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مقدمة   أوال -
افتتاح الدورة  ألف -

عقـدت اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج املفـوض السـامي دورـا الثالثـة واخلمسـني يف قصـــر  -١
األمم املتحدة جبنيف يف الفـترة مـن ٣٠ أيلـول/سـبتمرب إىل ٤ تشـرين األول/ أكتوبـر ٢٠٠٢. 

وافتتح الدورة الرئيس املنتهية واليته، سعادة السفري يوهان مولندر (السويد). 
ويف بيان ألقاه أمام اللجنة وصـف السـيد السـفري مولنـدر، السـنة املاضيـة بأـا كـانت  -٢
ـــة بــاألحداث وحافلــة بــالتطورات اجلديــدة املهمــة، وخباصــة يف  بالنسـبة للمفوضيـة سـنة مليئ
أفغانستان. وقال إنه سعى، بصفته رئيساً، إىل حتقيق عـدد مـن األهـداف يـود أن يقـدم تقريـرًا 
بشأا إىل للجنة ولقد شهد هذا العام تركيزًا قوياً علـى احلمايـة مـن خـالل عمليـة املشـاورات 
العامليـة، الـيت مسحـت بـإجراء مناقشـة بنـاءة لطائفـة مـن القضايـا اخلالفيـة، بـالرغم مـن احلقــائق 
السياسية املريرة السائدة يف عاملنا اليوم. مث أشار إىل االدعاءات اخلطرية بقيـام عـاملني يف جمـال 
تقدمي املساعدة اإلنسانية باالستغالل اجلنسي لالجئني من األطفـال والنسـاء يف غـرب أفريقيـا، 
مما دعاه إىل إنشاء فريق عامل غـري رمسـي للتحقـق مـن األمـر. وقـد اجتمـع هـذا الفريـق بصفـة 
منتظمة طوال فصلي الربيع والصيف، ووفر حمفال لعقد اجتماعات إعالميـة وإجـراء مناقشـات 
بشـأن التدابـري العالجيـة والوقائيـة علـــى الســواء. وشــدد علــى أمهيــة االعــتراف بــأن النســاء 
واألطفال يتعرضون للخطر أينما يوجد فقـر مدقـع وتبعيـة، كمـا هـو احلـال يف مجيـع احلـاالت 
املتعلقـة بـالالجئني واملشـردين داخليـا. وبالتـايل فـإن مـــن املــهم للغايــة بــذل قصــارى اجلــهود 

ملساعدة الضحايا والتقليل إىل أدىن حد ممكن من خطر االستغالل اجلنسي يف املستقبل. 
مث وصف جمالني آخرين منحهما أولوية ومها: اإلعـالن بقـدر أكـرب مـن الوضـوح عـن  -٣
املسامهات غري النقدية املقدمة من البلدان اليت تستضيف أعدادًا كبـرية مـن الالجئـني، وحتسـني 
سبل متويل املفوضية. وقال إن مشروعي مقررين بشأن كال هذين املوضوعني قد اقترحا علـى 
اللجنة وهو ما يعين إحراز بعض التقـدم ولكـن ال تـزال هنـاك حاجـة إىل القيـام بالكثـري بشـأن 

هذين املوضوعني كليهما.  
ويف اخلتام، أشار الرئيس إىل التجربة املثمرة اليت اكتسبها مـن خـالل الزيـارة الـيت قـام  -٤
ا ملقري برامج املفوضية يف كولومبيـا وفـرتويال، مالحظـاً أمهيـة التعـرف بشـكل مباشـر علـى 
ـــراد يف ســبيل نيــل الكرامــة اإلنســانية. وأشــاد بوجــود  واقـع الالجئـني والكفـاح اليومـي لألف
املفوضيـة كدعـم ال غـىن عنـه هلـذا الكفـاح، وشـدد علـى أن هـذه الفـترة هـي فـترة حامســة، يف 
خضم االجتاهات اليت يشوا كره اجلانب، لتعزيز املفوضية بوصفها املؤسسة الدوليـة الرئيسـية 

املنوطة بتوفري احلماية للماليني من إخواننا يف اإلنسانية وأكثرنا يأسا واحتياجاً.  
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انتخاب أعضاء املكتب   باء -
انتخبت اللجنة مبوجب املادة ١٠ من نظامها الداخلي بالتزكية أعضاء املكتـب التاليـة  -٥

أمساءهم: 
سعادة السفري فيسيهِا ييمر (إثيوبيا)  الرئيس:

سعادة السفري جان مارك بولغاريس (سويسرا)  نائب الرئيس:
السيدة بوال ريد لينس (الواليات املتحدة األمريكية)  املقرر:

 
املمثلون يف اللجنة   جيم -

كانت الدول التالية األعضاء يف اللجنة ممثلة يف الدورة:  -٦
االحتـاد الروسـي، إثيوبيـا، األرجنتـني، إسـبانيا، أسـتراليا، إسـرائيل، إكـــوادور، أملانيــا، 
أوغنـــدا، إيــران (مجهوريــة -اإلســالمية)، آيرلنــدا، إيطاليــا، باكســتان، الـــربازيل، بلجيكـــا، 
بنغالديش، بولندا، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية ترتانيـا املتحـدة، مجهوريـة كوريـا، 
مجهورية الكونغو الدميقراطية، جنوب أفريقيا، الدامنرك، السودان، السـويد، سويسـرا، شـيلي، 
ـــدا، كــوت ديفــوار،  الصـني، غينيـا، فرنسـا، الفلبـني، فـرتويال، فنلنـدا، الكرسـي الرسـويل، كن
كولومبيـا، لبنـان، ليسـوتو، مدغشـقر، املغـرب، املكسـيك، اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمــى 
وآيرلندا الشمالية، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيكـاراغوا، نيوزيلنـدا، اهلنـد، 

هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، يوغوسالفيا، اليونان. 
وكانت حكومات الدول التالية ممثلة بصفة مراقب:  -٧

ـــارات العربيــة  أذربيجـان، األردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـتونيا، أفغانسـتان، ألبانيـا، اإلم
ـــن، بربــادوس، الربتغــال،  املتحـدة، إندونيسـيا، أنغـوال، أوكرانيـا، آيسـلندا، بـاراغواي، البحري
بلغاريا بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوروندي، البوسـنة واهلرسـك، بوليفيـا، بـريو، بيـالروس، 
اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريـــة التشـــيكية، اجلمهوريـــة 
الدومينيكية، اجلمهورية العربية السـورية، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـة، مجهوريـة الو 
ــا،  الدميقراطيـة الشـعبية، مجهوريـة مقدونيـا اليوغوسـالفية السـابقة، مجهوريـة مولدوفـا، جورجي
جيبويت، رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سـري النكـا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، 
سنغافورة، سوازيلند، سرياليون، العـراق، عمـان، غانـا، غواتيمـاال، فييـت نـام، قـربص، قطـر، 
ـــا، كوبــا، كوســتاريكا، الكونغــو،  قريغيزسـتان، كازاخسـتان، الكامـريون، كرواتيـا، كمبودي
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ـــا، مالطــة، ماليزيــا، مصــر، مــالوي، اململكــة العربيــة  الكويـت، كينيـا، التفيـا، ليربيـا، ليتواني
السعودية، موريتانيا، موناكو، ميامنار، نيبال، النيجر، اليمن. 

وكانت فلسطني ممثلة بصفة مراقب.  -٨
وكانت اهليئــات التاليـة ممثلـة أيضـا بصفـة مراقـب: اللجنـة األوروبيـة، وجملـس االحتـاد  -٩
األورويب، وجلنة الصليب األمحر الدوليـة، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر واهلـالل 
األمحر، ومجاعة فرسان مالطة (نظام مالطة السيادي العسـكري)، واالحتـاد األفريقـي، واللجنـة 
التنفيذيـة لكومنولـث الـدول املســـتقلة، واملنظمــة الدوليــة للــهجرة، وجامعــة الــدول العربيــة، 

ومنظمة املؤمتر اإلسالمي.  
وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على النحو التايل:  -١٠

مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف، وحـدة التفتيـش املشـتركة، مفوضيـة األمـم املتحـدة 
ـــة  السـامية حلقـوق اإلنسـان، مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية، منظمـة األمـم املتحـدة للطفول
(اليونيسيف)، صندوق األمم املتحدة للسكان، برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، برنـامج األمـم 
املتحـدة للبيئـة، وكالـة األمـم املتحـدة إلغاثـة وتشـغيل الالجئـني يف الشـرق األدىن (األونــروا)، 
ـــهد األمــم  مركـز األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (املوئـل)، برنـامج األغذيـة العـاملي، مع
املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتـار)، منظمـة العمـل الدوليـة، منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة 
والزراعـة (الفـاو)، منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو)، منظمـة امللكيــة 

الفكرية (الويبو). 
وكان جمموع عدد املنظمات غري احلكومية املمثلة بصفة مراقب ٤٩ منظمة.  -١١

 
إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى   دال -

 :( A/AC.96/968) أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل -١٢
افتتاح الدورة  -١

انتخاب أعضاء املكتب  -٢
إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  -٣

العرض املقدم من املفوض السامي  -٤
املتحدثون الضيوف  -٥

التقارير املتعلقة بأعمال اللجنة الدائمة  -٦
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احلماية الدولية  (أ)
املسائل الربناجمية واإلدارية واملالية  (ب)

النظر يف امليزانية الربناجمية لعام ٢٠٠٣، واعتمادها  -٧
أنشطة املراقبة  -٨

اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٣  -٩
النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة التنفيذية  -١٠

بيانات أخرى  -١١
أية مسائل أخرى  -١٢

اعتماد تقرير الدورة الثالثة واخلمسني للجنة التنفيذية  -١٣
اختتام الدورة.  -١٤

 
البيان االفتتاحي الذي أدىل به رئيس اللجنة التنفيذية   هاء -

أشاد الرئيس اجلديد للجنة، سعادة السفري فيسيهِا ييمر (إثيوبيا) باألعمال الرائعة الـيت  -١٣
قام ا الرئيس املنتهيـة واليتـه، سـعادة السـفري يوهـان مولنـدر (السـويد) والقـدوة احلسـنة الـيت 
ـــا دون كلــل بشــأن مســائل مثــل متويــل برامــج  أبداهـا، وأثـىن علـى اجلـهود املثـابرة الـيت بذهل
املفوضية، وعلى إدارته الشجاعة ملسألة االدعاءات باالستغالل اجلنسي لالجئني الـيت أزعجـت 

اللجنة إزعاجاً شديدًا. 
وبصدد أهدافه اخلاصة للسنة القادمة، قال إنه يعـتزم، كــهدف لـه سبــق األولويـة، أن  -١٤
ـــى  يتابــع عـن كثـب التطـورات يف أفريقيـا، وخباصـة تلـك التطـورات الـيت قـد يكـون حلـها عل
مرمى البصر والذي ميكن أن يعطـي األمـل لالجئـني واملشـردين. ويف السـياق األفريقـي أيضـاً، 
رحب بالشراكة اليت جتري إقامتـها بـني الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا واملفوضيـة، 
وتعهد بتقدمي الدعم لتأمني التعاون الوثيق. ومن األهداف األخرى اليت قال الرئيس إنه يوليـها 
أمهية كربى بناء السالم بعد انتهاء الصراع، وأشار إىل أنه جيري عقد مفاوضـات للتوصـل إىل 
السالم وتبشر باألمل، مبـا يف ذلـك يف أفريقيـا. وأعـرب مـن أملـه يف أن يتمكـن مـن التشـجيع 
على إجياد حلول دائمة من خالل مبادرات بنـاء السـالم. أخـريا، تعـهد مبواصلـة األعمـال الـيت 
بدأها املكتب املنتهية واليته، لالعتراف بقدر أكرب مبسـامهة البلـدان املضيفـة. ولقـد بـدأ العمـل 

بشكل جيد غري أنه يلزم القيام باملزيد من اجلهود. 
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وقال الرئيس إنه يتطلع قدمـاً، يف سـعيه إىل حتقيـق هـذه األهـداف املختلفـة إىل العمـل  -١٥
على حنو وثيق مع اللجنة، مبا يف ذلك مع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت يقـدر املسـامهات الـيت 

تقدمها تقديرًا كبريًا. 
  

أعمال الدورة الثالثة واخلمسني   ثانيا -
أدىل املفـوض السـامي ببيـان افتتـاحي كأسـاس للمناقشـة العامـة. ويـرد هـذا البيـــان يف  -١٦

املرفق الثاين. 
واستمعت اللجنة بعد ذلك إىل بيان أدىل به األمني العام جلامعـة الـدول العربيـة الـذي  -١٧
أعـرب عـن أملـه يف أن تواصـل املفوضيـة واجلامعـة عالقتـهما الوثيقـة وأن تعمـال علـــى توطيــد 
تعاوما على املستوى اإلقليمي من أجل الوفاء باحتياجات الالجئني إىل احلمايـة وأعـرب عـن 
شـواغله إزاء خمـاطر التشـريد اجلمـاعي الـيت تواجهـها املنطقـة العربيــة يف هــذه اآلونــة، وحــث 
املفوضية واللجنة التنفيذية على االضطالع بدورمها بوصفهما �حراسـاً للمبـادئ اإلنسـانية�. 
كما أعرب عن استيائه مـن االجتاهـات القمعيـة، مبـا يف ذلـك ترحيـل وطـرد ملتمسـي اللجـوء 
فضـالً عـن اإلهانـات واالامـات العشـــوائية باإلرهــاب، املوجهــة إىل أشــخاص كثــريين مــن 
املسـلمني وقـال إنـه كـي يتسـىن التوصـل إىل حلـول دائمـة يف املنطقـة ال بـد مـن تقـدمي الدعـــم 
الدويل واالعتراف بالتكامل بني والية احلماية املنوطة باملفوضية والعمل الغوثي الـذي تضطلـع 
ـــة املفوضيــة يف  بـه األونـروا. وأشـار أيضـاً إىل أنـه ال جيـري ختصيـص مـوارد تتناسـب مـع مهم
ما خيص معاجلة مشاكل الالجئني، وأشار إىل أنـه يقـع علـى اجلميـع واجـب املسـامهة يف إجيـاد 

حلول ملنع تكرار حاالت التشريد وتفاقمها.  
وحتدثــت املديــرة التنفيذيــة لليونيســيف عــن عالقــة العمــــل الوثيقـــة بـــني منظمتـــها  -١٨
واملفوضيـة، خاصـة يف مواجهـة حتديـات احلمايـة. وأشـــارت إىل الــدورة االســتثنائية للجمعيــة 
ـــن األطفــال  العامـة املعنيـة بـالطفل املعقـودة يف أيـار/مـايو ٢٠٠٢، الـيت ناشـد خالهلـا الكثـري م
املشاركني قادة العامل توفري قدر أكرب من احلماية لألطفال الالجئني واملشـردين داخليـاً وقـالت 
إن جـدول أعمـال جديـد، بعنـوان عـامل صـاحل لألطفـال، سـيعاجل عـــددًا مــن القضايــا املتصلــة 
بشواغل محاية الطفل الرئيسية. كما أن عملية تنقيـح مذكـرة التفـاهم املشـتركة بـني املفوضيـة 
واليونيسيف اجلارية حالياً من شأا أن تساعد على تبني جماالت حمددة حلشد اجلـهود وتـأمني 
التكامل. وتابعت املديرة التنفيذية كلمتها مشرية إىل أن أوجه القصور يف احتياجات األطفـال 
املشردين شديدة وأنه ال جيري تلبيتها على اإلطالق وتلىب جزئياً. واسترعت االهتمـام يف هـذا 
الصدد إىل الدور احلاسم للتعليم يف توفـري درجـة مـن االسـتقرار لألطفـال يف خضـم الفوضـى، 
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ويف نقل رسائل إلنقاذ احلياة بشأن قضايا مثل التوعية مبخاطر األلغام ومكافحة فـريوس نقـص 
املناعة البشرية/اإليدز. وقالت إن من ااالت األخرى ذات األولوية الـيت متثـل شـاغالً رئيسـياً 
جلميـع الوكـاالت احلمايـة مـن االعتـــداء واالســتغالل اجلنســي الــيت حدثــت بشــأنه اســتجابة 

مشتركة بني الوكاالت. 
ويرد البيان املوجز الذي أدىل به الرئيـس كأسـاس للمناقشـة العامـة يف املرفـق الثـالث.  -١٩
ويرد يف احملاضر املوجزة للدورة بيان واف ملداوالت اللجنـة، مبـا فيـها البيانـات أو املداخـالت 
األخـرى الـيت ألقتـها الوفـود بشـأن مجيـع بنـود جـدول أعمـال االجتمـاع، فضـال عـــن البيــانني 

اخلتاميني اللذين ألقامها الرئيس واملفوض السامي.  
وعقد اجتماع لفريـق خـرباء يف ٢ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ كجـزء مـن اجللسـة  -٢٠
العامة. وقام بإدارته سعادة السفري سعيد جنيت، املفـوض املؤقـت لالحتـاد اإلفريقـي، مبشـاركة 
املفوض السامي وممثلي جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا وبلد من بلدان جمموعـة الثمانيـة 
(كندا) واحملفل االقتصادي العاملي. وقد أتاح هذا الفريق دراسـة املسـامهة الـيت ميكـن للشـراكة 
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا أن تقدمها يف إجياد حلول دائمة لالجئـني والعـائدين واملشـردين 

داخلياً يف أفريقيا. 
  

