذين قــد يســتفيدون مــن اإلعــا     ــة إىل الــوطن أو مــن  ســكانية أوســع مــن الالجــئني ال دة الطوعي

 اإلدماج القسري أو من إعادة التوطني؛
 الدول واملفوضية السامية لشـؤون الالجـئني علـى مواصـلة األخـذ بزمـام             حتث )و( 

املبــادرة فيمــا خيــص اإلدمــاج احمللــي حبســب اللــزوم وكلمــا أمكــن بصــورة تأخــذ يف االعتبــار     
 يت تستضيفهم؛احتياجات وآراء كل من الالجئني واجملتمعات ال

 الـذين قـد يسـتفيدون    جئنيال معايري حتديد هوية ال ه ينبغي أن تكون    أن تالحظ )ز( 
 من اإلدماج احمللي واضحة وموضوعية وأن تطبَّق على حنو غري متييزي؛
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ــاءات   تعيـــد التأكيـــد )ح(  ، يف هـــذا الصـــدد، علـــى أمهيـــة التســـجيل أو االستقصـ
 كوسـيلة لتسـهيل تنفيـذ حلـول دائمـة مناسـبة؛          املتخصصة إذا أُجريت مثل هذه االستقصـاءات      

 الـدول واملفوضـية علـى اسـتخدام بيانـات تسـجيل الالجـئني يف هـذه العمليـة بطريقـة                      وتشجع
 حتترم متاما املقاييس واملعايري الدولية املتعلقة حبماية البيانات الشخصية؛

 يكـون    أن اخلاصيات اليت قد تساعد يف حتديد الظروف اليت ميكـن أن            تالحظ )ط( 
 :اإلدماج احمللي فيها حال دائما مناسبا قد تتضمن، مع مراعاة اعتبارات الدول، الفئات التالية

الالجئون املولودون يف بلدان اللجوء الذين قد يصبحون عدميي اجلنسـية لـوال           ��١ 
 أو/اإلدماج احمللي؛ و

ــهم ا      ��٢  ــودة إىل وطن ــن غــري احملتمــل أن يســتطيعوا الع ــذين م ــون ال ألم يف الالجئ
املستقبل املنظور بسـبب ظـروف شخصـية مبـا فيهـا األسـباب الـيت دعتـهم إىل                   

 أو/الفرار؛ و
الالجئون الـذين أقـاموا عالقـات أسـرية واجتماعيـة وثقافيـة واقتصـادية وثيقـة                  ��٣ 

مع البلد الذي جلأوا إليه، مبـن فـيهم أولئـك الـذين حققـوا بالفعـل، أو لـديهم                    
  من االندماج االجتماعي واالقتصادي؛القدرة على حتقيق درجة عالية

ــديها أنظمــة جلــوء متطــورة     ترحــب )ي(  ــدول الــيت ل  باملمارســة املعمــول هبــا يف ال
تلـك الـدول أن تواصـل دعـم قـدرة            إىل   وتطلـب املتمثلة يف السماح لالجئني باالنـدماج حمليـا؛         

وق إقامـة يف  الالجئني على بلوغ هذا احلل الدائم مـن خـالل مـنحهم وضـعا قانونيـا آمنـا وحقـ        
 أو تسهيل التجنس؛/الوقت املناسب، و

 بأن عملية اإلدماج احمللي عملية معقدة وتدرجيية، تنطـوي علـى أبعـاد             تعترف )ك( 
ثالثة مستقلة ومتداخلـة اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة، وكلـها مهمـة بالنسـبة لقـدرة الالجـئني                    

 أنه قد تكون مثة حاجـة إىل        وتالحظ على االندماج بنجاح كأعضاء تامِّي العضوية يف اجملتمع؛       
 تيسري فهم الالجئني هلذه األبعاد عن طريق إسداء املشورة والنصح املناسبني؛

اخلاصة اليت يكتسيها البعد القانوين لإلدماج والـذي يـنجم          مهية  األ على   تؤكد )ل( 
قات تتكـاثر   عنه منح الدولة املضيفة وضعا قانونيا آمنا لالجئني وطائفة من احلقوق واالسـتحقا            

تدرجييا تتناسب عموماً مع تلك اليت يتمتع هبا مواطنوها وإمكانية التجنيس مبرور الوقـت، ويف               
 :هذا الصدد
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 والربوتوكـول امللحـق هبـا يف        ١٩٥١بالصلة الرابطـة بـني اتفاقيـة عـام           تعترف ��١ 
 وبني صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة بوصـفها إطـاراً قانونيـاً             ١٩٦٧عام  

 رشاد عملية اإلدماج احمللي؛مفيداً إل
أن البلــدان املضــيفة، قــد حتتــاج، يف دعــم العمليــة القانونيــة، إىل  تــدرك أيضــاً  ��٢ 

دعــم فــين ومــايل لتكييــف إطاريهــا القــانوين واإلداري الــوطنيني وتعيــد النظــر  
فيهما كـي تتـيح لالجـئني التمتـع بالتسـاوي مـع غريهـم بـاحلقوق واخلـدمات                   

 والربامج دون متييز؛
 الدور اهلام الذي يؤديه االعتمـاد علـى الـذات، مـع مراعـاة اعتبـارات                 تالحظ )م( 

الدول، يف البعد االقتصادي الذي يتخذه إدمـاج الالجـئني حمليـا والـذي ميكـن األفـراد واألسـر                    
املعيشية واجملتمعات احمللية من حتقيق االكتفاء الذايت أكثر فأكثر واملسـامهة يف االقتصـاد احمللـي،            

 :ا الصددويف هذ
االقتصـادية واالجتماعيـة، مبـا فيهـا     ن محاية احلقوق األساسـية املدنيـة و   أ تدرك ��١ 

حرية التنقل واحلق يف ممارسة أنشطة مدرة للـدخل، تكتسـي يف مجيـع الـدول                
 أمهية أساسية يف حتقيق اعتماد الالجئني على الذات؛

 السبل اليت ميكـن      مجيع الدول اليت تستضيف الالجئني على التفكري يف        تشجع ��٢ 
ــد       ــاة االقتصــادية للبل ــة يف احلي هبــا تســهيل عمــل الالجــئني ومســامهتهم الفعال