مقررات اللجنة التنفيذية واستنتاجاا(١)   ثالثاً -
االستنتاج العام بشأن احلماية الدولية   ألف -

إن اللجنة التنفيذية،  -٢١
إذ ترحب بإسهام املشاورات العامليـة بشـأن احلمايـة الدوليـة يف تعزيـز اإلطـار الـدويل 

حلماية الالجئني وإعداد الدول للتصدي على حنو أفضل للتحديات بروح احلوار والتعاون، 
وإذ ترحب بشكل خاص يف هذا السياق بإعالن الدول األطـراف الـذي اعتمـد أثنـاء 
االجتماع الوزاري للـدول األطـراف يف اتفاقيـة عـام ١٩٥١ و/أو بروتوكـول عـام ١٩٦٧ يف 
مــا خيــص وضــع الالجئــني الــذي عقــد جبنيــف يف يومــي ١٢ و١٣ كــانون األول/ديســـمرب 

٢٠٠١، لالحتفال بالذكرى اخلمسني إلبرام االتفاقية، 
وإذ تشيد باملفوضية ملا بذلته من جهود كبرية ال جناح عملية املشاورات العاملية، 

وإذ تشري إىل استنتاجها رقـم ٩٠ (د-٥٢) بشـأن احلمايـة الدوليـة، الـذي يؤكـد نيـة 
تنفيذ أنشطة املتابعة اليت تنشأ عن املشاورات العاملية مبشـاركة واسـعة النطـاق، وهـي األنشـطة 
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ـــة التنفيذيــة واملفوضيــة بشــأن  الـيت سـيتم حتديدهـا يف إطـار جـدول أعمـال مشـترك بـني اللجن
احلماية،  

تقــــــر جــــــــدول األعمـــــــال اخلـــــــاص باحلمايـــــــة الـــــــوارد يف الوثيقـــــــة  (أ)
A/AC.96/965/Add.1، الناشئ عند عملية املشـاورات العامليـة، عمـالً مبقـرر اللجنـة الدائمـة يف 

اجتماعها الرابع والعشرين؛ 
ـــة هــو بيــان باملقــاصد واألهــداف  تسـلم بـأن جـدول األعمـال بشـأن احلماي (ب)
وقائمة هامة بـاإلجراءات املوصـى ـا لتعزيـز احلمايـة الدوليـة لالجئـني، واملقصـود منـه إرشـاد 
األعمال اليت تضطلع ا الدول واملفوضية، وكذلك املنظمات األخرى التابعـة لألمـم املتحـدة، 

وغريها من املنظمات احلكومية الدولية فضالً عن املنظمات غري احلكومية؛ 
ـــة جــدول األعمــال اخلــاص باحلمايــة إىل اجلمعيــة  تطلـب إىل املفوضيـة إحال (ج)

العامة، كمرفق لتقرير الدورة الثالثة واخلمسني للجنة التنفيذية؛ 
تطلب أيضاً إىل املفوضية نشر جدول األعمـال اخلـاص باحلمايـة علـى نطـاق  (د)
واسع وإشراك شـركاء بنشـاط يف متابعتـه، ال سـيما بـإجراء مزيـد مـن املناقشـات مـع الـدول، 

مبا يف ذلك يف إطار اللجنة الدائمة، بغية وضع أولويات ألنشطة املتابعة؛ 
تشجع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية على تنفيذ تلك األنشطة الـيت تقتضـي أن  (ه)
يتخـذ بشـأا إجـراءات، وعلـى تيسـري عمـل املفوضيـة والتعـاون معـها يف االضطـالع بأنشـــطة 

املتابعة اخلاصة ا؛  
تدعــو املفوضيــة والــدول إىل اغتنــــام الفـــرص الســـاحنة للمضـــي يف تطويـــر  (و)

واستعراض عناصر جدول األعمال اخلاص باحلماية كما تقدم سري التنفيذ؛ 
تدعو الدول إىل التعاون مع املفوضية يف رصد التقدم احملـرز يف تنفيـذ جـدول  (ز)

األعمال اخلاص باحلماية من جانب مجيع الشركاء املعنيني؛ 
تدعو املفوضية إىل القيـام بالتعـاون مـع الـدول وغريهـا مـن اجلـهات الفاعلـة،  (ح)
ـــادرات  وذلـك بإحاطـة اللجنـة التنفيذيـة علمـاً، مـن خـالل جلنتـها الدائمـة، بـالتقدم احملـرز واملب

املتخذة لتنفيذ جدول األعمال اخلاص باحلماية. 
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االستنتاج بشأن استقبال ملتمسي اللجوء يف سياق نظم اللجوء الفردية   باء -
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٢

إذ تشري إىل اســتنتاجها رقـم ٢٢ (د-٣٢) بشـأن محايـة ملتمسـي اللجـوء يف حـاالت 
التدفـق الواسـع النطـاق، واالسـتنتاج رقـم ٤٤ (د-٣٧) بشـــأن احتجــاز الالجئــني وملتمســي 
ــــال الالجئـــني، واالســـتنتاج رقـــم  اللجـــــوء، واالســتنتاج رقــــــم ٤٧ (د-٣٧) بشــأن األطف
٦٤ (د-٤١) بشأن الالجئات واحلماية الدوليـة، واالسـتنتاج رقـم ٧٣ (د-٤٤) بشـأن محايـة 
الالجئني والعنف اجلنسي، واالستنتاج رقـم ٨٢ (د-٤٨) بشـأن ضمـان اللجـوء، واالسـتنتاج 
رقــم ٨٤ (د-٤٨) بشــأن الالجئــني مــن األطفــال واملراهقــني، فضــالً عــن االســتنتاج رقــــم 

٩١ (د-٥٢) بشأن تسجيل الالجئني وملتمسي اللجوء، 
وإذ ترحب باملناقشة اليت دارت بشأن استقبال ملتمسي اللجوء لنظم التمـاس اللجـوء 

الفردية يف سياق املشاورات العاملية بشأن احلماية الدولية(٢). 
وإذ تعترف بالدور املركزي لقانون ومعايري حقوق اإلنسـان الدوليـة الواجبـة التطبيـق 

يف صوغ سياسات االستقبال وتنفيذها، 
وإذ تضع يف اعتبارها احلاجة إىل توفري بيئة آمنـة وكرميـة مللتمسـي اللجـوء فضـال عـن 

اإلثناء عن إساءة استخدام نظم اللجوء،  
وإذ تعترف بأن نظم اللجوء خمتلفة، وتتطلب تقدمي مساعدة عينية أو مساعدة ماليـة، 
ـــة علــى  أو مزيـج مـن االثنتـني، فضـال عـن مشـاركة العنـاصر الفاعلـة احلكوميـة وغـري احلكومي

السواء؛  
وإذ تسلم بأن العديـد مـن ملتمسـي اللجـوء بإمكـام بلـوغ درجـة مـا مـن االعتمـاد 

على الذات أتيحت هلم الفرصة للقيام بذلك، 
تسلم باحلاجة إىل وضع وتطبيق إجراءات جلـوء عادلـة وسـريعة، كـي يتسـىن  (أ)
القيام على وجه السـرعة بتحديـد األشـخاص الذيـن حيتـاجون إىل محايـة دوليـة وأولئـك الذيـن 
ال حيتاجون إليها، مما يؤدي إىل تفادي بقاء ملتمسي اللجوء يف ترقب وانتظار لفـترات مطولـة 
واإلثنــاء عــن إســاءة اســتخدام نظــام اللجــوء وخفــض العــدد الكلــي للطلبــات علــى نظــــام 

االستقبال؛ 
توصـي بـأن يسترشـد لـــدى اســتقبال ملتمســي اللجــوء باالعتبــارات العامــة  (ب)

التالية: 
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بينما يتسع اال للمرونة يف اختيار ترتيبـات االسـتقبال املزمـع وضعـها، فـإن  �١�
املهم أن حتترم خمتلف تدابـري االسـتقبال الكرامـة اإلنسـانية والقـانون واملعايـري 

اخلاصة الدولية حبقوق اإلنسان الواجبة التطبيق؛ 
ينبغي أن تتاح مللتمسي اللجوء سـبل الوصـول إىل الكيانـات احلكوميـة وغـري  �٢�
احلكومية املختصة عند احتياجهم إىل املسـاعدة كـي يتسـىن تلبيـة احتياجـام 
األساسية من الدعم، مبا يف ذلك األغذية واملالبس والسكن والرعايـة الطبيـة، 

فضال عن احترام خصوصيتهم؛ 
ينبغي مراعاة نوع اجلنس وعامل السن يف ترتيبات االستقبال، اليت ينبغـي هلـا  �٣�
ـــة والنفســية، والترفيهيــة وغــري  أن تتنـاول بوجـه خـاص االحتياجـات التعليمي
ذلـك مـن االحتياجـات اخلاصـة لألطفـال، ال سـيما األطفـال غـري املصحوبــني 
واملفصولني عن ذويهم. كذلك ينبغي هلـا أن تـأخذ يف االعتبـار االحتياجـات 
احملـددة لضحايـا االسـتغالل اجلنسـي، والصدمـات والتعذيـــب(٣)، فضــال عــن 

الفئات الضعيفة األخرى؛ 
ينبغـي لترتيبـات االسـتقبال أن تتيـح مجـع مشـل األسـر املوجــودة يف األراضــي  �٤�

وخباصة يف سياق مراكز االستقبال؛ 
وألغراض عدة منها احلماية من اإلعـادة القسـرية وكذلـك إمكانيـة الوصـول  �٥�
إىل ترتيبات االستقبال، ينبغي تسجيل كل من الذكور واإلناث من ملتمســي 
اللجـوء، وإصـدار مسـتندات مناسـبة هلـم تعكـس وضعــهم كملتمســي جلــوء 

وينبغي أن تظل سارية إىل حني اختاذ قرار بشأن طلب التماس اللجوء؛ 
وقـد يتفـاوت مـدى ونطـاق املزايـا االجتماعيـة واالقتصاديـة ذات الصلـة تبعــاً  �٦�

لطبيعة إجراء اللجوء، ونوع ترتيبات االستقبال القائمة؛ 
وميكن أن تعود ترتيبات االستقبال بالنفع املتبادل إذا اختـذت علـى أسـاس أن  �٧�
الكثري من ملتمسـي اللجـوء بإمكـام االعتمـاد علـى الـذات إىل حـد مـا، إذا 

أتيحت هلم الفرص الالزمة لتحقيق ذلك؛ 
يف سياق تيسري التعاون بني الدول واملفوضية، ووفقاً للمبادئ املتعلقـة حبمايـة  �٨�
البيانات وسريتها، ينبغـي أن تتـاح للمفوضيـة إمكانيـة الوصـول إىل ملتمسـي 
اللجوء كي يتسىن هلا القيام باملهمة املنوطة ا، وهي احلماية الدولية، واضعـة 
يف اعتبارها سالمة األشخاص الذين يدخلون مراكز االستقبال أو غريهـا مـن 
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مراكز الالجئني؛ ومللتمسي اللجـوء احلـق يف أن تتـاح هلـم سـبل الوصـول إىل 
املفوضية؛ 

والتنفيــذ الفعــال ألي ترتيــب يتعلــق باالســتقبال يتطلــب وجــود رأي عــــام  �٩�
مرحب مبلتمسي اللجوء والالجئني، وثقة وائتمان إزاء نظـام اللجـوء؛ ويعتـرب 
تشجيع كليهما املسؤولية اهلامة اليت يتعني االضطالع ا جنبـاً إىل جنـب مـع 

الترتيبات نفسها؛ 
تشدد على أن تقاسم املسؤوليات واألعباء وتوافر احللول الدائمة يؤيـدان إىل  (ج)
تشـجيع وتعزيـز قـدرة الـدول املضيفـة ذات املـوارد احملـدودة علـــى اســتقبال ملتمســي اللجــوء 

وتوفري ترتيبات استقبال كافية، حتت إشراف املفوضية؛ 
ـــام، بالتعــاون مــع جــهات فاعلــة أخــرى،  حتـث الـدول واملفوضيـة علـى القي (د)
مبكافحة األعمال العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب، وما يرتبـط بذلـك مـن تعصـب 
املوجهة ضد ملتمسي اللجوء، واختـاذ التدابـري املناسـبة إلقامـة عالقـات متوافقـة مـع اتمعـات 
ــة  احملليـة أو تعزيزهـا، بعـدة طـرق منـها تشـجيع االحـترام مللتمسـي اللجـوء والالجئـني، والتوعي
باحتياجـام؛ فضـالً عـن التشـجيع علـى احـترام الثقافـة والعـادات واألديـان احملليـة يف صفــوف 

ملتمسي اللجوء. 
 

االستنتاج بشأن الطابع املدين واإلنساين للجوء   جيم -
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٣

إذ ال يزال يساورها قلق شديد إزاء استمرار حدوث هجمات عسـكرية أو مسـلحة 
وغـري ذلـك مـن التـهديدات ألمـن الالجئـني، مبـا يف ذلـك تسـلل أو وجـود عنـاصر مســلحة يف 

خميمات ومستوطنات الالجئني(٤)، 
وإذ تشري إىل األحكام ذات الصلة للقانون الدويل اخلاص بالالجئني والقـانون الـدويل 

حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، 
ـــم ٢٧ (د-٣٣) واســتنتاجها رقــم ٣٢ (د-٣٤) بشــأن  وإذ تشـري إىل اسـتنتاجها رق
اهلجمـات العســـكرية علــى خميمــات ومســتوطنات الالجئــني يف اجلنــوب األفريقــي وأمــاكن 
أخرى؛ واالستنتاج رقم ٧٢ (د-٤٤) بشأن األمن الشخصي لالجئـني؛ واالسـتنتاج رقـم ٤٨ 
(د-٣٨) بشــأن اهلجمــات العســكرية أو املســلحة علــى خميمــات ومســــتوطنات الالجئـــني؛ 
واالسـتنتاج رقـــم ٤٧ (د-٣٨) واالســتنتاج رقــم ٨٤ (د-٤٧)، بشــأن األطفــال واملراهقــني 

الالجئني، فضالً عن االستنتاج رقم ٦٤ (د-٤١) بشأن الالجئات واحلماية الدولية،  
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ــــم املتحـــدة ١٢٠٨ (١٩٩٨)  إذ تشــري أيضــاً إىل قــراري جملــس األمــن التــابع لألم
ـــني يف الرتاعــات  و ٢٩٦ (٢٠٠٠)، وتقريـري األمـني العـام لألمـم املتحـدة بشـأن محايـة املدني
ــن يف  املسـلحة(٥)، وتالحـظ بوجـه خـاص مـا ورد فيـها مـن توصيـات يف مـا يتعلـق بتعزيـز األم

خميمات ومستوطنات الالجئني، 
وإذ ترحب باملناقشات اليت دارت بشأن الصبغـة املدنيـة للجـوء يف سـياق املشـاورات 

العاملية بشأن احلماية الدولية(٦)، 
وإذ تالحظ أن عدة اجتماعات دولية قد عقـدت يف اآلونـة األخـرية، وـدف حتديـد 

استراتيجيات تنفيذية فعالة للحفاظ على الطابع املدين واإلنساين للجوء(٧)، 
وإذ تكرر تأكيد أن خميمات الالجئـني ومسـتوطنام ينبغـي أن تتصـف بصبغـة مدنيـة 
وإنسانية خالصة، وأن منح اللجـوء يعتـرب عمـالً سـلمياً وإنسـانياً ال ينبغـي للـدول األخـرى أن 
تعتربه عمالً غـري ودي، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة لعـام 
١٩٦٩ الـيت تنظـم جوانـب حمـددة مـن مشـــاكل الالجئــني يف أفريقيــا وكذلــك يف عــدد مــن 
ـــع  اسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة، وأن مجيـع اجلـهات الفاعلـة، مبـن فيـها الالجئـون أنفسـهم، يق
عليها االلتزام بالتعاون يف تأمني الصبغة السلمية واإلنسانية ملخيمات الالجئني ومستوطنام، 

ـــام  وإذ تسـلم بـأن وجـود عنـاصر مسـلحة يف خميمـات الالجئـني أو مسـتوطنام؛ وقي
قــوات مســلحة حكوميــة أو مجاعــات مســلحة منظمــة بتجنيــد هــــذه العنـــاصر وتدريبـــهم؛ 
واستخدام املخيمات املقصود منها إيـواء الالجئـني ألسـباب إنسـانية حبتـة، يف احتجـاز أسـرى 
احلـرب؛ فضـالً عـن أشـكال أخـرى مـن اســـتغالل حــاالت الالجئــني بغــرض تعزيــز أهــداف 
عسـكرية، مـن املرجـح أن تعـرض الالجئـني وخباصـة الالجئـني مـــن النســاء واألطفــال، خلطــر 
جسـدي كبـري، وأن تعـوق التوصـل إىل حلـول دائمـة، وخباصـــة العــودة الطوعيــة إىل الوطــن، 
وتعـوق كذلـك االندمـاج احمللـي، وتعـرض للخطـر الصبغـة املدنيـة واإلنسـانية للجـوء، بـل مــن 

احملتمل أن دد األمن القومي للدول، وكذلك العالقات فيما بني الدول. 
وإذ تســلم باحتياجــات احلمايــة اخلاصــة لالجئــني مــن األطفــال واملراهقــني الذيــــن 
يتعرضون بوجه خاص، ال سيما عندما يقيمون يف خميمات خيتلـط فيـها الالجئـون مـع عنـاصر 

مسلحة، للتجنيد من جانب قوات مسلحة حكومية أو مجاعات مسلحة منظمة، 
وإذ تعيد تأكيد أمهية قيام الدول واملفوضية وسـائر اجلـهات الفاعلـة املختصـة بـإدراج 
شواغل السالمة واألمن منذ بداية أي حالة طارئـة ختـص الالجئـني يف إدارة خميمـات الالجئـني 

بأسلوب كلي، 
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تسلم بأنه يقع على عاتق الدول املسـؤولية الرئيسـية يف تـأمني الصبغـة املدنيـة  (أ)
واإلنسانية للجوء بعدة طرق منها بذل قصارى اجلهود إلقامة خميمات الالجئني ومسـتوطنام 
بعيدًا عن احلدود مبسافة معقولة، واحلفاظ على القانون واألمن، واحلد مـن تدفـق األسـلحة يف 
خميمات الالجئني ومسـتوطنام، ومنـع اسـتخدامها يف احتجـاز أسـرى احلـرب، وكذلـك مـن 

خالل نزع سالح العناصر املسلحة وحتديد املقاتلني وفصلهم عن اآلخرين واحتجازهم؛ 
ـــدول املســتضيفة لالجئــني علــى احــترام الصبغــة املدنيــة واإلنســانية  حتـث ال (ب)

ملخيمات الالجئني عن طريق منع استخدامها يف أغراض تتناىف مع صبغتها املدنية؛ 
توصي بأن تسترشد اإلجراءات الـيت تتخذهـا الـدول لضمـان احـترام الصبغـة  (ج)