يق التعليم وتطوير املهارات، من مجلة وسـائل أخـرى، وعلـى            املضيف عن طر  
مراجعة قوانينها وممارساهتا بغية حتديـد وإزالـة العراقيـل الـيت حتـول دون عمـل                 

ــة   كــدوهــي تؤالالجــئني، يف حــدود اإلمكــان؛   ، يف هــذا الصــدد، مــا التفاقي
ــام ــيت تســاعد       ١٩٥١ ع ــق الظــروف ال ــدة يف وضــع إطــار عمــل خلل ــن فائ  م

 الالجئني يف االعتماد على أنفسهم؛
بتعـادل الـدبلومات والشــهادات   مـا أمكــن،  ل، ك علــى االعتـراف  الـدول حتـث  ��٣ 

والــدرجات األكادمييــة واملهنيــة والتدريبيــة الــيت حصــل عليهــا الالجئــون قبــل   
 خوهلم إىل البلد املضيف؛د

 أن تسهيل حصـول الالجـئني علـى أراض زراعيـة يف املنـاطق الريفيـة،                 حظتال ��٤ 
در اإلمكان، هو مسامهة إجيابية من مجيع الـدول قـد تسـاعد     حبسب اللزوم وق  

على خلق فرص لتحقيق االعتماد على الذات وتعزيز األمن الغـذائي لالجـئني             
 وللسكان احملليني؛
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يقتضي من الالجـئني     البعد االجتماعي والثقايف لإلدماج احمللي        أن على تشدد )ن( 
بذل جهود واعية للتكيف مع البيئة احمللية واحترام وفهـم الثقافـات وأسـاليب العـيش اجلديـدة،                
آخــذين يف االعتبــار قــيم الســكان احمللــيني، ويتطلــب مــن اجملتمــع احمللــي أن يقبــل الالجــئني يف    

يف مبـا أن العمليـتني كلتيهمـا ترتكـزان إىل قـيم التنـوع وعـدم التمييـز         نسيجه االجتمـاعي والثقـا   
 :والتسامح، ويف هذا الصدد

ــة إىل مكافحــة    تشــجع ��١  ــة الرامي  تنفيــذ سياســات عــدم التمييــز وأنشــطة التوعي
ــوع       ــة جملتمــع متن ــب اإلجيابي ــز اجلوان ــز ذي الصــبغة املؤسســية وإىل تعزي التميي

  احملليني واجملتمع املدين ومنظمات الالجئني؛والتفاعل بني الالجئني والسكان
 الـــدول ومجيـــع الفـــاعلني ذوي الصـــلة علـــى مكافحـــة عـــدم التســـامح حتـــث ��٢ 

والعنصــرية وكــره األجانــب مبــا يف ذلــك العقبــات الــيت تواجههــا الالجئــات     
شجيع التعاطف والتفـاهم عـن طريـق إصـدار بيانـات علنيـة وسـن القـوانني                  وت

عيــة املناســبة، ال ســيما فيمــا خيــص احلالــة اخلاصــة  ووضــع السياســات االجتما
الــيت يوجــد فيهــا الالجئــون هبــدف متكينــهم مــن املســامهة النشــيطة يف احليــاة    

 املدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبلد املضيف؛
ــدرك ��٣  ــول الدائمــة   ت ــيم واحلل ــني التعل ــدول واملفوضــية   وتطلــب الصــلة ب  إىل ال

ــاعلني  ــامية والفـ ــدان   السـ ــاعدة البلـ ــودهم ملسـ ــاعفوا جهـ ــلة أن يضـ ذوي الصـ
 املضيفة يف ضمان حصول األطفال الالجئني على التعليم؛

ــد  ��٤  ــد التأكي ــاء يف       تعي ــا ج ــر كم ــرية ومل مشــل األس ــة الوحــدة األس ــى أمهي  عل
 أن أفـــــراد األســـــرة وتـــــدرك؛ ٨٨  و٨٤  و٢٤  و٩االســـــتنتاجات رقـــــم 

الجـئني فيعـززون بـذلك انـدماج        يستطيعون تقويـة نظـام الـدعم االجتمـاعي ل         
 أسر الالجئني بصورة أكثر سالسة وسرعة؛

ــاهج  تشــدد )س(  ــى أن املن ــني اجلنســني       عل ــوارق ب ــارق الســن والف ــي ف ــيت تراع ال
واالهتمام بعمليات التنمية اجملتمعية والقائمة على املشاركة ينبغي أن تتغلغل يف مجيـع األنشـطة               

ى االنـدماج حمليـا وإدراك التغـيريات يف األدوار اجلنسـانية            الرامية إىل تعزيز قدرات الالجئني عل     
بعد الرتوح وضـرورة اتبـاع اسـتراتيجيات خمتلفـة والـدعم لزيـادة القـدرة علـى االنـدماج لـدى                    
خمتلف اجملموعات ذات االحتياجات اخلاصـة مـن قبيـل الالجـئني مـن النسـاء واألطفـال وكبـار                

 السن؛
وتطبيــق معــايري ومؤشــرات مناســبة متثــل  املفوضــية الســامية علــى وضــع حتــث )ع( 

 واالعتماد على الذات؛اإلدماج احمللي برامج االعتبارات املتعلقة بالسن واجلنس يف 
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ــة    تعتــرف )ف(   بــأن اإلدمــاج احمللــي، بصــرف النظــر عمــا إذا كــان حيــدث يف دول
تعهـد الـدائم   صناعية أو يف دولة نامية، يتطلب من الدولة املضيفة أن تتوىل القيادة إىل جانـب ال          

 بالـدور اهلـام الـذي قـد     وتعتـرف من مجيع أصحاب الشأن بتوفري الوقت واملـوارد الضـروريني؛       
يؤديه أعضاء اجملتمع املدين، مبن فيهم املنظمـات غـري احلكوميـة، يف خلـق بيئـة مواتيـة لإلدمـاج                     

 احمللي؛
 أمهيـــة التعـــاون واملســـاعدة الـــدوليني، مـــن أجـــل تقاســـم األعبـــاء        تـــدرك )ص( 