املدنية واإلنسانية للجوء يف مجلة أمور باملبادئ التالية؛ 
ينبغـي يف مجيـع األوقـات، مراعـاة احـترام احلـق يف التمـاس اللجـوء، وكذلــك  �١�

املبدأ األساسي لعدم اإلعادة القسرية؛ 
ينبغي أن تتخذ يف أسـرع وقـت ممكـن تدابـري لـرتع سـالح العنـاصر املسـلحة  �٢�
ـــك عنــد نقطــة  وحتديـد وفصـل املقـاتلني واحتجـازهم، ويفضـل أن يكـون ذل

الدخول أو عند أول مراكز االستقبال أو العبور للقادمني اجلدد؛ 
لتيسـري حتديـد املقـاتلني وفصلـهم يف وقـت مبكـــر، ينبغــي أن جيــري تســجيل  �٣�

القادمني اجلدد بعد القيام بعملية فرز دقيقة؛ 
ينبغـي أن حتظـى خميمـات الالجئـني ومسـتوطنام بترتيبـات أمنيـة كافيـة ملنـــع  �٤�

تسلل أي عناصر مسلحة، واحلفاظ على استتباب األمن والنظام؛ 
حاملــا يتــم حتديــد ونــزع ســالح املقــاتلني وفصلــهم عــن الالجئــني، ينبغـــي  �٥�

احتجازهم يف مكان آمن بعيدًا عن احلدود؛ 
عندمـا يكـون منـح مركـز لالجـئ قائمـاً علـى التحديـــد اجلمــاعي، ينبغــي أن  �٦�

يعامل أفراد أسر املقاتلني املدنيني كالجئني وينبغي أال حيتجزوا معهم؛ 
ال ينبغـي اعتبـار املقـاتلني ملتمسـي جلـوء إىل أن تثبـت الســـلطات يف غضــون  �٧�
فترة زمنية معقولة أم ختلوا عن أنشطتهم العسكرية بصورة حقيقية ودائمـة، 
وعندمـا يثبـت ذلـك، ينبغـي اختـاذ إجـراءات خاصـة للتحديـد الفـردي ملركـــز 
الالجئ، لضمان استيفاء ملتمسي اللجـوء للمعايـري اخلاصـة االعـتراف مبركـز 
الالجـئ، وينبغـي أثنـاء عمليـة حتديـد مركـز الالجـئ، إيـالء أقصـــى االهتمــام 
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بصفة خاصة للمادة ١ واو من اتفاقية عـام ١٩٥١، مـن أجـل تفـادي إسـاءة 
استخدام نظام اللجوء من جانب أولئك الذين ال يستحقون محاية دولية؛ 

وينبغي أن يستفيد األطفال من اجلنود السابقني من تدابري احلمايـة واملسـاعدة  �٨�
اخلاصة، وال سيما يف ما خيص تسرحيهم وإعادة تأهيلهم؛ 

ينبغـي للـدول الـيت تسـتضيف الجئـــني عنــد االقتضــاء، القيــام مبســاعدة مــن  �٩�
املفوضية بوضع مبادئ توجيهية تنفيذيـة يف سـياق التحديـد اجلمـاعي بغـرض 

استبعاد األفراد الذين ال يستحقون احلماية الدولية املمنوحة لالجئني؛ 
إمياًء إىل الفقرة (ب) أعاله، تطلب إىل املفوضيـة أن تدعـو إىل عقـد اجتمـاع  (د)
اخلـرباء دعمـاً لصـوغ تدابـري تكفـل نـزع سـالح العنـــاصر املســلحة وحتديدهــم وفصلــهم عــن 
الالجئني، واحتجاز املقاتلني، مبا يف ذلـك إيضـاح اإلجـراءات واملعايـري ذات الصلـة، بالتشـاور 
مـع الـدول، والكيانـات والوكـاالت التابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحـدة، واملنظمـات املعنيـــة 
باألمر، مثل جلنة الصليب األمحر الدولية، وإىل أن تقدم إىل اللجنة التنفيذية تقريـرًا عـن التقـدم 

احملرز يف هذا الصدد؛ 
ـــع جتنيــد الالجئــني مــن  تناشـد الـدول أن تعمـل علـى ضمـان اختـاذ تدابـري ملن (ه)
جـانب القـوات املسـلحة احلكوميـة أو اجلماعـات املسـلحة املنظمـة، وخصوصـاً األطفــال، وأن 
تضـع يف االعتبـار أيضـاً أن األطفـال غـري املصحوبـــني واملفصولــني عــن ذويــهم أكــثر تعرضــاً 

للتجنيد مقارنة بغريهم من األطفال؛ 
تطلـب إىل هيئـات األمــم املتحــدة ذات الصلــة واملنظمــات اإلقليميــة، وفقــاً  (و)
لوالية كل منـها علـى حـدة، وكذلـك اتمـع الـدويل عامـة، أن تعمـد إىل تعبئـة مـوارد كافيـة 
لدعـم البلـدان الـيت تسـتضيف الجئـني ومسـاعدا يف احلفـاظ علـى الصبغـة املدنيـة واإلنســـانية 

للجوء، مبا يتوافق مع مبادئ التضامن والتعاون الدوليني، وتقاسم األعباء واملسؤوليات؛ 
تناشـد املفوضيـة وإدارة عمليـات حفـظ السـالم التابعـة لألمانـة العامـة لألمـــم  (ز)
املتحدة أن تعمال على تعزيز التعاون بشأن كافـة جوانـب هـذه املسـألة املعقـدة، والقيـام، عنـد 
االقتضاء، مبوافقة الدول املضيفة، بنشر أفرقة تقييم متعددة التخصصات يف أي منطقة ا أزمـة 
ناشـئة بغيـة اســـتجالء احلالــة علــى الطبيعــة، وتقييــم التــهديدات األمنيــة لالجئــني والنظــر يف 

االستجابات العملية املناسبة؛ 
تطلب إىل املفوضية أن تستطلع، بالتشاور مع الشـركاء ذوي الصلـة الطريقـة  (ح)
اليت متكنها من تطوير قدرا املؤسسية ملعاجلة انعـدام األمـن يف خميمـات الالجئـني بطـرق عـدة 
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منـها مسـاعدة الـــدول علــى تــأمني الســالمة الشــخصية والكرامــة لالجئــني، االســتناد، عنــد 
االقتضاء، إىل خربا يف احلماية وخربا العملية. 

 
مقرر بشأن املسامهات اليت تقدمها البلدان املضيفة   دال -

إن اللجنة التنفيذية،  -٢٤
إذ تعيـد تـأكيد أمهيـة التضـامن الـدويل وتقاسـم األعبـاء واملسـؤوليات كمبـدأ أساســي 

يستند إليه العمل الدويل يف محاية الالجئني ومساعدم، 
ـــة يف توفــري  وإذ تسـلم يف هـذا السـياق بـالدور األساسـي الـيت تقـوم بـه اجلـهات املاحن
الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم وكذلك دور البلدان املضيفة، خصوصـاً البلـدان الناميـة، 

يف توفري اللجوء واملشاركة يف اجلهود املبذولة إلجياد حلول دائمة، 
وإذ تسـلم بـأن وجــود الالجئــني يشــكل عبئــاً كبــريًا علــى مــوارد البلــدان املضيفــة 
وهياكلـها األساسـية، خصوصـاً البلـدان الناميـة، وال سـيما يف حـاالت التدفـــق بــأعداد كبــرية 

ولفترات مطولة، 
وإذ تسلم بأن املسامهات الـيت تقدمـها البلـدان الناميـة املضيفـة يف حتمـل هـذه األعبـاء 

تستحق أن يعترف ا بصورة أكثر مشوالً وانتظاماً،  
ـــة التنفيذيــة  ترحـب باجلـهود الـيت تبذهلـا املفوضيـة بالتعـاون مـع أعضـاء اللجن (أ)
لتوجيه االنتباه إىل هذه املسامهات، ولتحديد معايري مناسبة يسـتند إليـها يف إيـراد إشـارات إىل 

املسامهات اليت تقدمها البلدان املضيفة؛ 
توصي بأن يتضمـن برنـامج عمـل اللجنـة التنفيذيـة بنـدًا يتيـح إجـراء مناقشـة  (ب)
متعمقة لإلحصاءات اليت تصدرها املفوضية سنوياً، وبأن تقدم تقـارير مسـتوفاة منتظمـة بشـأن 
ـــها اللجنــة التنفيذيــة كجــزء مــن مداوالــا بشــأن  أحـدث تدفقـات الالجئـني كـي تطلـع علي

املسامهات اليت تقدمها البلدان النامية املضيفة؛ 
توصي كذلك بـأن تـدرج بصـورة منتظمـة إشـارات واضحـة إىل املسـامهات  (ج)
الـيت تقدمـها البلـدان املضيفـة يف امليزانيـة الربناجميـة السـنوية للمفوضيـة والتقريـر العـاملي والنــداء 

العاملي، وغريها من الوثائق ذات الصلة؛ 
تطلب إىل املفوضية أن تشري بوضوح كاف إىل البلـدان املضيفـة واملسـامهات  (د)
اليت تقدمها يف البيانات والعروض، وأن تشجع على زيادة الدعم الـذي يقدمـه اتمـع الـدويل 

إىل هذه البلدان مبختلف أشكاله؛ 
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توصي مبواصلة األعمال اليت تضطلع ا اللجنة الدائمـة بغيـة املضـي يف تعيـني  (ه)
املعايري كأساس إلدراج إشارات إىل املسامهات اليت تقدمـها البلـدان املضيفـة ومسـاعدا علـى 

التصدي لآلثار االجتماعية واالقتصادية اليت تواجهها، وخاصة يف حاالت اللجوء املطولة. 
 

مقرر بشأن آليات التمويل   هاء -
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٥

إذ تشري إىل املناقشات اليت أجرا اللجنة الدائمة عمـالً بـاملقرر الـذي مت التوصـل إليـه 
يف اجتماعها احلادي والعشرين(٨)، تبعاً ملبادرة �اإلجراء �٣ الـيت أجنزهـا املفـوض السـامي يف 

عام ٢٠٠١، 
وإذ تشـري أيضـاً إىل املقـررات الـــيت اعتمدــا اللجنــة الدائمــة يف إطــار البنــد املتعلــق 

بالربنامج والتمويل يف اجتماعيها الثالث والعشرين والرابع والعشرين(٩)، 
وإذ تسلم باجلهود اليت بذلتها املفوضية لضمان استخدام املوارد املوفرة بصـورة أكـثر 

فعالية وتشدد على احلاجة إىل مواصلة هذه اجلهود، 
وإذ تعيـد تـأكيد مسـاور قلقـها إزاء اسـتمرار عـدم كفايـة املـوارد املخصصـــة لتمويــل 
برامج احلماية واملساعدة لصاحل الالجئـني وغـريهم مـن األشـخاص الذيـن تعـىن ـم املفوضيـة، 

وعواقب ذلك على املستفيدين من هذه الربامج، 
وإذ تعترف بإحراز بعض التقدم استجابة للنداءات الـيت وجهـها املفـوض السـامي إىل 
ـــاك  اجلـهات املاحنـة، مـن حيـث اإلعـالن املبكـر عـن التربعـات والتخصيـص احملـدود، إال أن هن

حاجة إىل القيام باملزيد لتأمني التمويل الكامل لربامج املفوضية، 
وإذ تسلم بأن مواجهة التحدي املتمثل يف تـأمني التمويـل الكـايف هـي عمليـة تتطلـب 

جاً استراتيجياً فضالً عن التزام متواصل من جانب املفوضية وأعضاء اللجنة التنفيذية، 
وإذ تعـترف كذلـك بأمهيـة االعـتراف علـى النحـو الواجـــب بــالعبء الــذي تتحملــه 

البلدان النامية املستضيفة لالجئني أثناء اإلعالن عن تقدمي تربعات نقدية، 
وإذ ترحـب باالعتبـار الـذي أولتـه اللجنـة الدائمـة للنظـــر يف مصــادر متويــل تكميليــة 
للمسـاعدة علـى التوصـل إىل حلـول دائمـة وخباصـة يف مـا يتعلـق بـالعودة الطوعيـــة إىل الوطــن 

وإعادة اإلدماج فضالً عن اإلدماج احمللي حيثما يكون ذلك ممكناً، 
تعيد تأكيد دعمها للجهود اليت تبذهلا املفوضية لتوسيع نطـاق قـاعدة ماحنيـها  (أ)
وتنويعها، دف التمويل الكامل مليزانيتها، من خالل التمـاس تربعـات جديـدة أو إضافيـة مـن 
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احلكومات ومن خـالل السـعي إىل اجتـذاب أمـوال مـن القطـاع اخلـاص، مبـا يف ذلـك اتمـع 
ـــى مواصلــة هــذه اجلــهود، واطــالع اللجنــة  املـدين وقطـاع الشـركات، وتشـجع املفوضيـة عل

التنفيذية بانتظام على التقدم احملرز يف هذا الصدد؛ 
ترحـب باملشـــاركة املبكــرة واملنتظمــة ألعضــاء اللجنــة التنفيذيــة يف صياغــة  (ب)
واستعراض امليزانية الربناجميـة السـنوية ووضـع األولويـات لتلبيـة احتياجـات الالجئـني وغـريهم 

من األشخاص الذين تعىن م املفوضية إىل احلماية واملساعدة؛ 
تطلـب إىل املفـوض السـامي أن يطلـع اللجنـة الدائمـة يف تقـاريره املاليـــة الــيت  (ج)
يقدمها إليها على التخفيضات اليت ُأجريت على امليزانية يف ما يتعلق باجلوانب املاليـة وكذلـك 
األنشـطة الربناجميـة الـيت ُألغيـت، أو خفضـت، كـي يتسـىن ألعضـاء اللجنـة الدائمـة أن يفـــهموا 
فـهماً تامـاً السـياق الـذي ُأجريـت فيـه التخفيضـات وأثرهـا علـى الـربامج وكذلـك علـى رفـــاه 

الالجئني يف امليدان؛ 
تتعهد بتقدمي الدعم للجهود املبذولة للحصول على متويل من امليزانية العاديـة  (د)

لألمم املتحدة، وفقاً لألحكام التشريعية؛ 
توصي بإيالء املزيد من االعتبار إلمكانية وضع نهج ابتكارية لتمويـل ميزانيـة  (ه)
املفوضية، دف زيادة القدرة على التنبؤ بالتمويل وتوسيع قـاعدة املـاحنني، واالعـتراف بقيمـة 

الطابع الطوعي للتربعات؛ 
توصي بأن تواصل اللجنة الدائمـة دراسـة املصـادر التكميليـة للتمويـل، وبـأن  (و)
يركـز هـذا العمـل ضمـن مسـائل أخـرى علـــى الــدور احلفــاز للمفوضيــة وفــائدة الشــراكات 

االستراتيجية. 
 

مقرر عام بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية   واو -
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٦

تؤكد أنه قد تبني لدى استعراض األنشطة املقترحة يف إطار امليزانية الربناجميـة  (أ)
السنوية لعام ٢٠٠٣ كما وردت يف الوثيقة A/AC.96/964 أن هذه األنشطة تتفـق مـع النظـام 
األساسي للمفوضية (قرار اجلمعية العامة ٤٢٨ (د-٥)، ومـع املـهام الـيت يضطلـع ـا املفـوض 
السامي يف إطار �املساعـي احلميـدة� كما مت االعتراف ـا أو تشجيعها أو طلبها مـن جـانب 
اجلمعيـة العامـة أو جملـس األمـن أو األمـني العـام، ومـــع األحكــام ذات الصلــة للقواعــد املاليــة 

لصناديق التربعات اليت يديرها املفوض السامي لشؤون الالجئني(١٠)، 
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تالحـظ أن امليزانيـة الربناجميـة الســـنوية املقترحــة لعــام ٢٠٠٣، علــى أســاس  (ب)
استثنائي لعام ٢٠٠٣، ال تشمل االعتمادات الكاملة املرصودة يف امليزانية لتقـدمي املسـاعدة إىل 
األفغان يف أفغانستان ويف بلدان أخرى، إذ إن املتطلبات الكاملـة هلـذه العمليـة ليسـت معروفـة 
يف هذه املرحلة، رهنـاً بـإجراء املزيـد مـن املشـاورات مـع الشـركاء املعنيـني، ال سـيما حكومـة 
أفغانستان وبعثة األمم املتحـدة لتقـدمي املسـاعدة يف أفغانسـتان؛ وسـوف يسـتكمل تقييـم هـذه 
االحتياجات قبل اية العام ومن املتوقع أن تتراوح املوارد الالزمة ما بني ١٥٠ و١٧٥ مليـون 
دوالر(١١)؛ وتالحـظ كذلـك أن املفـوض السـامي سـيعرض هـــذه االحتياجــات اإلضافيــة مــن 

امليزانية على اللجنة التنفيذية كي تنظر فيها يف أقرب وقت ممكن يف عام ٢٠٠٢؛ 
تطلـب إىل املفوضيـة أن تطبـق يف املسـتقبل اإلجـــراءات املعتــادة، وأن تــدرج  (ج)
بناء على ذلك، يف عام ٢٠٠٤ العمليات الـيت جتـري لصـاحل األفغـان يف أفغانسـتان ويف بلـدان 

أخرى يف امليزانية الربناجمية السنوية؛ 
توافق على الربامج وامليزانيات املخصصـة للـربامج اإلقليميـة والـربامج العامليـة  (د)
وميزانيـات املقـر يف إطـار امليزانيـــة الربناجميــة الســنوية لعــام ٢٠٠٣ البالغــة ٦٠٠ ٠٨١ ٨٠٩ 
دوالر، مبا يف ذلك االحتياطي التشـغيلي البـالغ ٩٠٠ ٥٥٢ ٧٣ دوالر (مـا ميثـل ١٠ يف املائـة 
من األنشطة املربجمـة)، وتـرد مجيعـها بـالتفصيل يف اجلـدول األول-٣؛ والـيت إذا ُأضيفـت إليـها 
ـــن امليزانيــة العاديــة لألمــم املتحــدة البالعــة ٠٠٠ ٢١٨ ٢٠ دوالر، واالعتمــادات  املسـامهة م
املرصودة للموظفني املبتدئـني مـن الفئـة الفنيـة (٧ ماليـني دوالر)، جتعـل جممـوع االحتياجـات 
يصل إىل ٦٠٠ ٢٩٩ ٨٣٦ دوالر يف عام ٢٠٠٣؛ وتأذن للمفــوض السـامي، يف حـدود هـذا 
االعتماد اإلمجايل، بإدخال تعديالت على الربامج اإلقليمية والربامج العاملية وميزانيات املقر؛  

توافـــــق علـى امليزانيـــــة الربناجميــــــة السنويـــــة املنقحـة لعـــام ٢٠٠٢ البالغــة  (ه)
١٠٠ ٦٨٣ ٨٠١ دوالر، وإذا ُأضيفت إليها املسامهة من امليزانية العادية لألمم املتحدة البالغـة 
٤٠٠ ١٣٥ ٢٠ دوالر واالعتمادات املرصودة للموظفني املبتدئني مـــــن الفئـة الفنيـة البالغـــــة 
٧ ماليـني دوالر فضـال عـن االحتياجـات يف إطـــار الــربامج اإلضافيــة يف عــام ٢٠٠٢ البالغــة 
٤٠٠ ٥٢٥ ٢٠١ دوالر، يصل جمموع االحتياجـات إىل ٩٠٠ ٣٤٣ ٠٣٠ ١ دوالر يف عـام 

٢٠٠٢ (اجلدول األول-٣)؛ 
ــــة العامـــة عــــن  حتيــط علمــاً بتقريــر جملــس مراجعــي احلســابات إىل اجلمعي (و)
حسـابات صناديق التربعات اليت تديرها مفوضية األمم املتحدة السامية لشـؤون الالجئني عــن 
ــــيت  A)، واإلجــراءات ال /AC.96/963) الســـنة املنتهيــة يف ٣١ كــانون األول/ديســمرب ٢٠٠١
/A)؛  AC.96/963/Add.1) اختذها املفـوض السـامي ملتابعـة تقريــر جملــس مراجعــي احلســابات
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وكذلـك تقريـر اللجنـة االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة عـــن امليزانيــة الربناجميــة الســنوية 
 ،(A/ AC.96/964/Add.1) ملفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــني لعـــام ٢٠٠٣
وتقريـر املفوض السـامي عن أنشطة التفتيـش اليت تضطلـع ـا مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية 
A)، وتطلـب إطالعـها بانتظــام  /AC.96/966) لشـؤون الالجئـني، والتقريـر عـن أنشـطة التقييــم

على التدابري املتخذة ملتابعة التوصيات واملالحظات املقدمة يف خمتلف وثائق املراقبة هذه؛  
ترجو من املفوض السامي القيام، يف حدود املوارد املتاحة، االستجابة مبرونـة  (ز)
وفعالية لالحتياجات الواردة حاليا يف إطار امليزانية الربناجميـة السـنوية لعـام ٢٠٠٣، وتـأذن لـه 
ـــها بالكــامل مــن االحتيــاطي  يف حالـة ظـهور احتياجـات طارئـة جديـدة إضافيـة ال ميكـن تلبيت

التشغيلي، بوضع برامج تكميلية وإصدار نداءات خاصة؛ 
ـــر بــالعبء الــذي ال زالــت تتحملــه البلــدان الناميــة الــيت  تعـترف مـع التقدي (ح)
تستضيف الجئني وحتث الدول األعضاء علـى االعـتراف مبسـامهتها القيمـة يف محايـة الالجئـني 

واملشاركة يف اجلهود املبذولة لتعزيز التوصل إىل حلول دائمة؛ 
حتث الدول األعضاء يف ضوء االحتياجات الكبرية الـيت يتعـني علـى املفوضيـة  (ط)
تلبيتـها، علـى االسـتجابة بسـخاء وبـروح مـن التضـــامن، ويف الوقــت املناســب، للنــداء الــذي 
يوجهه إليها املفوض السامي من أجل توفري املوارد الالزمـة للوفـاء بالكـامل بامليزانيـة الربناجميـة 
السنوية اليت مت إقرارهـا لعـام ٢٠٠٣؛ والبحـث عـن طـرق يف املسـتقبل تكفـل متويـل املفوضيـة 
على حنو أفضـل وميكـن التنبـؤ بـه بقـدر أكـرب، بينمـا يقصـر التخصيـص علـى املسـتوى األدىن، 

خاصة يف النصف الثاين من السنة. 
 

مقرر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٣   زاي -
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٧

وقـد اسـتعرضت القضايـا املعروضـة عليـها يف دورـا الثالثـة واخلمسـني، مبـا يف ذلــك 
مناقشتها العامة الـيت دارت علـى أسـاس بيـان املفـوض السـامي، واألعمـال الـيت اضطلعـت ـا 
اللجنــة الدائمــة خــالل العــام، وإذ تضــع يف اعتبارهــا مقــررات واســتنتاجات دورــا الثالثـــة 

واخلمسني، 
تقـرر اعتمـــاد البنــود التاليــة كإطــار لربنــامج عمــل اللجنــة الدائمــة يف عــام  (أ)
٢٠٠٣: احلمايـة الدوليـة؛ السياســـة الربناجميــة/سياســة احلمايــة؛ الربنــامج والتمويــل؛ اإلدارة؛ 

التنسيق؛ واملوارد التنظيمية واملالية واإلشرافية والبشرية؛  
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ترجو من الدول األعضـاء أن تسـتعرض، يف اجتمـاع التخطيـط املقـرر عقـده  (ب)
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢، اقتراحات حمددة إلدراجها يف برنــامج العمـل لعـام ٢٠٠٣، 
آخذة يف االعتبار اجلـدول الزمـين الـذي أشـار إليـه اجتمـاع التخطيـط املعقـود يف عـام ٢٠٠١ 
بغية تقدمي برنامج عملها املتفق عليه إىل الدورة األوىل للجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٣ العتمـاده 
رمسيا؛ وترجو من الـدول األعضـاء أن تضـع يف اعتبارهـا اسـتصواب جدولـة البنـود علـى مـدة 

سنتني أو على مدة أطول؛ 
ترجـو مـن مفوضيـة األمـم املتحـدة الســـامية لشــؤون الالجئــني أن تــدرج يف  (ج)
ــة  وثائقـها املتعلقـة بـالبنود ذات الصلـة التوصيـات املتعلقـة مبراجعـة احلسـابات وتوصيـات اللجن
االستشـارية لشـؤون اإلدارة وامليزانيـة فضـال عـن اخلطـــوات املتخــذة لتنفيــذ تلــك التوصيــات 

وما يتصل بذلك من مقررات واستنتاجات اللجنة التنفيذية؛  
تـأذن للجنـة الدائمـة بـــأن تضيــف إىل برنــامج عملــها يف مــا بــني الــدورات  (د)

وحتذف منه ما تراه مناسبا من البنود؛  
تقرر عقد ما ال يزيد علـى ثالثـة اجتماعـات للجنـة الدائمــة يف عــام ٢٠٠٣  (ه)
ـــة  يف شـباط/ فـرباير - آذار/مـارس، وحزيـران/يونيـه - متـوز/يوليـه، وقبـل انعقـاد الـدورة العام

الرابعة واخلمسني للجنة التنفيذية؛ 
تطلــب إىل اللجنــة الدائمــة تقــدمي تقريــر عــن أعماهلــــا إىل الـــدورة الرابعـــة  (و)

واخلمسني للجنة التنفيذية؛  
تطلب من أعضائها االسـتمرار يف بـذل اجلـهود كـي تصبـح اللجنـة التنفيذيـة  (ز)
ـــا يف  حمفـال للمناقشـة املوضوعيـة التفاعليـة، وتوفـر توجيـهات ميكـن للمفوضيـة السـامية تنفيذه

إطار واليتها.  
 

مقـرر بشـــأن جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الرابعــة واخلمســني للجنــة  حاء -
 التنفيذية 

إن اللجنة التنفيذية،  -٢٨
تقرر إقرار جدول األعمال املؤقت التايل للدورة الرابعة واخلمسني للجنة التنفيذية: 

افتتاح الدورة  -١
انتخاب أعضاء املكتب  -٢

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣
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املوضوع السنوي  -٤
التقريران عن أعمال اللجنة الدائمة بوصفهما يتعلقان مبا يلي:  -٥

احلماية الدولية  �١�
املسائل الربناجمية واإلدارية واملالية  �٢�

النظر يف امليزانية الربناجمية السنوية واعتمادها  -٦
التقارير املتعلقة بالتقييم واإلشراف  -٧

اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٤  -٨
النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة التنفيذية  -٩

أية مسائل أخرى  -١٠
اعتماد مشروع تقرير الدورة الرابعة واخلمسني للجنة التنفيذية  -١١

اختتام الدورة.  -١٢
 

مقرر بشأن االشتراك بصفة مراقب يف اجتماعات اللجنـة الدائمـة يف الفـترة  طاء -
 ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

إن اللجنة التنفيذية،  - ٢٩
توافـق علـى الطلبـات املقدمـة مـــن وفــود احلكومــات التاليــة املتمتعــة مبركــز  (أ)
مراقب لالشتراك يف اجتماعات اللجنة الدائمة يف الفترة من تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢ إىل 

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣: 
أذربيجان، أرمينيا، إستونيا، الربتغـال، بوليفيـا، اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة، اجلمهوريـة 
ـــا، زامبيــا، ســان مــارينو، ســري  التشـيكية، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، روانـدا، روماني
النكــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســوازيلند، غــابون، غانــا، قــربص، كرواتيــا، كوبـــا، 

الكونغو، كينيا، التفيا، ليتوانيا، مصر، اململكة العربية السعودية، نيبال. 
تأذن للجنة الدائمة بأن تبت يف أي طلبات إضافيـة تقدمـها وفـود حكومـات  (ب)

تتمتع مبركز مراقب لالشتراك يف اجتماعاا خالل الفترة املذكورة أعاله؛  
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توافـق علـى القائمـة التاليـة بأمســـاء املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات  (ج)
الدولية اليت ســيدعوها املفـوض السـامي لالشـتراك بصفـة مراقـب يف االجتماعـات ذات الصلـة 
للجنتها الدائمة يف الفترة من تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢ إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٣: 
الوكاالت املتخصصة واإلدارات والصناديق والربامج التابعـة لألمـم املتحـدة، واللجنـة 
األوروبية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واالحتـاد الـدويل جلمعيـات الصليـب األمحـر 
واهلالل األمحر، ومجاعة فرسان مالطة، واألمانة التنفيذية لكومنولـث الـدول املسـتقلة، 
وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة األفريقية، ومنظمة املؤمتر اإلسـالمي، وجملـس 
أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيـا، واتمـع 
ـــة  اإلمنــائي للجنــوب األفريقــي، واهليئــة احلكوميــة الدوليــة املعنيــة بالتنميــة، واجلماع

االقتصادية لدول غرب أفريقيا. 
  

احلواشي 
تــرد يف املرفــق األول املقــررات الــيت اعتمدــا اللجنــة الدائمــة يف االجتماعــات الــــيت عقـــدت يف الفـــترة  (١)

الفاصلة ما بني الدورات يف عام ٢٠٠٢. 
 .EC/GC/01/17و EC/GC/02/2 (٢)

لالطالع على تعريف �التعذيب�، انظر اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملناهضــة التعذيــب وغــريه مــن ضــروب  (٣)
ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام ١٩٨٤. 

ألغــراض هــذا االســتنتاج، يســتخدم مصطلــح �عنــاصر مســلحة� كمصطلــح عــام يف ســـياق الالجئـــني  (٤)
وهو يشـــري إىل مقــاتلني فضــالً عــن مدنيــني حيملــون الســالح. وبــاملثل ألغــراض هــذا االســتنتاج، يغطــي 
مصطلــح �مقــاتلون� األشــخاص الذيــن يشــاركون بنشــاط يف األعمــال العدائيــة يف نــزاع مســلح دويل 

وغري دويل على السواء ممن دخلوا بلد جلوء. 
 .S/2001/331 ،S/1999/957 (٥)

 .EC/GC/01/8/Rev.1 (٦)
حلقة عمل بشأن الدور احملتمل للشرطة الدولية يف أمن خميمات الالجئــني (أوتــاوا، كنــدا، آذار/مــارس  (٧)
٢٠٠١)؛ نــدوة إقليميــة بشــأن احلفــاظ علــى الطـــابع املـــدين واإلنســـاين ملركـــز الالجئـــني، واملخيمـــات 
ـــة دراســـية دوليـــة بشـــأن  واألمــاكن األخــرى (بريتوريــا، جنــوب أفريقيــا، شــباط/فــرباير ٢٠٠١)؛ حلق
دراســة دور القــوات العســكرية يف أمــن خميمــات الالجئــني (أكســفورد، اململكــة املتحـــدة، متـــوز/يوليـــه 

 .(٢٠٠١
(٨)A/AC.96/956، املرفق األول/ألف. 

(٩)A/AC.96/960، املرفق؛ A/AC.96/969، املرفق. 
 .A/AC.96/503/Rev.7(١٠)

A، الفقرة ٦.  / AC.96/964/Add.1 ،(١١)انظر تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية
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 املرفق األول 

ــــة يف  ــــة الدائم املقـــررات واالســـتنتاجات الـــيت اعتمدـــــا اللجن
 عام ٢٠٠٢ 

اعتمدت اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٢، مبوجب الصالحية الـيت خولتـها إياهـا اللجنـة 
التنفيذيـة، عـددًا مـن املقـررات بشـأن مسـائل مدرجـة يف برنـامج عملـها. وتـرد نصـوص هــذه 

املقررات مرفقة بتقارير اللجنة الدائمة على النحو التايل: 
A/AC.96/960: تقرير االجتماع الثـالث والعشـرين للجنـة الدائمـة (٥-٧ آذار/مـارس 

 (٢٠٠٢
مقـرر بشـأن الربنـامج الشـامل والتمويـل يف عـام ٢٠٠١ واالســـقاطات لعــام  •

 ٢٠٠٢
A/AC.96/969: تقريــــر االجتمــــاع الرابــــع والعشــــرين للجنــــة الدائمـــــة (٢٤-٢٦ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢) 
مقرر بشأن الربنامج الشامل واسقاطات التمويل لعام ٢٠٠٢  •
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 املرفق الثاين 

البيـان االفتتـاحي الـذي أدىل بـه السـيد رود لوبـريز، مفـوض األمـم املتحـــدة  ألف -
السامي لشؤون الالجئني 

(جنيف، ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢) 
السيد الرئيس، 

أصحاب السعادة، 
حضرات املندوبني املوقرين، 

السيدات والسادة، 
إنين أرحب بكم يف الدورة الثالثة واخلمسـني للجنـة التنفيذيـة، وأرحـب بوجـه خـاص 
بالبلدان األربعة اجلديـدة األعضـاء، وهـي إكـوادور وغينيـا ونيوزيلنـدا ويوغوسـالفيا. وأود أن 
أهنئ أعضاء املكتـب اجلـدد ورئيسـه، السـيد السـفري فيسـيها ييمـر مـن إثيوبيـا. وأود أيضـاً أن 
أعرب عن تقديـري للرئيـس املنتهيـة مدتـه، السـيد السـفري موالنـدر مـن السـويد، وأن أشـكره 

على كل ما قدمه من دعم خالل العام املاضي. 
ويشرفين أن أقدم ضيفني خاصني سيلقيان كلمة أمام اللجنة هذا الصبـاح، مهـا السـيد 
عمرو موسى، األمني العام جلامعة الـدول العربيـة، والسـيدة كـارول بيالمـي، املديـرة التنفيذيـة 
ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف). وامسحوا يل أن أغتنم هذه الفرصـة أيضـاً ألرحـب 
بالسيد سريجيو فيريا دي ميلو مفوض األمم املتحـدة السـامي اجلديـد حلقـوق اإلنسـان، الـذي 
انضم إلينا يف القاعة اليوم. والكثري منكم يعرف سـريجيو متـام املعرفـة كزميـل وصديـق، وحنـن 

يف املفوضية نتطلع إىل تعزيز عالقاتنا مع مكتبه يف األعوام القادمة. 
العودة وإعادة اإلدماج 

السيدات والسادة، 
لقد هبط إمجايل عدد األشخاص الذين تعىن م املفوضيـة مـن ٢١,٨ مليـون شـخص 
يف كـــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ إىل ١٩,٨ مليـــون شـــخص يف كـــانون األول/ديســـــمرب 
٢٠٠١. ويشـهد هـذا االخنفـاض الشـامل البـالغ مليـوين شـخص علـى أنـه جيـــري التوصــل إىل 
بعض احللول الدائمة. وبرغم بعض حاالت الطــوارئ اجلديـدة الـيت حدثـت، فقـد اسـتمر هـذا 

االجتاه اإلجيايب خالل هذا العام حباالت العودة اليت متت بنجاح يف عدد من البلدان. 
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وهذه أنباء مشجعة ألن البحث عن حلول دائمة ال يزال يشكل كما تعلمـون أولويـة 
عليا ملكتيب. ولكن ال ينبغي لنا أن نقنع مبا حتقق. فالتحدي القـائم اآلن هـو التـأكد مـن إعـادة 
اإلدماج الفعلي ملن يعودون إىل أوطام. فبدون ذلك، قد ال تكون العـودة ائيـة وقـد تتكـرر 

مرة أخرى دورة عدم االستقرار والتشريد بأكملها. 
كمـا أشـرت يف اجتمـاع اللجنـة الدائمـة يف حزيـران/يونيـه تتطلـب حـــاالت مــا بعــد 
الرتاع جاً أكثر تكامالً، وهو ج أطلق عليه اسم �عمليات اإلعادة األربع�، وهــي اإلعـادة 
إىل الوطن، وإعادة اإلدمـاج، وإعـادة التـأهيل، وإعـادة التعمـري. وبـاملثل يلـزم القيـام بـاملزيد يف 
البلدان اليت تستضيف أعدادًا كبرية من الالجئني لتمكينهم من االعتماد علـى أنفسـهم وتقـدمي 
مسامهات إجيابية للمجتمع واالقتصاد احملليني. ولذلـك فقـد دعـوت إىل اتبـاع ـج جديـد هـو 
ـــم املتحــدة  �التنميـة مـن خـالل اإلدمـاج حمليـاً�. ولقـد عملنـا بصـورة وثيقـة مـع برنـامج األم
اإلمنائي والبنك الـدويل ووكـاالت أخـرى - وخباصـة اليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـاملي - 