ســؤوليات، يف بنــاء قــدرة البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــر اقتصــاداهتا مبرحلــة انتقاليــة ذات وامل
ــزوم           ــا حبســب الل ــاج الالجــئني حملي ــدول يف إدم ــذه ال ــن أجــل مســاعدة ه ــوارد احملــدودة م امل

 بأن يتضمن التخطيط لربامج اإلدماج احمللي وتصـميمها وتنفيـذها     وتوصيأمكن ذلك؛    وكلما
 إىل تعزيز قـدرة مؤسسـات الـدول املضـيفة وجمتمعاهتـا احملليـة وجمتمعهـا املـدين،                   مكونات ترمي 

 فيه املنظمات غري احلكومية، والالجئون وجمتمعاهتم؛ مبا
ــدد )ق(  ــئني ضـــمن خطـــط   تشـ ــتقبل الالجـ ــاطق الـــيت تسـ ــة إدراج املنـ   علـــى أمهيـ

 وتالحـظ ل املسـتدام؛    اليت ينفذها البلد املضيف مـن أجـل التمويـ         التنمية الوطنية   واستراتيجيات  
 عمــل األمــم املتحــدة للمســاعدة اتإطــار يف هــذا الصــدد فائــدة التقييمــات القطريــة املوحــدة و 

 قيمــة هنــج برجمــة التنميــة مــن وتالحــظ؛ ورقــات اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر  وكــذلك   اإلمنائيــة
ة واملؤسسـات   خالل اإلدماج احمللي املتكامل كمنهجية لربط عالقات شراكة مع البلـدان املاحنـ            

 .املالية ومع األمم املتحدة وغريها من وكاالت التنمية
 

 املسائل اإلدارية واملالية والربناجميةمقرر عام بشأن  -دال  
 ،إن اللجنة التنفيذية - ٢٣

 أنه ُوجد، بعد االستعراض، أن األنشـطة املقترحـة يف امليزانيـة الربناجميـة               تؤكد )أ( 
، تتســق مــع النظــام األساســي A/AC.96/1011ت يف الوثيقــة ، كمــا جــاء٢٠٠٦الســنوية للعــام 

ووظـــائف ) ٥-د (٤٢٨قـــرار اجلمعيـــة العامـــة رقـــم (للمفوضـــية الســـامية لشـــؤون الالجـــئني 
 املنوطة باملفوض السامي وفق ما أقرته أو شجعته أو طلبته اجلمعيـة العامـة               �املساعي احلميدة �

القواعـد املاليـة اخلاصـة بالصـناديق        لصـلة مـن     أو جملس األمن أو األمني العام، واألحكـام ذات ا         
 الطوعية اليت يديرها املفوض السامي لشؤون الالجئني؛

 الــربامج وامليزانيــات املتعلقــة بــالربامج اإلقليميــة والــربامج واملقــار العامليــة   تقــر )ب( 
ــام     ــة الســنوية لع ــة الربناجمي ــها  ٢٠٠٦مبوجــب امليزاني ــة قيمت  دوالر ١ ١٣٦ ٧٩٧ ٠٠٠ البالغ

فيها مسامهة امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة يف متويـل تكـاليف املقـار واالحتيـاطي التشـغيلي                     امب
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)  يف املائة من األنشـطة املربجمـة       ٧,٥ميثل  ( دوالر   ٧٥ ٨٢٣ ٣٠٠يتكون من مقوِّمني مها مبلغ      
، ٢٠٠٦ مليـون دوالر، يواصـل العمـل بـه علـى أسـاس التجربـة يف عـام                    ٥٠ومقوم آخر يبلـغ     

ــل ــا هــو موضــح يف       لتخوي ــل كم ــة بالكام ــادات لألنشــطة اإلضــافية املمول ــتح االعتم  ســلطة ف
 أن هــذه املخصصــات، باإلضــافة إىل تلــك وتالحــظ؛ A/AC.96/1011 مــن الوثيقــة ٢٥ الفقــرة

 ماليني دوالر املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتـدئني، ترفـع إمجـايل االعتمـادات              ٨,٥البالغة قيمتها   
 دوالر؛ وتأذن للمفـوض السـامي بـأن جيـري، ضـمن             ١ ١٤٥ ٢٩٧ ٠٠٠ إىل   ٢٠٠٦يف عام   

هذا االعتماد اإلمجايل، تعديالت يف ميزانيات الربامج اإلقليمية والـربامج العامليـة ويف ميزانيـات               
 املقار؛

، بالتشـاور مـع   ٢٠٠٦ إىل املفوضية السامية أن حتدد، يف غضـون عـام    تطلب )ج( 
ج الــربامج التكميليــة يف امليزانيــة الربناجميــة الســنوية والنتــائج اللجنــة التنفيذيــة، معــايري عــدم إدرا

ــة بشــأن        ــادئ التوجيهي ــة املتعلــق باملب ــة النامجــة عــن ذلــك آخــذة يف احلســبان مقــرر اللجن املالي
القواعــد املاليــة اخلاصــة بالصــناديق وكــذلك ) ٢٦، الفقــرة A/AC.96/959(األنشــطة التكميليــة 

 ؛)A/AC.96/503/Rev.7 (امي لشؤون الالجئنيالطوعية اليت يديرها املفوض الس
ــر )د(  ــام   تقــ ــة لعــ ــنوية املنقحــ ــة الســ ــة الربناجميــ ــها ٢٠٠٥ امليزانيــ ــة قيمتــ   البالغــ
 وتتضــــمن مســــامهة مــــن امليزانيــــة العاديــــة لألمــــم املتحــــدة مببلــــغ( دوالر ٩٨٠ ٤٥٠ ٥٠٠
ــا  )  دوالر٣٤ ٥٥٨ ٠٠٠ ــافة االعتمـ دات الـــيت ترفـــع مبلـــغ االعتمـــادات اإلمجـــايل، بعـــد إضـ

ــة     ــدئني البالغـــ ــيني املبتـــ ــوظفني الفنـــ ــة للمـــ ــات ٨,٥املخصصـــ ــني دوالر، واالحتياجـــ   ماليـــ
ــام    ــة لعـــ ــربامج التكميليـــ ــة ٢٠٠٥مبوجـــــب الـــ ــغ٣٧٠ ٢١٠ ٠٠٠ البالغـــ   دوالر، إىل مبلـــ