حبثاً عن سبل لتطبيق هذه املفاهيم عملياً.  
وقد عاد أكثر من مليوين شخص إىل أفغانستان منذ آذار/مارس، مبن فيـهم حنـو ١,٧ 
مليون الجئ. وهذه العودة خري دليل على ثقة األفغان يف النظـام اجلديـد وتفـاؤهلم باملسـتقبل. 
وإنين أثين على كل الذين دعموا هذه العملية، وخباصة السلطات األفغانية اجلديـدة الـيت تعمـل 

حتت قيادة الرئيس كرزاي، وحكوميت مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان. 
ولكن إذا كانت اإلجنازات اليت حتققت يف أفغانستان مدهشـة، فـال تـزال هنـاك مـهام 
جسـام ينبغـي القيـام ـا. فمشـاكل األمـن ال تـزال تعـوق حـاالت العـــودة إىل بعــض املنــاطق. 
وال يزال القلق يساورين بشدة إزاء املعاملة السيئة اليت يلقاها بعض أقليات الباشـتون يف بعـض 
األحناء من مشال البلد. وال بد من التعجيل بعملييت إعادة التـأهيل وإعـادة التعمـري إذا أريـد ملـن 
عادوا إىل أرض الوطن البقاء فيه وإذا ما كان ألعداد أخرى أن حتذوا حذوهم. ولذلـك جيـب 
أن حنـول اهتمامنـا اآلن مـن العـودة إىل الوطـن إىل إعـادة اإلدمـاج. وإنـين واثـق مـن أن الســـيد 
نـاصري، الوزيـر األفغـاين املعـين بـالعودة إىل الوطـن، الـذي سـيلقي كلمـــة أمــام هــذه الــدورة 

اتمعة بكامل هيئتها يف وقت الحق اليوم، سيوافينا باملزيد حول هذا املوضوع.  
ويف أفريقيا أيضاً، جتدد األمل لـدى كثـري مـن الالجئـني خـالل العـام املـاضي. فعمليـة 
السلم اليت حتققت يف أنغوال بعـد الصراعـات املريـرة الـيت دامـت عقـودًاُ مـن الزمـن قـد بعثـت 
على التفاؤل من جديد بأن الكثري من الالجئني واملشردين داخليا سـيكون يف إمكـام العـودة 
إىل ديارهم قريباً. ويف القرن األفريقي، عاد معظم الالجئني اإلريتريني يف الســودان إىل وطنـهم 
اآلن. وستطبق املفوضية شرط إـاء اعتبـارهم الجئـني يف ايـة هـذا العـام بعـد أن قدمـت هلـم 
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املسـاعدة ملـا يزيـد علـى ثالثـة عقـود. ويف سـرياليون، أدت عمليـة السـلم الـيت حتققـت بنجــاح 
ومشلت نــزع سـالح املقـاتلني السـابقني إىل عـودة حنـو ٠٠٠ ١٩٠ الجـئ منـذ أيلـول/سـبتمرب 
املاضي. ويف هذه احلالة أيضا، يتمثل التحـدي الـذي نواجهـه اآلن يف إعـادة إدماجـهم بشـكل 

قابل للدوام يف بلد دمرته احلرب وحالة عدم االستقرار ألكثر من عقد من الزمن. 
ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، بدأت القوات األجنبية يف االنسحاب. وحنن نتـابع 
هذه العملية عن كثـب. وإذا جنـح احلـوار اجلـاري بـني الكونغوليـني، فإنـه قـد ميـهد الطريـق يف 

النهاية لعودة قرابة ٠٠٠ ٤٠٠ الجئ كونغويل من البلدان ااورة. 
والشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا تشـري صراحـة إىل قضيـيت الالجئـني واحللـول 
الدائمة يف جدول أعماهلـا. وهـذا أمـر مشـجع بـالفعل. وإنـين مقتنـع مـن أن الشـراكة اجلديـدة 
تتيـح فرصـة جديـدة ملعاجلـة مشـاكل الالجئـني يف أفريقيـا. فمـا مل حتـل مشـاكل الالجئـني، لــن 
تكون هناك أي فرصة أو يكاد إلقرار السلم وحتقيق التنمية يف أفريقيا. وخـالل انعقـاد الـدورة 
االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويـورك بشـأن الشـراكة اجلديـدة يف وقـت سـابق 
من هذا الشهر، دعوت إىل إقامة شراكة واسعة القاعدة بني احلكومات والوكـاالت اإلنسـانية 
ـــدمي اإلغاثــة يف حالــة الطــوارئ وتقــدمي املســاعدة  واإلمنائيـة للمسـاعدة يف سـد الثغـرة بـني تق
ألغراض التنمية يف أفريقيا. وقـد اسـتجابت الوفـود األفريقيـة هلـذه الدعـوة، وسـيتعاون مكتـيب 
تعاوناً وثيقاً يف العمل مع أمانـة الشـراكة اجلديـدة واحلكومـات املاحنـة للنظـر يف سـبل ترمجتـها 
إىل خطـط ملموسـة. وسـتتاح الفرصـة إلجـراء مناقشـات أخـرى بشـأن هـذا املوضـوع خـــالل 

املناقشات اليت سيجريها الفريق يوم األربعاء بشأن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
أما البلقان، فقد كان يبدو منذ بضعة أعوام فقـط أن املفوضيـة لـن تـترك هـذه املنطقـة 
مطلقاً. ولكننا ثابرنا، وحدثت تطورات إجيابية عديدة. وما نتوقعه اآلن هـو أن يكـون قـد مت، 
حبلول اية العام القادم، إجيـاد حلـول لغالبيـة األشـخاص الذيـن شـردم الرتاعـات يف البوسـنة 
واهلرسـك وكرواتيـا - إمـا بـالعودة إىل ديـارهم أو باالسـتيطان يف بلدهـــم اجلديــد. وال تــزال 
املنطقة تواجه حتديات كثرية، ولكن الوقـت قـد حـان ألن يتـوىل ميثـاق االسـتقرار وغـريه مـن 
اآلليات اإلقليمية الريادة ملواجهة هذه التحديات. ولذلــك يقـوم مكتـيب بإـاء أنشـطته تدرجييـاً 
ـــهات  يف جنـوب شـرقي أوروبـا. وسيسـاعد ذلـك يف إطـالق مـوارد نـادرة السـتخدامها يف ج

أخرى من العامل، وخباصة يف أفريقيا. 
ولقد حدثت يف آسيا أيضاً تطورات إجيابية. ففـي تيمـور الشـرقية، قمنـا مـع شـركائنا 
بتيسري عودة أكثر من ٠٠٠ ٢٢٠ الجئ، ونواصـل العمـل مـع السـلطات اإلندونيسـية إلجنـاز 
مشاريع االستيطان احمللي ملن ال يرغـب منـهم يف العـودة. وسـأطبق شـرط إـاء اعتبـار الجئـي 
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تيمور الشرقية مبثابة الجئني اعتبارًا من ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٣. وهنـاك يف سـري النكـا 
أيضاً دالالت تبعث علــى األمـل باحتمـال انتـهاء الصـراع الطويـل واملريـر أخـريًا. فمنـذ اتفـاق 
وقف إطالق النار املربم يف شباط/فرباير، عاد أكـثر مـن ٠٠٠ ١٨٠ مشـرد طوعـاً إىل قراهـم. 
وعززت حركات العودة هذه الزخــم إلقـرار السـلم. وعلينـا أن نغتنـم هـذه الفرصـة الـيت طـال 

انتظارها. 
التحديات اجلارية 

السيدات والسادة، 
إننا نواجه عدة حتديات عديدة رغم كـل مـا أحـرز مـن تقـدم يف إجيـاد حلـول دائمـة. 
ففـي أوغنـدا، رأينـا مـرة أخـرى املشـاهد املروعـة هلجـوم العنـاصر املســـلحة علــى مســتوطنات 
ــــدا، ال يـــزال القلـــق يســـاورين إزاء العـــودة املفروضـــة علـــى الالجئـــني  الالجئــني. ويف روان

الكونغوليني، وقد تناولت هذا املوضوع مع احلكومة الرواندية.  
وحالة االضطراب تسود ليبرييا مرة أخـرى. فقـد فـر أكـثر مـن ٠٠٠ ٧٠ ليبـريي إىل 
غينيا وكوت ديفوار وسرياليون منذ بدابـة العـام وتضـاعف بذلـك العـدد اهلـائل مـن الليبـرييني 
الذين شردوا بالفعل. ومل تستهدف اموعات املسلحة املدنيني فحسب، مبن فيـهم الالجئـون 
واملشردون داخليا، بل استهدفت أيضاً املوظفني املعنيني بتقدمي املسـاعدة اإلنسـانية. فقـد أخـذ 
كرهائن يف اآلونة األخرية مخسة ممرضني ليبرييني يعملـون لـدى شـريك منفـذ تـابع للمفوضيـة 
ملدة جتاوزت الشهرين. وأطلق سراحهم يف اية األمر بعد أن تدخلـت املفوضيـة. وال بـد مـن 
بـذل جـهود للتوصـل إىل حـل سياسـي لألزمـة إذا أردنـا منـع حـدوث حـاالت تشـريد أخــرى 
واحتمـال زعزعـة االسـتقرار يف املنطقـة بأكملـها. واألحـداث األخـرية الـيت وقعـــت يف كــوت 

ديفوار تذكرنا مرة أخرى شاشة الوضع يف غرب أفريقيا. 
ويف غـرب أفريقيـا، اختذنـا سلسـلة مـن اإلجـراءات العالجيـــة والوقائيــة لتعزيــز محايــة 
الالجئني من النساء واألطفال مما يهددهم من استغالل واعتداء جنسيني. كما أسهمنا بنشـاط 
يف وضع خطة عمل جلنة التوجيه املشتركة بني الوكاالت. وقدم التقرير اخلتامي ملكتب األمـم 
املتحدة خلدمات الرقابة الداخلية بشأن قضيـة االسـتغالل اجلنسـي يف غـرب أفريقيـا إىل األمـني 
العام وسيصدر هذا التقرير قريباً. واالنطباع الذي أعطاه مشـروع تقريـر اخلـرباء االستشـاريني 
عن ممارسة موظفي اإلغاثة لالستغالل اجلنسي على نطاق واسع ومـا ورد يف هـذا التقريـر مـن 
تعميمات كثرية قد شوها مسعة ومصداقية املوظفني لدينـا علـى حنـو ظـامل. ومـع ذلـك فمسـألة 
االسـتغالل اجلنسـي حقيقـة واقعـة بـالفعل كمـا ســـاورتنا الشــكوك عندمــا طلبنــا إعــداد هــذا 
التقرير. وكما قلت باستمرار إن جمـرد حالـة اسـتغالل واحـدة يعتـرب أكـثر ممـا ينبغـي. ولذلـك 
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جيب علينا يف الواقع املضي قدماً يف تطبيق سياسة التسـامح الصفـري. ووجـود قـدر كبـري مـن 
الوعي ذه القضية أمر جيد. فهذا الوعـي الـذي ازداد علـى صعيـد العـامل قـد أتـاح للمفوضيـة 
وشركائها يف اال اإلنساين فرصة النتهاج ج منسق وشامل للتصدي لالستغالل واالعتـداء 

اجلنسيني ال يف أفريقيا فحسب، بل ويف سائر أحناء العامل. 
وخبصوص كولومبيا، أود أن أشكر السفري موالندر على مسـاعدته يف اسـترعاء انتبـاه 
العامل إىل احلالة القائمة هناك خالل الزيارة اليت قام ا يف شباط/فرباير. فمـع وجـود أكـثر مـن 
ـــدان اــاورة، ال تــزال املفوضيــة  مليـوين مشـرد داخلـي وزيـادة عـدد ملتمسـي اللجـوء يف البل
تواجه حتديات ضخمـة يف كولومبيـا. وأملـي أن أكـون قـادرًا وقـت زيـاريت لكولومبيـا الشـهر 

القادم على االعتماد على العمل الذي أجنزه السفري موالندر.  
ويف أعقـــاب أحـــداث ١١ أيلـــول/ســـبتمرب، ويف مواجهـــة تفـــاقم مشـــكلة االجتــــار 
باألشـخاص وريبـهم، عـزز عـدد مـن الـدول تدابـري مكافحـة اهلجـرة غـري املشـــروعة وإســاءة 
استخدام نظم اللجوء. ومع تأييد املفوضية لتدابري مكافحة إساءة استخدام نظـم اللجـوء، فـإن 
ما يشغلين هو التدابري العشوائية اليت أدت يف بعض احلاالت إىل عدم قبول الالجئني واحلرمـان 

من الوصول إىل إجراءات اللجوء بل وإىل بعض حاالت اإلعادة القسرية. 
إن ما يشغلين بشكل خاص هو مشكلة احتجاز ملتمسي اللجوء. فبينما متكنـت دول 
كثرية من تدبري شؤون نظم اللجوء فيها دون اللجوء إىل تدابري االحتجاز، فـإن مـا يثـري القلـق 
هو وجود اجتاه عام حنو زيادة اللجوء إىل االحتجاز، وبشكل عشوائي يف كثري مـن احلـاالت. 
ـــد  ويسـاورين القلـق أيضـاً ألن بعـض الدوائـر يف وسـائل اإلعـالم وعـدد مـن رجـال السياسـة ق
واصلـوا عـــرض ملتمســي اللجــوء والالجئــني يف صــورة شــيطانية، ال ســيما أثنــاء احلمــالت 

االنتخابية. وهذا ما جعل دعم اجلمهور الستقباهلم يتناقص إىل حد أكرب.  
 

السيدات والسادة، 
دعوين انتقل اآلن إىل تناول قضايا اإلدارة الداخلية. وأود بادئ ذي بدء أن أثين علـى 
السـيدة موريـن كونيلـي، املفتشـة العامـة لـدى املفوضيـة، الـيت سـتتقاعد قريبـاً بعـــد أن أجنــزت 
مهمة مميزة لدى املنظمة. وقد عينت مكاا السيد دنيس ماكنمارا املعـروف متـام املعرفـة لـدى 
الكثري منكم ألنه كان مديرنا السـابق إلدارة احلمايـة الدوليـة وتـوىل بعـد ذلـك منصـب نـائب 

املمثل اخلاص لألمني العام أوالً يف كوسوفو وبعد ذلك يف تيمور الشرقية. 
وقـد طلبـت إىل دنيـس أن يسـتعرض هيكـل وأولويـــات مكتــب املفتــش العــام، علــى 
الصعيد الداخلي وعن طريق إجراء مناقشــات مـع احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة علـى 
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السـواء. وقـد يشـمل هـذا االسـتعراض تقييـم بعـض حـاالت الالجئـني علـى الصعيـد اإلقليمـــي 
ـــم كيفيــة  أو دون اإلقليمـي، مـع التركـيز علـى قضيـيت احلمايـة واحللـول. وسـيتناول أيضـاً تقيي
استفادة املفوضية بدرجة أكرب من خربات اآلخرين وقدرام. وسـتقدم وحـدة التقييـم وحتليـل 

السياسة العامة املساعدة يف هذا املضمار. 
وبعد رحيل املراقبة وهي، السيدة غونيال هسـلمارك يف نيسـان/أبريـل، قمـت بتقسـيم 
شـعبة إدارة املـوارد إىل شـعبتني تركـز إحدامهـا علـى إدارة املـوارد املاليـة واألخـرى علـــى إدارة 
املوارد البشرية. وقمت بصفيت مراقباً ومديرًا لشعبة اإلدارة املاليـة واإلمـدادات املنشـأة حديثـاً، 
بتعيني السيد سابورو تاكيزاوا، الذي كان يشغل من قبل منصب املراقـب لـدى منظمـة األمـم 
املتحدة للتنمية الصناعية. وإنين اعتمد عليه ملمارسة قيادة قوية لتعزيز االنضباط الضريـيب لـدى 
املفوضية. وبصفيت مديرًا لشعبة إدارة املوارد البشرية الـيت أعيـد إنشـاؤها، قمـت بتعيـني السـيد 
ويرنر بالتر، الذي كان يعمل من قبـل بوصفـه املنسـق اإلقليمـي للمفوضيـة يف جنـوب شـرقي 

أوروبا، والذي طلبت إليه التركيز على التقشف واألداء يف إدارة شؤون املوظفني.  
وقمـت أيضـاً بتعزيـز بعـض األقسـام يف املقـر لدعـم عملنـا يف جمـايل احلمايـــة واحللــول 
الدائمـة. ففـي إدارة احلمايـة الدوليـة، أسســـت قســماً جديــدًا للمعلومــات املتعلقــة باحلمايــة، 
وسـيتيح هـذا القسـم معلومـات عـن بلـدان املنشـأ وسـيتوىل تنفيـذ بعـض الوظــائف الــيت كــان 
يؤديها سابقاً مركز التوثيق والبحوث. ومتشياً مع اهلدف الذي أنشد حتقيقه وهو تعزيــز إعـادة 
التوطني ليس بوصفه أداة للحماية الدولية فحسب، بل أيضــاً كحـل دائـم، قمـت بتعيـني خبـري 
استشـاري أقـدم ملسـاعدة قسـم إعـادة التوطـني بغـرض تـأمني وجـود ارتبـاط فعلـي بـني وضـــع 
السياسة العامة يف املقـر وتنفيذهـا يف امليـدان. ويف إطـار شـعبة الدعـم التنفيـذي، قمـت بإنشـاء 
ــة  فريـق مكـرس لرسـم �مالمـح املشـاريع� كـي يعمـل علـى وضـع إجـراءات ومبـادئ توجيهي
ونظم تكنولوجية جديدة ألغراض التسجيل. وال يـزال حتسـني وحتديـث نظـم التسـجيل لدينـا 

إحدى أولويايت العليا. 
وقمت يف وقت سابق من هذا العام بإنشـاء قـوة عمـل السـتعراض عمليـات الشـراكة 
مع املفوضية باعتبار ذلك جانباً حيوياً جلميع األنشطة الـيت نضطلـع ـا. وقـد بـدأ العمـل اآلن 
بشأن املتابعة املنتظمة للتوصيات املختلفة اليت قدمــت. ونواصـل جـهودنا لتنشـيط عالقاتنـا مـع 
شركاء تقليديني يف منظومة األمم املتحـدة مثـل منظمـة اليونيسـيف وبرنـامج األغذيـة العـاملي، 
وكذلـك مـع شـركاء آخريـن مثـل جلنـة الصليـب األمحـر الدوليـة، واإلسـهام بشـكل إجيــايب يف 
آليـات التنسـيق مـن خـالل مكتـب تنسـيق الشـــؤون اإلنســانية وجلنــة التوجيــه املشــتركة بــني 
الوكـاالت. ويتنـاول عملنـا أيضـاً تعزيـز عالقاتنـا مـع وكـــاالت أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم 
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املتحـدة، ومـع املنظمـات غـــري احلكوميــة، واألطــراف الفاعلــة يف جمــال التنميــة، وجمموعــات 
حقوق اإلنسان، واملنظمات اإلقليمية مثل االحتاد األفريقي املنشأ حديثاً. ووجود األمـني العـام 
جلامعـة الـدول العربيـة هنـا اليـوم هـو دليـل آخـر يشـهد علـى رغبتنـا يف بنـاء عمليـات شـــراكة 

جديدة وتعزيز العمليات القائمة. 
حتويل ثقافة اإلدارة 

 
السيدات والسادة، 

إنـين أرحـب بـالتقرير األخـري لألمـني العـــام بشــأن إصــالح منظومــة األمــم املتحــدة، 
وبتركيزه على حتويل ثقافة إدارة املنظمة من - ثقافة هرمية وصارمـة تقليديـاً- إىل ثقافـة حتفـز 
علـى طـرح آراء جديـدة والتبـــادل النشــط يف اآلراء، بصــرف النظــر عــن الدرجــة واألقدميــة 
ـــا يعكــس الــتزامي  والوظيفـة. وقـراري بإعـادة إنشـاء شـعبة منفصلـة إلدارة املـوارد البشـرية إمن

الشخصي بتحسني إدارة شؤون املوظفني يف إطار املفوضية. 
وهناك عدد من القضايا الرئيسية اليت ينبغي هلـذه الشـعبة اجلديـدة التصـدي هلـا. أوالً، 
إننا يف حاجة إىل دمـاء جديـدة يف املنظمـة. وعلينـا أن نعـني عـددًا أكـرب مـن الفنيـني الشـباب، 

وأن حنسن يف الوقت ذاته التوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف. 
ثانياً، علينا أن نؤمن نوعيــة األداء. فموظفـو املفوضيـة هـم يف خدمـة قضيـة الالجئـني؛ 
واملفوضية مل تنشئ خلدمة موظفيها. وليس هناك ما يسـتوجب اسـتبقاء مجيـع املوظفـني الذيـن 
ـــة  يعملـون حاليـاً لـدى املنظمـة إىل مـا ال ايـة. ولذلـك ينبغـي لنـا إعـادة تقييـم سياسـتنا الراهن
بشأن منح عقود عمل ملدة غري حمـدودة. وقـد أعطيـت أوامـري بتجميـد التعيينـات إىل أن يتـم 

هذا التقييم.  
ثالثاً، حنن يف حاجة إىل إدارة أفضل لظاهرة املوظفني يف الفترات الفاصلـة بـني املـهام. 
ويف منظمة لديها مقـار عمـل يف مجيـع  أحنـاء العـامل وسياسـة تنـاوب صارمـة، البـد أن يكـون 
هناك على الدوام عدد من األفراد غري املكلفني مبـهام. وهـذا شـيء مفـهوم؛ ولكـن عـدم إدارة 
النظام بدقة ميكن أن يؤدي إىل تبديد كبري للموارد وإىل انعدام الكفاءة. والتناوب مــن مواطـن 
قوة املنظمة وال بد من احلفاظ عليه. وينبغـي لنـا يف الوقـت ذاتـه إجيـاد طـرق تؤمـن لسياسـاتنا 
املتعلقة باملوارد البشرية مزيدًا مـن الفعاليـة مـن حيـث التكلفـة. وكخطـوة أوىل للتصـدي هلـذه 
املسألة، قمت يف اآلونة األخرية بإصدار تعليمات جديدة دف إىل جتنب احلـاالت الـيت يبقـى 
فيها املوظفون دون تكليف بأداء مهام ملـدة طويلـة. وينبغـي إيفـاد مجيـع العـاملني غـري املعينـني 
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رمسيـاً يف وظيفـة بعينـها يف بعثـات قصـرية األجـل أو تعيينـهم ملـدة مؤقتـة. ولــن أمســح بوجــود 
حاالت يظل فيها املوظفون بال عمل حىت وإن اقتصر األمر على  عدد حمدود. 

ــهم  وموظفونـا هـم أغلـى مـا لدينـا. وعلينـا أن نسـتثمر فيـهم وأن نشـجعهم وأن نعامل
باالحترام الذي يستحقونه. وينبغي لنا يف الوقت ذاتـه أال خنشـى مـن اختـاذ القـرارات الصعبـة. 
وقد تعهدت بإدخال التعديالت الالزمة متشياً مع النظامني اإلداري واألساسـي ملوظفـي األمـم 
املتحدة وبالتشاور الوثيق مع جملس املوظفني وسائر اهليئات املشتركة إلدارة شؤون املوظفني. 
وقــد وضعــت مؤخــرًا اللمســات األخــرية علــى مدونــــة قواعـــد الســـلوك اجلديـــدة 
للمفوضيـة. وتسـتهدف املدونـة إرشـاد املوظفـني يف عملـهم ومسـاعدم يف التصـدي للمـــآزق 
األدبية واملعنوية الصعبة اليت كثريًا ما يتعرضون هلا. وهي تشرح وتعزز معايـري السـلوك املتوقـع 
منا مجيعاً االلتزام ا مبوجب ميثـاق األمـم املتحـدة والنظـامني اإلداري واألساسـي للموظفـني. 
وهـي تذكـر املوظفـني بـأن كفـاءم تتوقـف علـى قدرـم علـى مراعـاة أعلـى معايـــري الســلوك 
األديب واملهين يف مجيع األوقات. ومبا أن موظفــي املفوضيـة جيـدون أنفسـهم يف حـاالت كثـرية 
يف مواقف قوة بالنسبة لالجئني وغريهم من األشخاص الذين تعىن ـم املفوضيـة، فـإن املدونـة 

تستهدف أيضاً مساعدم يف التعرف على أي سلوك قد يعترب تعسفياً أو استغاللياً وجتنبه. 
ويف ٤ أيلول/سبتمرب، قمت شخصياً مع رئيس جملس موظفي املفوضية بـالتوقيع علـى 
املدونة، مثلما فعل أعضـاء جلنـة اإلدارة العليـا يف املفوضيـة. والغـرض مـن إظـهار هـذا االلـتزام 
على أعلى املستويات هو إظهار األمهية اليت نوليها هلذه الوثيقة. وسـيطلب إىل مجيـع املوظفـني 
مـن اآلن وحـىت بدايـة العـام القـــادم أن يوقعــوا علــى املدونــة. وقــد مت إطــالع املديريــن علــى 
املسـؤولية اخلاصـة الـيت تقـع علـى عاتقـهم للتـأكد مـن إطـالع املرؤوسـني لديـهم علـى املدونـــة 
ومراعـام هلـا. وهـم مكلفـون أيضـــا مبســؤولية التحقــق مــن إملــام املســتفيدين مــن املفوضيــة 

وشركائنا بوجودها.  
التمويل 

السيدات والسادة، 
دعوين أحتدث اآلن بإجياز عن حالتنا الراهنة يف ما خيص التمويل. أود بـادئ ذي بـدء 
أن أوجه الشكر للجهات املاحنة على دعمها للربنـامج التكميلـي يف أفغانسـتان. إن هنـاك اآلن 
عجـزًا قـدره ٢٣ مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة لبلـوغ اهلـدف الـذي حددنــاه 
هلذا الربنامج وقـدره ٢٧١ مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات املتحـدة. وإنـين اعتمـد علـى 
دعمكـم املتواصـل لتحقيـق هـذا اهلـدف. كمـا إنـين أعـرب عـن امتنـاين للجـهات املاحنـــة علــى 

استجابتها لنداء الطوارئ املوجه لصاحل الالجئني الليبرييني.  
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وباإلضافة إىل سداد العجز البالغ ٢٣ مليون دوالر لتنفيذ الربنامج لصـاحل أفغانسـتان، 
ال نزال يف حاجة إىل حنـو ٨٠ مليـون دوالر للميزانيـة الربناجميـة السـنوية. وقـد وردت بـالفعل 
ردود إجيابية بتقدمي تربعات تغطي جزءًا كبريًا مـن هـذا املبلـغ، ولكـن ذلـك مل حيـدث بعـد يف 
ـــدمي  مـا خيـص حنـو ٢٥ مليـون دوالر مـن هـذا املبلـغ. ولذلـك فـإنين أود أن التمـس وعـودًا بتق
تربعـات نقديـة يف أقـرب وقـت ممكـن، وأن أدعوكـــم إىل أن تتقدمــوا خطــوة أخــرى لتغطيــة 

العجز البالغ ٢٥ مليون دوالر.  
وأننـا دخلنـا الربـع األخـري مـن السـنة، فـإنين أجـد نفسـي مضطـرًا إىل اختـــاذ خطــوات 
إضافية لسد هذا العجز خبفض مستوى االلتزامات. وسيترتب على ذلـك إجـراء ختفيضـات يف 
التكاليف اإلدارية املتعلقة باملوظفني ويف اإلنفاق على املشتريات والنفقات التشغيلية. ومبـا أننـا 
قد خفضنا بالفعل ميزانية عام ٢٠٠٢ مبقـدار ٨٦ مليـون دوالر يف منتصـف هـذا العـام نتيجـة 
للحالة املالية الصعبة، فإن هـذه التخفيضـات اإلضافيـة سـتترتب عليـها عواقـب أخـرى وخيمـة 
بالنسبة لالجئني. وتتضمن مذكـرة أرسـلتها يف ٢٣ أيلـول/سـبتمرب وصفـاً مفصـالً لآلثـار الـيت 

ترتبت على التخفيضات يف امليزانية اليت أجريت من قبل.  
ـــب تكــاليف كبــرية  وتنفيـذ الـربامج الـيت يتـم متويلـها يف إطـار امليزانيـة التكميليـة يتطل
ـــن  للدعـم اإلداري. ومبـا أن هـذه التكـاليف غـري واردة يف امليزانيـة السـنوية، فإـا متثـل نوعـاً م
اإلعانة املقدمة من برامج امليزانية السنوية إىل برامج امليزانية التكميلية. وملعاجلـة هـذه املشـكلة، 
فإننا ننظر يف إمكانية ختصيص نسبة مئوية صغرية من التربعـات الـيت تقـدم للميزانيـة التكميليـة 

لصاحل امليزانية السنوية. وسنجري مشاورات أخرى معكم بشأن هذا املوضوع. 
يف ما يتعلق بعام ٢٠٠٣، آمل أن تـؤدي جـهودنا لتوسـيع قـاعدة متويلنـا مـن مصـادر 
تكميلية للتمويل إىل إحراز نتائج أخرى. وسنواصل مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي والبنـك 
الـدويل وغريمهـا مـن الشـركاء البحـث عـن وســـائل تتيــح لنــا إمكانيــة أكــرب للحصــول علــى  
األموال املخصصة للتنمية من أجل تنفيذ أنشطة وبرامـج إعـادة اإلدمـاج ـدف تعزيـز اعتمـاد 
الالجئني على أنفسهم. وقد عينـت موظفـاً أقـدم لتنسـيق عملنـا بشـأن تعيـني مصـادر تكميليـة 
للتمويل، وخبريًا استشارياً لتعزيـز متويـل عمليـات اإلعـادة األربـع ومفـهوم التنميـة مـن خـالل 
اإلدماج حملياً. وسنستمر أيضا يف تكثيف أنشطتنا املتعلقة جبمع األمـوال مـن القطـاع اخلـاص. 
وقد شهدنا بالفعل حدوث تقدم كبـري يف هـذا اـال. فقـد كـان القطـاع اخلـاص مثـالً عاشـر 

أكرب اجلهات املاحنة للربنامج التكميلي من أجل أفغانستان. 
ويف ما خيص حاالت الطوارئ الواسعة النطـاق الـيت قـد حتـدث يف املسـتقبل، ال يـزال 
يسـاورين القلـق إزاء قلـة املرونـة يف نظامنـا املـايل احلــايل. وأحــد املكونــات الرئيســية للتــأهب 
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حلاالت الطوارئ هو توافر املوارد املالية مسبقاً. ذلك ألن مجع األموال يستغرق وقتا طويـالًً. 
وكـان لـدى املفوضيـة مـن قبـــل �صنــدوق للطــوارئ� لتحقيــق هــذا الغــرض. وأدمــج هــذا 

الصندوق الحقاً يف احتياطي الربنامج الشامل. فما العمل؟  
تنفيذ جدول األعمال بشأن احلماية 

السيدات والسادة، 
من املتوقع أن توافق هذه الدورة الـيت تعقدهـا اللجنـة التنفيذيـة علـى جـدول األعمـال 
ـــة. وميثــل جــدول األعمــال، إىل جــانب اإلعــالن الــوزاري الصــادر يف كــانون  بشـأن احلماي
األول/ديسمرب من العام املاضي، من أهم النتائج اليت أسفرت عنها عملية املشاورات العاملية. 

وجدول األعمال يف نظري هذا هو موجز جتميعي لواليـة املفوضيـة يف جمـال احلمايـة، 
وقد مت تعيينه بدقة من حيث صلته بالتحديات احملددة اليت يواجهها العامل اليوم. واملوضوعـات 
الرئيسـية الثالثـة الـيت يتناوهلـا جـدول األعمـال كمـا تعلمـون هـي احلاجـــة إىل حتســني احلمايــة 

وإجياد املزيد من احللول الدائمة وزيادة تقاسم األعباء. 
وقد حان اآلن أوان العمل. وكلنا يعلم أن جدول األعمال ليس صكـاً ملزمـاً قانونـاً. 
فهذا الصك ال خيضع للقانون. ولكن ال ينبغي لنا اعتباره جمرد قائمة أمنيات. فهو ميثـل توافقـاً 
واسعاً يف اآلراء بشأن قضايا ال بد من اختاذ إجراءات بشأا. وقد سـبق وأن طلبـت إىل كبـار 
املديريـن إدراج أولويـام وخططـهم لعـام ٢٠٠٣ ومـا بعـــده يف جــدول األعمــال. وبــالفعل، 

تتضمن ميزانية عام ٢٠٠٣ واألهداف املذكورة فيها بنودًا كثرية معززة جلدول األعمال. 
ولكن القيام بأعمال احلمايـة اآلن يتطلـب أدوات جديـدة والتزامـات جديـدة متعـددة 
األطـراف لتقاسـم األعبـاء واجيـاد حلـول دائمـة. وهـذا يسـتدعي وضـع اسـتراتيجيات جديـــدة 
وطرح آراء جديدة وإقامة شراكات جديدة. وعلينا أن نعتمد علـى عمليـة املشـاورات العامليـة 

بتوطيد التعاون الدويل وتقاسم األعباء. 
ومنذ بضعة أعوام خلت ليس إال، كان الشك يساور عـدد مـن احلكومـات يف مـا إذا 
كانت اتفاقية الالجئني لعام ١٩٥١ ال تزال تتسم بأمهيـة. وكـان مـن املـهم يف ضـوء ذلـك أن 
يعاد التأكيد باإلمجاع علـى جوهـر االتفاقيـة وصحتـها خـالل االجتمـاع الـوزاري الـذي عقـد 
هنا يف جنيف يف كانون األول/ديسمرب املـاضي. ولكـن اتضـح بعـد ذلـك أن االتفاقيـة يف حـد 
ذاا ال تكفي. وإن جتاهل هذه احلقيقة معناه إساءة تفسري نتـائج االجتمـاع الـوزاري أساسـاً. 
واملطلوب هو اتباع ج جديد أطلق عليـه اسـم �تكملـة االتفاقيـة�. وأعـين بذلـك اسـتكمال 

االتفاقية يف جماالت ال تغطيها االتفاقية مبا فيه الكفاية. 
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و�تكملة� االتفاقية تتعلق بإبرام اتفاقات خاصة لزيادة تقاسـم األعبـاء بتعـاون بلـدان 
الشمال مع بلدان اجلنوب يف العمل إلجياد حلول دائمة لصـاحل الالجئـني. وهـي تتعلـق بوضـع 
خطط عمل شاملة يف حالة حدوث تدفقات على نطاق واسع. كما أا تتعلق بإبرام اتفاقـات 
تتناول �حركات اهلجرة الثانويـة�، بتحديـد أدوار ومسـؤوليات بلـدان املنشـأ وبلـدان املـرور 
العابر وبلدان الوجهة النهائية احملتملة. وتتعلق بتحديد أهداف أفضل لتقـدمي املسـاعدة اإلمنائيـة 
يف مناطق املنشأ ومساعدة البلدان املستضيفة لالجئني على تيسري إدماجهم حملياً وتعزيـز إعـادة 

إدماجهم بعد انتهاء املنازعات. وتتعلق باختاذ التزامات متعددة األطراف إلعادة التوطني. 
وسـأعمم علـى هـذا االجتمـاع ورقـة تقـدم معلومـات مفصلـة بشـأن �احملفـل� الــذي 
أعتزم إنشاؤه. وهذا احملفل الذي سيتألف من جمموعة مـن اخلـرباء ميكـن أن يتيـح إطـارًا مفيـدًا 
ـــيقدم تقريــرًا إىل كــل دورة مــن  لوضـع اتفاقـات خاصـة علـى مسـتوى متعـدد األطـراف. وس

دورات اللجنة الدائمة وتقريرًا سنوياً إىل اللجنة التنفيذية عن التقدم احملرز.  
عملية مفوضة شؤون الالجئني لعام ٢٠٠٤ 

السيدات والسادة، 
يؤكـد األمـني العـام يف تقريـره اجلديـد عـن إصـالح منظومـــة األمــم املتحــدة علــى أن 
احلاجة إىل مؤسسة قوية ومتعددة األطراف مل تتبدى قط مبثل هذه الشـدة الـيت نشـعر ـا اآلن 
يف حقبة العوملة. وهذا يصدق على منظومة األمم املتحدة ككل. ويصدق أيضاً على مفوضيـة 