 ؛)٣-اجلدول األول ( دوالر ١ ٣٥٩ ١٦٠ ٥٠٠
ئمـة   إىل املفوضية السـامية أن تضـع نفقاهتـا اإلداريـة موضـع مراجعـة دا                تطلب ) ه( 

 ة؛ اإلمجاليمن النفقاتسبة  كناهبغية احلد من
 مبقرر جلنتها الدائمة، يف اجتماعها الثاين والثالثني بشـأن مراجعـة الفئـة              تذكر )و( 

، وتقــرر متديــد الفتــرة التجريبيــة  )، املرفــق الثالــثA/AC.96/1007(الثانيــة الحتيــاطي التشــغيل  
خدام وفعاليــة الفئــة الثانيــة الحتيــاطي أكثــر مــن أجــل الــتمكني مــن إجــراء تقيــيم مســتقل الســت

 التشغيل حىت ميكن اختاذ قرار هنائي بشأن ذلك االحتياطي يف دورهتا السابعة واخلمسني؛
 التحول إىل دورة ميزانية برناجميـة مـن سـنتني، وهـو قـرار سـيدخل حيـز                   تقرر )ز( 

ع يف العمــل  إىل املفوضــية الســامية أن تشــرتطلــب، و٢٠٠٩-٢٠٠٨النفــاذ يف فتــرة الســنتني 
التحضريي الضروري مبا يف ذلك استعراض قواعدها املالية، إلجراء دراسة أوليـة يف االجتمـاع         

اللجنـة االستشـارية    ، قبـل عرضـه علـى    )٢٠٠٧يوليـه   /متـوز (التاسع والـثالثني للجنتـها الدائمـة        
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ــة  ــة يف دو      لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــة التنفيذي ــل اللجن ــراره مــن قب ــه وإق ــق علي ــة   للتعلي رهتــا الثامن
 واخلمسني؛

تقريــر جملــس مراجــع احلســابات إىل اجلمعيــة العامــة بشــأن حســابات  تالحــظ )ح( 
الصناديق الطوعية اليت يديرها مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني للسنة املنتهيـة يف              

 واإلضافة إىل تقرير املفوض السـامي عـن       ) A/AC.96/1010 (٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ٣١
املقترحـة اسـتجابة للتوصـيات الـواردة يف تقريـر جملـس مراجعـي احلسـابات                  التدابري املتخـذة أو   

)A/AC.96/1010/Add.1( بشــأن   اللجنــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وامليزانيــة ؛ وكــذلك تقريــر 
 A/AC.96/1011/Add.1( ٢٠٠٦امليزانيــة الربناجميــة الســنوية ملفوضــية شــؤون الالجــئني لعــام       

 1013  و A/AC.96/1012(، وخمتلف تقارير املفوض السامي املتعلقـة بأنشـطة الرقابـة            )Corr.1 و
 أن يــــتم إطالعهــــا بانتظــــام علــــى التــــدابري املتخــــذة للعمــــل بالتوصــــيات تطلــــبو) 1014 و

 واملالحظات الواردة يف وثائق الرقابة املختلفة؛
مــا تســمح بــه  إىل املفــوض الســامي أن يلــيب مبرونــة وفعاليــة، وضــمن  تطلــب )ط( 

ــام       ــة الســنوية لع ــة الربناجمي ــاً يف امليزاني  ٢٠٠٦املــوارد املتاحــة، االحتياجــات املشــار إليهــا حالي
 لـه بإنشاء برامج تكميلية يف حال ظهور احتياجات طارئة جديدة ال ميكن تلبيتـها متامـاً              تأذنو

 من احتياطي التشغيل، وبإصدار نداءات خاصة؛
ة البلدان الناميـة وأقـل البلـدان منـواً الـيت تنـوء حبمـل                 مع التقدير مبسامه   تعترف )ي( 

 الدول األعضاء على اإلقرار هبـذه املسـامهة القيِّمـة يف            حتثثقيل يتمثل يف استضافة الالجئني، و     
 محاية الالجئني وعلى املسامهة يف اجلهود املبذولة من أجل تعزيز حلول دائمة؛

 الكبرية اليت على مكتب املفـوض  ، يف ضوء االحتياجات  الدول األعضاء  حتث )ك( 
الســامي تلبيتــها، علــى االســتجابة لندائــه بتــوفري املــوارد بســخاء وبــروح مــن التضــامن وتقاســم 
األعباء واملسؤوليات يف الوقت املناسب، من أجل تنفيذ امليزانية الربناجمية السـنوية املقـررة لعـام         

كتـب علـى مـوارد بصـورة أفضـل           تنفيذاً تاماً؛ وعلى دعم مبادرات لضمان حصـول امل         ٢٠٠٦
 . يف أدىن مستوى�التخصيص�وأكثر قابلية للتوقع مع اإلبقاء على 

 
 مقرر متعلق بزيادة استقاللية مكتب املفتش العام -هاء  

 ،إن اللجنة التنفيذية - ٢٤
اسـتعراض اإلدارة والتنظـيم يف      � املعنـون  إىل تقرير وحـدة التفتـيش املشـتركة          تشريإذ   
ــ ــم مفوضـــ ــئني ية األمـــ ــؤون الالجـــ ــدة لشـــ ــا  �املتحـــ ــامي عليهـــ ــات املفـــــوض الســـ  وتعليقـــ

)EC/55/SC/CRP.3(، 
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ــاون مــع املفوضــية      وإذ تعــرب  ــا املكتــب بالتع ــيت نظمه ــديرها للمشــاورات ال  عــن تق
ــدورة اخلامســة واخلمســني        ــرر الصــادر عــن ال ــا للمق ــرة A/AC.96/1003(الســامية ووفق ، الفق

 ش العام،بشأن زيادة استقاللية مكتب املفت)) ك(٢٤
 على أمهية عمل املفتش العام والدور اإلجيايب الذي يضـطلع بـه مكتـب               تشدد )أ( 

املفتش العام يف احلفاظ على جو الرتاهة داخل املفوضية السامية لشؤون الالجئني عرب املسـامهة               
يف احلفاظ على أعلى معـايري السـلوك الشخصـي واملهـين لـدى موظفيهـا وغريهـم مـن العـاملني            

بطهم باملفوضــية الســامية عالقــات تعاقديــة مباشــرة وفقــا ملدونــة قواعــد الســلوك         الــذين تــر 
 هبا؛ اخلاصة

 بالتدابري اليت اختذها املفوض السامي لتعزيز عمل مكتب املفتش العـام            ترحب )ب( 
وزيادة الشفافية وضمان االستقاللية العمليـة للمفـتش العـام، خاصـة يف انتقـاء املـوظفني وإدارة          

 إىل وتطلـب يتماشى مـع القواعـد واللـوائح واملبـادئ التوجيهيـة اإلداريـة السـارية،          املكتب، مبا   
املفوض السامي أن يضمن نشر املعلومات املتعلقة بالدور املستقل الـذي يؤديـه مكتـب املفـتش                 

 العام على مجيع املوظفني؛

 إىل املفوض السامي أن حيرص على أن يكون الشخص الذي يعـني يف               تطلب )ج( 
فــتش العــام حــائزا علــى أعلــى املــؤهالت املهنيــة وأن يتــوفر فيــه الســلوك الشخصــي   منصــب امل

ــاره مــن بــني املرشــحني مــن داخــل املفوضــية الســامية أو مــن        ــتم اختي ــق والرتاهــة، وأن ي الالئ
خارجها، وأن يكون ذلـك التعـيني عـادة لفتـرة غـري قابلـة للتجديـد ال تتعـدى مخـس سـنوات؛                      

أنـه ال ميكـن إزاحـة مفـتش عـام مـن منصـبه إال لسـبب وجيـه          وتتفق مع املفوض السـامي علـى       
 إىل املفـوض  وتطلـب وحسب األصول وبعد مشاورات بني املفوض السامي واللجنة التنفيذية؛       

 السامي أن يضمن العمل وفقا للتوصيات الصادرة عن مكتب املفتش العام بأسرع ما ميكن؛

لـى الـنص الكامـل لتقـارير         بالتزام املفوض السـامي بإتاحـة االطـالع ع         ترحب )د( 
 التفتيش؛

 إطــالع اللجنــة التنفيذيــة بانتظــام علــى التقــارير املــوجزة الــيت تعــرض    تطلــب )  ه( 
التحقيقات وفئات التحريات الرئيسية وعـدد أنـواع التحريـات تلـك والفتـرة الزمنيـة املتوسـطة                  

 اليت يستغرقها إكمال التحريات ووصفا لإلجراء التأدييب ذي الصلة؛

 إىل املفوض السامي أو املفـتش العـام أن يقـدم بيانـات يف وقـت مبكـر                   تطلب )و( 
 بشأن التحريات والتحقيقات اهلامة؛
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 إىل املفــوض الســامي أن يفكــر يف إنشــاء نــواة تضــم مناصــب لفنــيني    تطلــب )ز( 
 وخرباء بني موظفي مكتب املفتش العام؛

ك ضــروريا  إىل املفــوض الســامي أن يراجــع ويعــزز، مــىت كــان ذلــ      تطلــب )ح( 
وحبسب اللزوم، اآلليات القائمة حلماية األشـخاص الـذين يقـدمون شـكاوى أو معلومـات إىل                 

 مكتب املفتش العام من أي شكل من أشكال االنتقام؛

 عن نيتها يف عقد املزيد من املشاورات مع املفـتش العـام بشـأن طريقـة                 تعرب )ط( 
 .ص يف جلستها العامة الثامنة واخلمسنيعمل مكتبه بقصد االعتماد احملتمل ملقرر هبذا اخلصو

 
 )لشؤون احلماية(مقرر متعلق باقتراح إحداث منصب مفوض سام مساعد  -واو  

 ،ة التنفيذيةنإن اللج - ٢٥

ـــا اخلامســـة واخلمســني     إذ تشــري  ـــي دورهت ــا الصــادر ف ، A/AC.96/1003(  إىل مقرره
راح إحـداث منصـب مفـوض سـام         بشـأن اقتـ    )٢٤من الفقـرة    ) ح( و) ب(الفقرتان الفرعيتان   

 ،)لشؤون احلماية(مساعد جديد 
 على ضرورة زيـادة تعزيـز قـدرة املفوضـية السـامية لشـؤون الالجـئني علـى            وإذ تشدد  

توفري احلماية وعلى تفعيل تصور املفوض السامي ملكتبه بوصـفه مركِّـزا علـى واليتـه املتلخصـة                  
ل بدافع احلماية وأن يكون توفري احلمايـة        يف توفري احلماية الدولية حيث جيب أن يكون كل فع         

 الشغل الشاغل لكل موظف،
 عن التقدير ملكتبها وللمفوضية السامية لشؤون الالجئني على جمموعـة           ربتع )أ( 

 املشاورات اليت عقدت هبذا الشأن؛
 باهتمـام املقتـرح املـنقح الـذي قدمـه املفـوض السـامي بشـأن املنصـب                   تالحظ )ب( 
ــة ) EC/55/SC/CRP.24(املعــــين  ) ، املرفــــق الثــــاينEC/55/SC/CRP.24(والصــــالحيات املنقحــ

 ؛)EC/55/SC/CRP.24/Corr.1(واهليكل التنظيمي املنقح مبا فيه التغيريات اهليكلية 

علـى مسـتوى   ) لشـؤون احلمايـة  ( إحـداث منصـب مفـوض سـام مسـاعد      تقـر  )ج( 
 كــانون ١نفــاذ ابتــداء مــن األمــني العــام املســاعد ميــوَّل مــن الصــناديق الطوعيــة ويــدخل حيــز ال

 ؛٢٠٠٦يناير /الثاين

 إىل املفــوض الســامي أن يواصــل دراســة توصــيات املراجعــة املســتقلة    تطلــب )د( 
وإطـالع اللجنـة الدائمـة علـى آرائـه         ) �تقرير مانيـت  �(هليكل اإلدارة العليا للمفوضية السامية      