األمم املتحدة لشؤون الالجئني. 
ـــإجراء عمليــة �مفوضيــة  وقمـت منـذ عـام مضـى واضعـاً تلـك احلقيقـة يف اعتبـاري ب
شـؤون الالجئـني لعـام �٢٠٠٤. وهـي تتنـاول بـالتحديد تعزيـــز املفوضيــة بوصفــها مؤسســة 
متعددة األطراف. وتشمل اسـتعراض قـدرة املكتـب علـى االضطـالع بواليتـه. واالقـتراح هـو 
تقدمي تقرير عن ذلك املوضوع قبـل عـام ٢٠٠٤ وهـو التـاريخ الـذي حيـني فيـه جتديـد الواليـة 

الراهنة للمفوضية بقصد تنفيذها يف فترة الوالية القادمة. 
وقد قام ذه العملية فريق صغري يعمل بتوجيهات مين. وقـام هـذا الفريـق علـى مـدى 
العـام املـاضي بـإعداد تقـــارير مؤقتــة شــىت وتقــدمي توصيــات خمتلفــة. وتتنــاول هــذه التقــارير 
والتوصيـات تطـور هيكـل إدارة املفوضيـة، ومركزهـا داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، وآليـــات 
التمويـل، والصلـة بـني اللجـوء واهلجـرة. كمـا نظـر الفريـق يف السـبل الكفيلـة بتحسـني وضـــع 
املفوضيـة لالسـتجابة لتحديـات التحديـث، وأفضـل الطـــرق الــيت ميكــن ــا حتقيــق األهــداف 

والغايات املدرجة يف جدول األعمال بشأن احلماية. 
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وسـيقدم إىل اجلمعيـة العامـة يف األسـابيع القادمـة قـرار بشـــأن متديــد واليــة املفوضيــة 
خلمس سنوات أخرى اعتبارًا من ١ كـانون الثـاين/ينـاير ٢٠٠٤. وسـوف يطلـب إيلّ يف هـذا 

القرار تقدمي تقرير إىل اجلمعية العامة لدى اجتماعها العام القادم.  
وجيري تنفيذ عملنا علـى مراحـل. وقـد اسـتدعت املرحلـة األوىل إجـراء أعمـال حبـث 
ووضع خيارات وتوصيات أولية من جانب الفريـق املعـين �بعمليـة مفوضيـة شـؤون الالجئـني 
لعام �٢٠٠٤. وبدأت املرحلة الثانية لتوها. وهي تشمل إجراء مشاورات وثيقة مـع املديريـن 
يف سـائر أقسـام املنظمـة إلعـداد اقتراحـات حمـددة والتـأكد مـــن أــا عمليــة مجاعيــة. وســتبدأ 
ـــة  املرحلـة الثالثـة يف أوائـل العـام القـادم وسـتتضمن إجـراء مشـاورات أخـرى خاصـة مـع اللجن

التنفيذية تفضي إىل تقدمي تقريري إىل اجلمعية العامة.  
ـــق  ولتوضيـح رؤيـيت بشـأن مسـتقبل املفوضيـة، أود اإلشـارة إىل أن اجلـانب األول يتعل
يكل إدارة املفوضية والبحث عن وسائل تسمح هلـا بـأن تتحـول تدرجييـاً إىل منظمـة متعـددة 
األطـراف مبعـىن الكلمـة. وجناحنـا يف وضـع اتفاقـات خاصـــة وموثوقــة بشــأن تقاســم األعبــاء 
والتماس حلول دائمة سيمكننا من إقناع عدد أكرب من البلدان باالنضمـام إىل االتفاقيـة. ومـن 
هنا فإن بذل جهود جمددة إلقنـاع الـدول باالنضمـام إىل االتفاقيـة يتمشـى مـع وضـع اتفاقـات 
ــاهرة  خاصـة بشـأن تقاسـم األعبـاء وإجيـاد حلـول دائمـة. وقـد أصبحـت حتركـات الالجئـني ظ
عاملية، ومن مث يتعني على الدول من مجيع املناطق املشاركة يف معاجلة هذه املسـألة. وميكـن أن 

يتحول �حتالف الراغبني� احملدود اآلن، يف حالة جناحه، إىل مجعية عاملية حقيقية لالجئني. 
ومبوازاة ذلك، هناك حاجة إىل معاجلة املسألة املتعلقة مبركـز املفوضيـة داخـل منظومـة 
األمـم املتحـدة. فاملفوضيـة مصنفـة يف الوقـت الراهـن باعتبارهـا وكالـة �إنسـانية� حبتـة. ومـــع 
ذلك، فإن أعماهلا تتعلق أيضاً بالوقاية، وفض املنازعات، وبناء السـلم وحتقيـق التنميـة. وإجيـاد 
حلول دائمة وفقا لوالية املفوضية يتطلب تعاونا وثيقاً وعمليات شـراكة معـززة مـع األطـراف 
ـــائم الســلم  املعنيـة بالتنميـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة، ومـع مؤسسـيت بريتـون وودز، ودع

واألمن يف األمم املتحدة. 
ومثة مسألة حمددة أخرى حاولت بـالفعل توضيحـها هـي تتعلـق بأعمالنـا يف مـا خيـص 
املشـردين داخليـاً. وقـد زودنـا مكتـــب الســيد كــرتو أوشــيما واألمــني العــام بقائمــة مفصلــة 
باملشردين داخلياً الذين نعتربهم من األشـخاص الذيـن تعـىن ـم املفوضيـة، ونتطلـع إىل إجـراء 
حوار آخر مع شركائنا بشأن هذا األمر. وقد تناولت هذا املوضوع معكم يف إطار مذكرة.  
ولكي تصبح املفوضية مؤسسـة متعـددة األطـراف مبعـىن الكلمـة، البـد هلـا مـن قـاعدة 
مالية أوسع لالستجابة بفعالية للطلبات اليت يفرضها عليها اتمع الـدويل. ولـن يكـف الكـالم 
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عن القدرة على التنبؤ. ولكن كيف ميكننا إحراز تقدم بشأن ذلك؟ لقـد كـان القـرار األصلـي 
املتخذ عام ١٩٥٠، كما يتجسد يف النظام األساسي للمفوضية، هو أن جيري تغطيــة النفقـات 
اإلدارية من املسامهات املقدرة يف امليزانية العادية لألمم املتحدة، ومتويل العمليات علـى أسـاس 
طوعـي. وأرى أن هـذا القـرار كـان قـرارًا حكيمـاً. بيـد أن الواقـع قـد تغـري منـذ ذلـك احلـــني. 
فنحن نتلقى اآلن حنـو ٢٠ مليـون دوالر مـن امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة، يف حـني أن حنـو 
٢٥٠ مليـون دوالر مـن - أو ٣٠ يف املائـة مـن امليزانيـة السـنوية الشـاملة - قـد تعتـرب نفقـــات 

ذات صلة باإلدارة، وفقا لتعاريف األمم املتحدة املعيارية. 
وسوف أشارك مع اللجنة التنفيذية يف الوقت املناسـب يف املعلومـات املتعلقـة بدراسـة 
أولية أجراها الفريـق املعـين �بعمليـة مفوضيـة شـؤون الالجئـني لعـام �٢٠٠٤، تبـني األسـاس 
املنطقي للجمع بني التربعـات ومسـامهات �اخلـط األساسـي�. وتقـترح هـذه الدراسـة اجلمـع 
ــاً  بـني مسـامهات �اخلـط األساسـي� بنسـبه ٥٠ يف املائـة والتربعـات بنسـبة ٥٠ يف املائـة، وفق
ـــة لألمــم املتحــدة. وبعــد أن اســتمعت إىل آراء  لنمـوذج يسـتخدمه عـدد مـن املنظمـات التابع
أعضاء اللجنة التنفيذية، تكون لدّي االنطبـاع بـأن هـذا االقـتراح ال حيظـى بتـأييد كـاف. ويف 
الوقــت ذاتــه، اعتقــد أن باإلمكــان التوصــل إىل طريقــة بديلــة لتغطيــة التكــــاليف األساســـية 
للمنظمــة، علــى النحــو املتوخــي يف النظــام األساســي. وســأعود إليكــــم يف مرحلـــة الحقـــة 
باقتراحات أكثر حتديدًا بشـأن هـذا املوضـوع. ويف هـذه األثنـاء سـيكون شـاغلي الشـاغل هـو 
ميزانية عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣. فليس يف وسعي قبول أن تواصل اللجنة التنفيذيـة عـدم متويـل 

امليزانية اليت تقرها كل عام.  
وقد أولت عملية �مفوضية شؤون الالجئني لعام �٢٠٠٤ قضية الترابط بـني اهلجـرة 
اليت تتم مبحـض اإلرادة واهلجـرة الـيت تتـم قسـرًا قـدرًا كبـريًا مـن االهتمـام أيضـاً. فاحلاجـة إىل 
معاجلة قضية اهلجرة الدولية من مجيع جوانبها بطريقة متضـافرة وشـاملة وتطلعيـة تتضـح أكـثر 
فـأكثر. ولذلـك فلقـد عملـت وال زلـت أعمـل بالتعـاون مـع السـيد برونسـون مكينلـي، املديــر 
العام للمنظمة الدولية للهجرة، للوقوف علـى التعـاون القـائم بـني منظمتينـا، والنظـر يف كيفيـة 
تشكيل حتالف استراتيجي ملواجهة احلقائق العاملية مبزيد من الفعالية. وقد عززنـا مشـاوراتنا يف 
ــين  اآلونـة األخـرية علـى مسـتوى كبـار العـاملني وكذلـك مـن خـالل فريـق عملنـا املشـترك املع
ـــح دور كــل منــا حتقيقــاً ملزيــد مــن االتســاق وفعاليــة  بـاللجوء واهلجـرة. واتفقنـا علـى توضي
التكاليف. وكالنا يعتزم العمل على توثيق تعزيز تعاوننا وتوطيده. وإىل جانب توثيق روابطنـا 
التشغيلية، حيدوين األمل يف أن نتجه حنو إقامة شراكة استراتيجية تتسم مبزيد من التنظيـم، وال 

سيما عند وجود حاالت يتالقا فيها اللجوء واهلجرة. 
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وهذه كلها قضايا تتطلب املزيد من إعمال الفكر. وبعضها شديد التعقيـد ومـع ذلـك 
فعلينا أن حناول معاجلتها. وأناشدكم مجيعا النظر يف هذه االقتراحات بطريقة بناءة. 

وختاماً، أود أن أؤكد على أن الصلة واضحة بني عمليـة �مفوضيـة شـؤون الالجئـني 
لعام �٢٠٠٤ وجدول األعمال بشأن احلماية: فتحسني مركـز املفوضيـة وزيـادة فعاليتـها مـن 
شـأما أن يعـززا قدرتنـا علـى حتقيـق األهـداف والغايـات الـواردة يف جـدول األعمـــال بشــأن 
احلماية. وآمل أن تتعاونوا معي يف العمل من أجل صقل هذه الرؤية وحنن نتقدم قدمـاً صـوب 

حتقيق هذه األهداف. 
وشكرًا لكم. 

  
البيان اخلتامي الذي ألقاه السيد رود لوبرز، مفوض األمـم املتحـدة السـامي  باء -

لالجئني 
(جنيف، ٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢) 

إنين أشكركم مجيعاً على املسامهات اإلجيابية العديدة اليت قدمتموها. 
جدول األعمال بشأن احلماية 

إنـه ملـن دواعـي سـروري أن هـذه اللجنـة التنفيذيـة قـد وافقـت علـى جـدول األعمــال 
بشأن احلماية. فهي وثيقة مهمة بالنسبة لنا مجيعاً. وجدول األعمال إىل جـانب إعـالن الـدول 
األطراف املعتمد يف االجتماع الوزاري املعقود العام املاضي مها النتيجة امللموسة اليت أسـفرت 

عنها عملية املشاورات العاملية.  
لقـد وصلـت عمليـة املشـاورات العامليـة بشـأن احلمايـة الدوليـة الـيت دامـت عـــامني إىل 
ايتها مبوافقتكم على جدول األعمال بشأن احلمايـة. وأود أن أشـكركم مجيعـاً علـى الطريقـة 
البناءة اليت أسهمتم ا يف هذه العملية. وأشكر السيدة إريكا فيلر بشكل خاص علـى الطريقـة 

اليت قادت ا هذه العملية إىل أن مت اختتامها بنجاح.  
إن ما حنتاج إليه اآلن هو اسـتخدام جـدول األعمـال إلرشـاد عمـل املفوضيـة وكـأداة 
لتعزيز التعاون بني الدول عند التصدي لقضيـة محايـة الالجئـني اليـوم. ويبـني جـدول األعمـال 

الطريق الذي ينبغي لنا اتباعه. 
ويشجعين التزامكم بضمان التنفيذ الفعال جلدول األعمال. 
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تكملة االتفاقية 
إنين أرحب باملعلومات اإلجيابية الواردة منكم بشـأن هـذا النـهج اجلديـد. ويف الوقـت 

ذاته، طلب الكثري منكم مزيدًا من اإليضاحات. 
إن اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكول عام ١٩٦٧ امللحق ا مها القـاعدة الـيت تتـم علـى 
أساسها منح احلماية الدولية لالجئني. ومع ذلـك فقـد بـات واضحـاً أن االتفاقيـة ال تغطـي مبـا 
فيه الكفاية جماالت جيب أن تبذل فيـها جـهود متعـددة األطـراف. وبالتـايل حنـن يف حاجـة إىل 
استحداث أدوات جديدة تكمل وتعزز اتفاقية عـام ١٩٥١ والـربوتوكول امللحـق ـا، خاصـة 

يف جماالت تقاسم األعباء وتقاسم املسؤولية والتوصل إىل حلول دائمة. 
وقد أشارت السيدة إريكـا فيلـر يف البيـان الـذي أدلـت بـه يـوم األربعـاء أنـه برغـم أن 
االتفاقيـة واضحـة يف مـا خيـص احلقـوق فإـا ال تذكـر شـيئاً أو يكـاد يف مـا يتعلـــق بــاألطراف 
املسؤولة عن محاية هذه احلقوق وتوفري حلـول يف حـاالت التشـريد احلديثـة. وقـد أشـارت إىل 
أن استحداث أدوات جديدة لزيادة تقسـيم املسـؤوليات هـو العـامل األساسـي لتـأمني احلمايـة 
ملن حيتاجون إليها بالفعل. ومن مث فإن أساس منهج �تكملة االتفاقية� يتعلـق بوضـع اتفاقـات 
خاصـة تعـزز تقاسـم األعبـاء بإنصـاف والتوصـل إىل حلـول دائمـة؛ وسيسـاعد هـــذا النــهج يف 

تقليل حركات اهلجرة الثانوية. 
وقد أشرت حتديدًا يف البيان االفتتاحي الذي أدليت به يـوم االثنـني إىل إمكانيـة وضـع 
اتفـاقني خـاصني. وأضيفـــت إمكــانيتني أخريــني يف البيانــات الــيت أدليتــم ــا؛ وتتعلــق األوىل 
بتخفيـف إضـايف ألعبـاء الديـون الـيت تقـع علـى البلـدان الرئيسـية املسـتضيفة لالجئـني؛ وتتعلــق 
األخرى بأن ختصص البلـدان الـيت تديـر برامـج للـهجرة نسـبة مئويـة مـن هـذه احلصـة (١٠ يف 

املائة مثالً) إلعادة توطني الالجئني. 
احملفل 

لقد رحب كثري منكم باقتراح إنشاء حمفل. وعممنا ورقة غــري رمسيـة تقـدم معلومـات 
مفصلة عما يدور يف ذهين. ولذلك سأقصر كلميت على إبداء بضعة تعليقات: 

سـيتألف احملفـل مـن خـرباء. وسـيكون هدفـه هـو اســـتحداث أدوات جديــدة لتكملــة 
االتفاقية، ال سيما اتفاقات خاصة تربم بني الدول. 

وقد أبدى كثري منكم خشيته أن يقلص احملفل الوظائف اليت تقوم ا اللجنــة التنفيذيـة 
يف الوقت احلاضر. وميكنين أن أؤكد لكم أنه لن يقوم بذلك على وجه القطـع. فكمـا ذكـرت 
السـيدة إريكـا فيلـر يف بياـــا، ال يســتهدف احملفــل إرســاء طبقــات جديــدة لــإلدارة، وليــس 
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املقصود منه إزاحة مهمة احلماية عن اللجنة التنفيذية. وهو ال يتطلع بالتأكيد إىل أن حيـل حمـل 
ـــة التنفيذيــة ســتظل احملفــل الــذي يســدي  اللجنـة التنفيذيـة يف وضـع جـدول األعمـال. فاللجن

املشورة والنصح الشاملني بشأن قضايا احلماية.  
ـــد  وسـنعود إليكـم بورقـة رمسيـة تتنـاول احملفـل وتراعـي التعليقـات الـيت أبديتموهـا. وق
عقدت السيدة إريكا فيلر صباح هذا اليوم اجتماعاً توجيهياً دار حول جدول األعمـال بشـأن 
احلماية وحول احملفل. ودعتكم إىل طرح اقتراحات أخرى بشأن احملفل واالتفاقات اخلاصة.  