 يف اجتماعها اخلامس والثالثني؛
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لسـامي أن يطلـب إجـراء تقيـيم مسـتقل للفائـدة              كذلك إىل املفوض ا    وتطلب )  ه( 
علـى تعزيـز احلمايـة      ) لشؤون احلماية (اليت سيعود هبا إحداث منصب املفوض السامي املساعد         

يف امليدان وتقييم النتائج امللموسـة الـيت سـيعود هبـا ذلـك املنصـب علـى الالجـئني وغريهـم مـن                        
 .ذية يف دورهتا السنوية الثامنة واخلمسنياألشخاص املعنيني وإتاحة االطالع عليها للجنة التنفي

 
 ٢٠٠٦نامج عمل اللجنة الدائمة يف عام مقرر متعلق برب -زاي  

 ،ة التنفيذيةنإن اللج - ٢٦
ــا السادســة واخلمســني     استعرضــتإذ   ــا يف دورهت  وإذ تضــع القضــايا املطروحــة عليه

 نصب عينيها املقررات واالستنتاجات اليت اعتمدت خالل تلك الدورة،
ــرر )أ(  ــي        تق ــة ق ــة الدائم ــر للجن ــى األكث ــات عل ــة اجتماع ــد ثالث ــدعوة إىل عق ال

 سبتمرب؛/يونيه ويف أيلول/مارس ويف حزيران/ آذار-فرباير / يف شباط٢٠٠٦ عام
 علـــى مقررهـــا بشـــأن إطـــار برنـــامج عمـــل اللجنـــة الدائمـــة   تعيـــد التأكيـــد )ب( 

)A/AC.96/1003    أذن للجنـة الدائمـة بإضـافة بنـود         ؛ وتـ  )٢٥من الفقـرة    ) ج(٢، الفقرة الفرعية
وشــطب أخــرى يف هــذا اإلطــار حســب اللــزوم فيمــا يتعلــق باالجتماعــات الــيت ســتعقدها يف     

 لوضـع   ٢٠٠٥ديسـمرب   / إىل الدول األعضاء االجتماع يف كـانون األول        وتطلب؛  ٢٠٠٦ عام
 ؛٢٠٠٦برنامج عمل مفصل لكي تعتمده اللجنة الدائمة رمسيا يف أول اجتماع تعقده يف عام 

مـــن ) ح( و) ز( و) و( و) ج( طلباهتـــا الـــواردة يف الفقـــرات الفرعيـــة تكـــرر )ج( 
 ؛)٢٦، الفقرة A/AC.96/1003 (٢٠٠٥مقررها بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام 

 �تكملة االتفاقيـة  � إدراج عمل وأنشطة حمفل املفوض السامي ومبادرة         تقرر )د( 
 ؛٢٠٠٦ يف برنامج عمل اللجنة الدائمة لعام

 إىل اللجنـة الدائمـة أن تقـدم تقريـرا عــن عملـها إلــى الـدورة السابعــة              تطلب ) ه( 
 .واخلمسني للجنة التنفيذية

 
 مقرر متعلق جبدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الدائمة -حاء  

 ،ة الدائمةنإن اللج - ٢٧
ة يف جلســتها العامــة اخلامســة    إىل مقررهــا بشــأن أســاليب العمــل املعتمــد    إذ تشــري 

 ،)٢٥، الفقرة A/AC.96/1003(واخلمسني 
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من املقرر اآلنف الـذكر     ) و(١ اعتماد النموذج املعياري الوارد يف الفقرة الفرعية         تقرر 
 . بوصفه جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني للجنة التنفيذية

 
عــــات اللجنــــة الدائمــــة خــــالل    مقــــرر متعلــــق مبشــــاركة مــــراقبني يف اجتما    -طاء  

 ٢٠٠٦  و٢٠٠٥ عامي
 إن اللجنة الدائمة، - ٢٨

 الطلبات املقدمة من وفـود املـراقبني عـن احلكومـات التاليـة للمشـاركة يف          تقر )أ( 
أكتــوبر / إىل غايــة تشــرين األول٢٠٠٥أكتــوبر /اجتماعــات اللجنــة الدائمــة مــن تشــرين األول

٢٠٠٦: 
ــال، ا   ــتونيا، الربتغـ ــان، إسـ ــريو،   أذربيجـ ــوانا، بورونـــدي، بـ ــنة واهلرســـك، بوتسـ لبوسـ

اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية الدومينيكيـة، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـوازيلند،               
 .سرياليون، غواتيماال، كرواتيا، كوستاريكا، التفيا

 للجنة الدائمة باختاذ القرار بشأن أية طلبـات إضـافية مـن وفـود املـراقبني       تأذن )ب( 
 كوميني للمشاركة يف اجتماعاهتا خالل الفترة احملددة أعاله؛احل

ــر )ج(  ــات أخــرى      تق ــة وكيان ــة دولي ــيت تضــم منظمــات حكومي ــة ال  القائمــة التالي
ستتلقى دعـوة املفـوض السـامي للمشـاركة بصـفة مراقـب يف اجتماعـات اللجنـة الدائمـة ذات                     

 :٢٠٠٦كتوبر أ/ إىل غاية تشرين األول٢٠٠٥أكتوبر /الصلة من تشرين األول
ــات          ــدويل جلمعي ــاد ال ــة للصــليب األمحــر، واالحت ــة الدولي ــة، واللجن ــة األوروبي اجلماع

الصــليب األمحــر واهلــالل األمحــر، واألمانــة التنفيذيــة لرابطــة الــدول املســتقلة، وجامعــة الــدول   
ــة        ــة الدولي ــا، واملنظم ــؤمتر اإلســالمي، وجملــس أوروب ــة امل ــي، ومنظم ــة، واالحتــاد األفريق العربي
للهجرة، واجلماعة االقتصادية لدول أفريقيـا الوسـطى، واجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي،                 
واهليئة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة، واجلماعـة االقتصـادية لـدول غـرب أفريقيـا، واملركـز                     

 .الدويل لتطوير سياسات اهلجرة

28 05-58132 
 



A/60/12/Add.1  
 

 املرفق األول
   ٢٠٠٥ م مقررات اعتمدهتا اللجنة الدائمة يف عا  

طبقاً للسلطة اليت خولتها إياها اللجنة التنفيذيـة، اعتمـدت اللجنـة الدائمـة خـالل عـام                   
ونصــا هــذين املقــرريني مرفقــان    .  مقــررين بشــأن مســائل وردت يف برنــامج عملــها    ٢٠٠٥

 :بتقريري اجتماعات اللجنة الدائمة على النحو التايل
 

 (A/AC.96/1007) تقرير عن أعمال االجتماع الثاين والثالثني
 ٢٠٠٥ عام امليزانية الربناجمية والتمويل يف مقرر بشأن � 

 اطي التشغيلياستعراض الفئة الثانية من االحتي مقرر بشأن � 
 

 (A/AC.96/1017)  الثالث والثالثني للجنة الدائمةاالجتماعتقرير 

 ٢٠٠٥مقرر بشأن إمجايل ميزانيات الربامج والتمويل لعام  � 
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 ايناملرفق الث
 ملخص الرئيس لوقائع املناقشة العامة  

اخ اإلصــالحات احلــايل الــذي يعــم منظومــة األمــم تــأثرت مناقشــاتنا إىل حــد بعيــد مبنــ - ١
إذ تســنح فــرص . املتحــدة والــذي يــرجَّح أن يكــون لــه تــأثري كــبري علــى جمــال العمــل اإلنســاين

ــة وراء التشــرد وت    ــدا يف  جديــدة قــد متكــن مــن معاجلــة بعــض األســباب اجلذري بــث أمــال جدي
ومن بني تلك الفرص إنشاء جلنـة بنـاء السـالم بـاقتراح مـن               . النفوس بالتوصل إىل حلول دائمة    

األمني العام واليت حظيت بترحيب واسع بوصفها خطوة أوىل باجتاه حـل الرتاعـات يف العديـد                 
إلمنائيـة لأللفيـة    مث هناك اجلهود املبذولة من أجل تعزيز تنفيذ األهـداف ا          . من األماكن يف العامل   

. والتخفيــف بــذلك مــن بعــض األســباب الرئيســية الــيت تكمــن وراء الــرتوح اجلمــاعي املكثــف 
وأثنينــا علــى اجلهــود الــيت بذلتــها بالفعــل املفوضــية الســامية لشــؤون الالجــئني مــن أجــل إنشــاء  

 .روابط أوثق مع وكاالت التنمية مع احتفاظها برسالتها اإلنسانية املميزة
اع على دعم املفوض السامي يف إعادته التأكيد على احلماية بوصفها الوظيفـة             مت اإلمج  - ٢

وأعرب العديد منا عن جزعهم من العالمات املتزايـدة الـيت تنـذر بوجـود        . األساسية للمفوضية 
ورفضــنا الــرتوع إىل مســاواة طــاليب اللجــوء بــاجملرمني  . عــدم التســامح واالرتيــاب يف جمتمعاتنــا

 وتأســفنا بشــدة الســتغالل هــذا اخللــط اســتغالالً مؤذيــا مــن قبــل بعــض    حــىت باإلرهــابيني بــل
 أحـد ركـائز  �وردد بعـض الوفـود قـول املفـوض السـامي بـأن اللجـوء هـو         . العناصـر الشـعبية  

كمـا كـان هنـاك إدراك واضـح لضـرورة مقاومـة أيـة إسـاءة اسـتعمال مقصـودة                     . �الدميقراطية
 .ة الدولية مقاومة شديدةلنظام اللجوء من قبل أشخاص ال يستحقون احلماي

وأعربنــا عــن دعمنــا إلحــداث منصــب جديــد ملفــوض ســام مســاعد لشــؤون احلمايــة     - ٣
كجزء من عملية إعادة اهليكلـة األوسـع نطاقـا الـيت يـراد هبـا تعزيـز عمـل املفوضـية السـامية يف                         

يـادة  كما تطلع أعضـاء الوفـود ملواصـلة النقـاش بشـأن كيفيـة ز              . جمال احلماية خاصة يف امليدان    
وكانـت أنشـطة احلمايـة      . حتسني تـوفري احلمايـة ولتقيـيم أثـر اهليكـل اجلديـد بعـد مـرور عـامني                  

احملددة اليت ذُكرت بوصفها مهمـة هـي تلـك الـيت ختـدم صـاحل الالجـئني مـن النسـاء واألطفـال                  
 .والشيوخ وكذلك ضحايا اإليدز

ددة مسـتقاة مـن     وُخص التسجيل بالذكر بوصـفه أداة محايـة مهمـة مـع ذكـر أمثلـة حمـ                  - ٤
كما أثارت عـدة وفـود االنتبـاه إىل أمهيـة إعـادة التـوطني       . خمتلف الدول اليت تستضيف الجئني   

كــأداة للحمايــة مستشــهدة بأمثلــة عــن بــرامج شــرع يف تنفيــذها خللــق املزيــد مــن فــرص إعــادة 
 .التوطني
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ربهن علـى  ورحبت الوفود بإعطاء املفـوض السـامي اجلديـد األولويـة ألفريقيـا مثلمـا تـ                 - ٥
كما سجلنا العديد مـن التطـورات املشـجِّعة الـيت حصـلت يف تلـك                . ذلك أوىل زياراته امليدانية   

غـري أننـا اتفقنـا علـى أنـه      . القارة مما أتاح إعادة أعـداد كـبرية مـن الالجـئني طوعـا إىل أوطـاهنم              
ألمـد علـى    فما يزال العديد من احلاالت الـيت طـال عليهـا ا           . جمال للشعور بالرضا عن النفس     ال

وتظـل احلالـة يف دارفـور مصـدر قلـق           . ما هي عليه مـع أمـل ضـئيل يف إجيـاد حلـول سـريعة هلـا                 
فطلبنـا بإحلـاح إىل الطـرفني       ." وصمة عار على ضـمائرنا    "فقد وصفها أحد الوفود بأهنا      . شديد

املتنازعني أن يوقفـا العنـف الـذي تسـبب بالفعـل يف الكـثري مـن املعانـاة يف السـودان ويف تشـاد                         
اجملــاورة ونأمــل جــديا أن تســاعد احملادثــات القادمــة يف وقــف اهلجمــات الشرســة وإهنــاء هــذه    

 .املأساة الرهيبة

ورحبنـا يف هـذا الصـدد بـاخلطط الـيت           . وأبرزت وفود عديدة أمهية حتديد حلول دائمة       - ٦
ورأينــا أن بعــض تلــك . أعلــن عنــها املفــوض الســامي لترشــيد أنشــطة مبــادرة تكملــة االتفاقيــة  

نشطة كانت مفيدة خاصة يف إطار العمل املتعلق بإعادة التوطني والدليل املتعلق باسـتهداف              األ
لكن بعض الوفود رأت أننا اآلن حباجة إىل التركيز على أمور عمليـة أكثـر، ُتوجَّـه إىل                  . التنمية

وأعربت عن رغبتها يف توضيح أكرب ويف أن تبقى على اطـالع بالتقـدم            . حاالت ميدانية بعينها  
 .احملرز يف ترشيد تلك األنشطة

وعلقت عدة وفـود علـى مسـألة اإلدمـاج احمللـي مقـرة بالصـعوبات الـيت تواكـب هـذا                       - ٧
احلل يف بعض البلدان مع أهنا ترى أنه ميكن تقدمي بعض اإلرشادات املفيـدة يف هـذا الشـأن إىل                   

 .الدول كجزء من هنج كلي لوضع حد لبعض احلاالت اليت طال عليها األمد

ومن بني املواضيع الرئيسية اليت تناولتها املناقشة العامـة موضـوع األشـخاص النـازحني                - ٨
داخليــا الــذي كــان أيضــا نــدوة نقــاش حظينــا فيهــا باالســتماع إىل آراء الســيد تيوفيــل إمبيمبــا  
فوندو، وزير داخلية مجهورية الكونغو الدميقراطية، والسيد جان إيغالنـد، وكيـل األمـني العـام                

 . اإلنسانية ومنسق أعمال اإلغاثة الطارئةللشؤون 

واتفق أعضاء الوفود على أن األشخاص النازحني داخليـا مـن بـني أكثـر املهَملـني مـن                    - ٩
ــدويل هلــم   ــوزع    . حيــث دعــم اجملتمــع ال ــه وال ي ــتكهن ب ــدعم، إن ُوجــد، ال ميكــن ال ــذلك ال ف

 علـى ضـرورة زيـادة       ففي حالة أمريكا الالتينيـة، باخلصـوص، علقـت وفـود عديـدة            . بالتساوي
لـذلك رحبنـا بـاجلهود الـيت تبـذل          . االهتمام واملوارد لتلبية احتياجات هـذه الفئـة مـن الضـحايا           

حاليا لتصحيح هذه النواقص باتباع هنج قائم على التعاون ومشترك بني الوكاالت تكون فيهـا               
علـى التـوايل،   املفوضية السامية مسؤولة عن قيادة جمموعات مـن الوكـاالت الـيت تتمتـع خبـربة،         

ومــع تعبريهــا عــن . إدارة املخيمــات/يف احلمايــة وتــوفري املــالوذ يف حــاالت الطــوارئ وتنســيق 
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الــدعم هلــذا النــهج القــائم علــى العمــل اجلمــاعي وعلــى التعــاون، شــددت الوفــود إىل جانــب     
املفــوض الســامي علــى أنــه ال ينبغــي أن تكــون هــذه املســؤولية اإلضــافية علــى حســاب واليــة    

 الســامية األساسـية املتعلقــة بـالالجئني وعلــى أنــه ينبغـي أن تــوفَّر مـوارد إضــافية لكــي     املفوضـية 
وتطلعت الوفـود إىل مواصـلة املشـاورات الوثيقـة مـع            . تستطيع املفوضية القيام هباته االلتزامات    

املفوض السامي بشأن التأثريات على السياسات والتبعات املالية اليت ستكون ملسامهة املفوضـية             
 .امية يف النهج القائم على التعاونالس

أما فيما خيص إدارة املفوضية السامية لشؤون الالجئني، فإننـا أعربنـا عـن دعـم شـامل                    - ١٠
للتوجهات اجلديدة اليت يتخـذها املفـوض السـامي مبـا فيهـا التـدابري الـيت اختـذها لتعزيـز مكتـب                    

مثل يف تقوية وظيفة صـوغ وتقيـيم      املفتش العام وضمان استقالليته واهلدف الذي أعلن عنه املت        
كمـا أدركنـا أن تقـدما جيـدا قـد أُحـرز باجتـاه اتبـاع أسـلوب إدارة                  . سياسة املفوضـية السـامية    

. يعتمد على النتائج وشجعناه على السري قدما يف هذا األمر من أجل حتقيق الشفافية واملسـاءلة               
شــون ويعملــون يف ظــروف كمــا حــىي العديــد مــن الوفــود شــجاعة وتفــاين املــوظفني الــذين يعي
 .صعبة يف امليدان وحثت على أن يظل أمنهم على رأس األولويات

وشددنا وأدنـا علـى أن التمويـل الكـايف مـا يـزال ميثـل حتـدياً كـبرياً يف سـياق حـدوث                          - ١١
وأثـار العديـد مـن الوفـود، وخباصـة وفـود أكـرب البلـدان               . عجز مرتقب يف ميزانية السنة اجلارية     

 أو بلدان العودة اليت دمرهتا سنوات احلرب، وتواجـه احتياجـات أعـداد هائلـة                املضيفة لالجئني 
مــن األشــخاص النــازحني، االنتبــاه إىل احلاجــة امللحــة إىل الــدعم املعنــوي واملــادي مــن اجملتمــع  

والحــظ بعــض الوفــود أن الوضــع مــا فتــئ يتــدهور يف بعــض البلــدان وأن املــوارد مــن . الــدويل
فحثثنــا املفــوض الســامي علــى مواصــلة جهــوده لتوســيع  .  حرجــةاألغذيــة تقلصــت إىل درجــة

وتنويع قاعدة املاحنني وجددنا نداءنا إىل اجملتمع الدويل بإظهار املزيد من التضامن والسـخاء يف               
 .تقاسم األعباء
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