اللجنة التنفيذية 
لقد رحبنا هذا العـام بأربعـة أعضـاء جـدد يف اللجنـة التنفيذيـة ووصـل بذلـك جممـوع 
عدد الدول األعضاء إىل ٦١ دولة. وقد بلغين أن هناك طلبات أخـرى قيـد الدراسـة. وكـانت 
جمموعـة املنظمـات غـري احلكوميـة ممثلـة هـــي األخــرى متثيــالً جيــدًا هــذا العــام، شــأا شــأن 
املنظمات اإلقليمية. وستنضم إلينا أيضاً العـام القـادم املنظمـات الرئيسـية دون اإلقليميـة. ومـن 
الواضح أننا نسري يف الطريق املؤدي إىل التزايد يف تعدديـة األطـراف. وأرحـب ـذه اخلطـوات 
باعتبارهـا خطـوات مهمـة لتحقيـق الرؤيـة الـيت أكوـا مـــن خــالل عمليــة �مفوضيــة شــؤون 

الالجئني لعام �٢٠٠٤.  
وآمــل أن يتعــزز مركــز اللجنــة األوروبيــة يف اللجنــــة التنفيذيـــة يف املســـتقبل. وأود 
ـــة  بـال ريـب أن تـزداد مشـاركتها يف إدارة املفوضيـة. فتعزيـز مركـز اللجنـة األوروبيـة يف اللجن

التنفيذية يتمشى مع مركزها يف هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة. 
عملية مفوضية شؤون الالجئني لعام ٢٠٠٤ 

لقد أشرت يف بياين االفتتاحي إىل اخلطوط العريضة لعملية مفوضيـة شـؤون الالجئـني 
لعـام ٢٠٠٤، وخباصـة يف مـا يتعلـق بــاإلدارة والتمويــل ومركــز املفوضيــة يف منظومــة األمــم 
املتحدة. وقد رددمت دعويت إىل البحث عـن السـبل الكفيلـة بتعزيـز املفوضيـة كمنظمـة متعـددة 
ـــة مفوضيــة شــؤون الالجئــني لعــام ٢٠٠٤ علــى  األطـراف. وهنـاك دالالت توضـح أن عملي
الطريـق الصحيـح. وهـذه تعليقـــات مشــجعة. وإنــين أتطلــع إىل التشــاور معكــم بصــدد هــذا 

املوضوع يف مطلع العام القادم. 
 

عمليات الشراكة 
لقد أشار بعضكم إىل أن بعض املهام ذات األمهية لرعاية الالجئني والعـائدين يتجـاوز 
نطاق موارد املفوضية. وهذا كمـا ذكـرت يف بيـاين االفتتـاحي أحـد األسـباب الـيت تـدل علـى 
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أمهية عمليات الشراكة. وقـد أكـدت زميلـيت، السـيدة كـارول بيالمـي مـن اليونيسـيف، أيضـاً 
هذه النقطة يف املالحظات اليت أبدا يوم االثنني.  

وكان االجتماع الذي عقدته املنظمات غري احلكومية األسـبوع املـاضي قبـل اجتمـاع 
اللجنة التنفيذية حياً وبناًء. وشجعتين بصفة خاصة رسالة التـأييد القويـة الـيت وجهتـها جمموعـة 
ـــوارد ماليــة  املنظمـات غـري احلكوميـة إىل املفوضيـة الـيت دعـت الـدول إىل العمـل علـى توفـري م

كافية للمفوضية كي يتسىن هلا االضطالع بواليتها. 
وأرحـب بتـأكيد كثـريين منكـم أمهيـة وضـرورة قيـام املفوضيـة بزيـادة تعزيـز عمليــات 
الشـراكة القائمـة بينـها وبـني وكـاالت مثـل البنـك الـدويل، وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـــائي، 
ـــة  ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية حلقـوق اإلنسـان، ومنظمـة العمـل الدوليـة واملنظمـة الدولي
للـهجرة؛ وكذلـك مـع شـــركاء تقليديــني مثــل جلنــة الصليــب األمحــر الدوليــة، واليونيســيف 
ـــك مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية واملنظمــات غــري  وبرنـامج األغذيـة العـاملي وكذل

احلكومية. 
ـــز عمليــات الشــراكة القائمــة بــني  وأود أن أؤكـد مـرة أخـرى أيضـاً علـى أمهيـة تعزي
املفوضيـة ومنظمـات مثـل جامعـة الـدول العربيـة ومنظمـة الوحـــدة األفريقيــة. وقــد اســترعت 
املناقشات املمتازة الـيت أجراهـا الفريـق يـوم األربعـاء بشـأن الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة 
أفريقيا االنتباه إىل ضرورة إقامة عمليـات شـراكة للتوصـل إىل حلـول دائمـة لصـاحل الالجئـني. 
وقد تشجعت بكلمات التأييد القوية اليت أبداها كثري مـن الوفـود األفريقيـة وممثلـون عـن عـدد 
من بلدان جمموعة ال ٨. وكي تنجح الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا ال بـد مـن إقامـة 
شراكة قوية بني البلدان األفريقية والبلدان غري األفريقية. وهي شـراكة تتعلـق يف الواقـع بـإقرار 
السلم وحتقيق التنمية يف أفريقيا، وتتطلب متويالً سـخياً لتحقيـق أهدافـها وهـي ربـط املسـاعدة 
اإلمنائية بتقليل عمليات اهلجرة القسرية، وتقليل الفقر، وخفـض عـدد الالجئـني الذيـن يظلـون 
بال عمل يف خميمات الالجئني، وختفيـض عـدد اجلنـود مـن األطفـال، وتقليـل عـدد األشـخاص 

املعرضني للخطر. 
وقـد أوضحنـا متامـاً مـا نقـوم بـه لصـاحل املشـردين داخليـاً يف براجمنـا السـنوية وبراجمنـــا 
التكميليـة. وقـد جـاء الـدور اآلن علـى الوكـاالت األخـرى، وخباصـة مكتـب تنسـيق الشـــؤون 

اإلنسانية، إلطالعنا على ما لديها من تصورات. 
احللول الدائمة 

إين أرحب بتأييدكم ملواصلة التركيز علـى التوصـل إىل حلـول دائمـة. وأرحـب أيضـاً 
بتأييدكم القوي ملفهومي عمليات اإلعادة األربع والتنمية من خالل اإلدماج حملياً.  
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ـــني اإلغاثــة  العـودة الطوعيـة إىل الوطـن: لقـد أثبتـت أفغانسـتان بوضـوح أن الفجـوة ب
والتنمية هي املشكلة القائمة حالياً. وعلينا أن نواصـل البحـث عـن طـرق جديـدة ملعاجلـة هـذه 
القضية بإقامة عمليات شراكة أفضـل وباختـاذ ترتيبـات أفضـل للتمويـل علـى حـد سـواء. وقـد 
أشـار الكثـري منكـم إىل ضـرورة تنفيـذ برامـج فعالـة إلعـادة إدمـاج الالجئـني بعـــد عودــم إىل 
الوطن كي ال يتحول عائدو اليوم إىل الجئي الغد. ويف حاالت ما بعد النـزاع تعترب املشـاركة 
املبكِّرة للعناصر الفاعلة يف التنمية خالل مرحلة االنتقال أمـرًا ضروريـاً كـي يتسـىن لنـا ختطيـط 

وتنفيذ الربامج معاً.  
اإلدمـاج احمللـي: لقـد أبـرز عـدد منكـم العقبـات الـيت تعـترض حتقيـق اإلدمـاج احمللـــي. 
ـــني، مبــا يف ذلــك الــرتاع  وشـددمت أيضـا علـى أمهيـة التصـدي لألسـباب اجلذريـة لتدفـق الالجئ
املسلح والفقر املدقع. ومع ذلك فإن من املهم أن حيقق الالجئـون االعتمـاد علـى أنفسـهم وأن 
تتاح هلم إمكانيات القيام بذلك. وأود أن أؤكد هنـا علـى أنـه ال ميكـن حتقيـق اإلدمـاج احمللـي 
بصـورة مسـتدمية دون موافقـــة احلكومــات واتمعــات املســتضيفة. ولتخفيــف العــبء علــى 
البلـدان املسـتضيفة، ينبغـي للمجتمـع الـدويل أن ينظـر يف ختصيـص املزيـد مـن املـــوارد اإلمنائيــة 
لصاحل املناطق املسـتضيفة لالجئـني. فـهذا مـن شـأنه أن يسـاعد علـى تقليـل العـبء الـذي يقـع 
ـــاج  علــى عــاتق اتمــع احمللــي، وأن يســهم يف حتقيــق التنميــة احملليــة، وأن يوســع آفــاق إدم
الالجئني. فإتاحة الوسائل اليت تسمح لالجئـني بتحقيـق االعتمـاد علـى الـذات ميكـن أن جتعـل 
منهم عناصر مفيدة للمجتمع ال عبئاً عليـه. وكمـا ذكـر عـدد منكـم، أصبحـت مبـادرة زامبيـا 
منوذجاً حيتذى به لتنفيذ برامج اإلدمـاج احمللـي. وحيـدوين األمـل يف أن تسـتحدث ـج أخـرى 

مبتكرة بالقدر نفسه يف مناطق أخرى من العامل وأن يتم متويلها هي األخرى بسخاء. 
إعــادة التوطــني: أرحــب بتــأييدكم لزيــادة التركــيز علــى مســــألة إعـــادة التوطـــني، 
ال بوصفها أداة للحماية فحسب، بل وكحل دائم أيضاً. كما أرحب بـالنداءات الـيت وجهـها 
عدد منكم لكي يزداد عدد البلدان اليت تتيح فرصــاً إلعـادة التوطـني. وسـيظل التسـجيل اجليـد 

لالجئني وحتديد مركزهم عنصرين أساسيني لنجاح برامج إعادة التوطني.  
التمويل 

لقد أشار عدد منكـم إىل التفـاوت بـني مـا تنفقـه البلـدان الغربيـة علـى نظمـها ملعاجلـة 
شؤون الالجئني واللجوء وما تسهم به لتنفيذ برامـج الالجئـني يف أمـاكن مثـل أفريقيـا. وهـذه 

مشكلة قائمة وحتتاج إىل عالج مثالً من خالل ج �كملة االتفاقية�. 
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وخبصوص متويل ميزانية املفوضية، أجد نفسي يف وضـع صعـب وحمبـط. والواقـع إنـين 
أشـعر أحيانـاً بـأن قـدرًا أكـرب مـن اجلـهد يبـذل ملعاجلـة أوجـه العجـز يف امليزانيـة مقارنـة بتدبــري 

شؤون امليزانية ذاا.  
وخـالل العـام املـاضي، بذلنـا جـهودًا مضنيـة لتحديـــد األولويــات ألنشــطتنا وضمــان 
تنفيذهـا بـأقصى مـا ميكـن مـن الكفـــاءة  والفعاليــة مقارنــة بالتكــاليف. ومــع ذلــك، ال تــزال 
االحتياجات كبرية وال حنصل حىت اآلن علـى التمويـل الـالزم للوفـاء ـا. وحيثنـا أعضـاء هـذه 
اللجنة باستمرار على رفع مسـتويات احليـاة يف خميمـات الالجئـني وزيـادة االسـتثمار يف تنفيـذ 
أنشطة بعينها والقيـام بأنشـطة جديـدة. وأنتـم تدعونـا باسـتمرار إىل زيـادة وجودنـا يف املواقـع 
امليدانية، وخباصة إىل زيادة عدد موظفينا املعنيني باحلماية. ولكن كيف ميكن لنـا القيـام بذلـك 

فيما ال يزداد مستوى التمويل الكلي بالقدر الكايف؟ 
وقد أشار أحــد الوفـود هنـا إىل أن �توفـري أعلـى معايـري التعليـم جيـب أن يكـون بعـدًا 
أساسياً من أبعاد احلماية�. وهذه كلمات رائعة. وأوافق عليها. ولكن أين هو التمويـل الـذي 

يسمح بتحقيق ذلك؟ 
إن امليزانيــة الشــاملة للمفوضيــة لعــام ٢٠٠٢ تصــل يف امــوع إىل ٠٣٠ ١ مليـــون 
دوالر، منها ٢٠٢ مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للربامج التكميلية. وهذا يعـين 
أـا ارتفعـت بنحـو ٢٠ يف املائـة مقارنـة بعـــام ٢٠٠١. وتعــزى هــذه الزيــادة إىل حــد كبــري 

بالطبع، إىل العملية اليت أجريت يف أفغانستان.  
وقد حظيت العملية اليت نفذا املفوضيـة يف أفغانسـتان بكثـري مـن الثنـاء خـالل األيـام 
القليلـة املاضيـة. وقـد كـانت هـذه العمليـة بـالفعل إجنـــازا رائعــاً، وأود مــرة أخــرى أن أشــكر 
اجلهات املاحنة على دعمها. ولكن علي أن أذكر أيضاً أنه برغم أن جمموع ميزانيتنــا أعلـى مـن 
العام املاضي، فإن متويلنا الشامل قد ختلف عن الركـب. ومـن مث، ال يسـعين إال أن اسـتنتج أن 
التربعات اليت قدمت لربنامج تنفيذ العمليات يف أفغانستان قد متت، إىل حد ما، على حسـاب 

العمليات اليت نفذناها يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية. 
وقد فاقت التربعات اليت قدمها عدد من املاحنني هذا العـام تلـك الـيت قدموهـا يف عـام 
٢٠٠١، وأود أن أوجـه إليـهم الثنـاء لقيامـهم بذلـك. بيـــد أن التربعــات الــيت قدمــها مــاحنون 
آخـرون مل تتجـاوز تربعـام يف عـام ٢٠٠١ حـــىت بإضافــة تربعــام للعمليــة الــيت نفــذت يف 
أفغانستان. بل إن البعض منهم يشري إىل أن تربعام اإلمجالية هذا العام قـد تقـل عـن تربعـات 
العـام املـاضي. وذلـــك بــالرغم ممــا أكــده بعــض املــاحنني مــن أن تربعــام لتنفيــذ العمليــة يف 

أفغانستان ستكون �إضافة� إىل التربعات اليت يقدموها عادة. 
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ويصعـب علـي أن أفسـر للحكومـات األفريقيـة بـالذات السـبب الداعـي إىل أن يتلقــى 
ـــري عــن املســاعدات الــيت يتلقاهــا الالجئــون  الالجئـون لديـهم مسـاعدات تقـل مسـتوياا بكث
األفغان. ويف هذا الصدد، استرعى انتباهكم أيضاً إىل الرسالة اليت وجهـها األمـني العـام لألمـم 
املتحـدة إىل عـدد مـن رؤسـاء الـدول طالبـاً إليـهم دعمـهم يف مواجهـة أوجـه العجـــز يف متويــل 
املفوضيـة، خاصـة يف أفريقيـا. وقـد اعتمـدمت بـاألمس ميزانيـة قدرهـا ٨٣٧ مليـــون دوالر لعــام 
ـــة بالكــامل  ٢٠٠٣. وأشـكركم علـى اعتمـاد هـذه امليزانيـة. وآمـل أن ميثـل متويـل هـذه امليزاني

مسؤوليتكم اجلماعية. فتمويلها ال ينبغي أن يكون مسؤولييت أنا وحدي.  
تسليم املهام من السيدة بريكو كوروال إىل السيد مريزا حسني خان 

ـــة لســنوات  أود أن أشـكر السـيدة بـريكو كـوروال علـى تفانيـها يف خدمـة هـذه اللجن
عديدة. فمنذ أن أصبحت أمينة للجنة التنفيذية يف عام ١٩٩٧، تعـاونت يف العمـل مـع مخسـة 
رؤسـاء ومكـاتب علـى التـوايل وجنحـــت يف إدارة عمليــة بالغــة التعقيــد. وقــد اســتفدت مــن 
مشورا ومن سعة خربـا خـالل الدورتـني املـاضيتني. ولكـن مـع ازديـاد سـرعة تنفيـذ عمليـة 
�مفوضيـة شـؤون الالجئـني العـام �٢٠٠٤ يف إطـار توجيـهايت، سـيطلب إىل الســـيدة بــريكو 
تكريس كل عنايتها إلمتام هذه العمليـة. ولذلـك قمـت، بالتشـاور مـع الرئيـس، بتعيـني السـيد 
مـريزا حسـني خـان، رئيـس األمانـة والدائـرة املشـتركة بـني املنظمـات، أمينـاً للجنـة التنفيذيـــة، 

اعتبارًا من بداية العام القادم. وإنين على ثقة من أنه سيكون خري خلف للسيدة بريكو. 
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 املرفق الثالث 

 ملخص الرئيس للمناقشة العامة 
(يوم األربعاء، ٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢) 

لقد كانت روح املناقشات اليت أجريناها علـى مـدى اليومـني ونصـف اليـوم املـاضيني 
بناءة ومشجعة. فقد أتـاحت ردودكـم علـى البيـان االفتتـاحي الشـامل الـذي أديل بـه املفـوض 
السـامي الكثـري مـن املواضيـع الـيت تبعـث علـى التـأمل والتفكـري. وإنـين واثــق مــن أن املفــوض 
السامي واملوظفني العـاملني معـه قـد اسـتفادوا اسـتفادة كبـرية مـن آرائكـم ومشـورتكم حـول 
طريقة املضي قدماً مع املبادرات الكثرية اإلجيابية اليت جيري تطبيقـها لتوطيـد دعـائم املفوضيـة. 

وقد تردد صدى عدد من املواضيع املهمة طوال املناقشات. 
وأول هذه املواضيع يتعلق جبدول األعمال بشأن احلماية. ومع أن الكثريين منكـم قـد 
ـــاً، فقــد أبديتــم مــع ذلــك الــتزامكم بتحقيــق األهــداف  الحظـوا أنـه ليـس صكـاً ملزمـاً قانون
املنشـودة. كمـا أكـدمت علـى ضـرورة حتديـد األولويــات خــالل املرحلــة احلامســة القادمــة، أي 

مرحلة تنفيذه. 
وقـد حظـى مفـهوم �تكملـة االتفاقيـة� الـذي طرحـه املفـوض السـامي بتـــأييد كبــري. 
وسلط عدد منكم الضوء على قضايا ميكن اعتبارها مركـز اهتمـام �االتفاقـات اخلاصـة� الـيت 
ستكمل االتفاقية. ومن بني هذه القضايا التصدي إلساءة استخدام إجــراءات اللجـوء واالجتـار 
باألشخاص وحركات اهلجرة الثانوية وتوفري حلــول يف منـاطق املنشـأ واختـاذ ترتيبـات لتقاسـم 

األعباء. 
وقد رحب عـدد كبـري مـن الوفـود بـاقتراح إنشـاء حمفـل تـدور فيـه مناقشـات مركّـزة 
حـول صياغـة هـذه االتفاقـات. ويـرى كثـريون أن املشـاركة يف هـــذه املناقشــات علــى نطــاق 
واسع إحدى النتائج املهمة الـيت أسـفرت عنـها عمليـة املشـاورات العامليـة، وهـي نتيجـة ينبغـي 
احلفاظ عليها. وأوليت أمهية أيضا لضرورة الربط بني احملفل واهليكل احلايل إلدارة املفوضية. 

وقـد أبـرزمت يف بيانـاتكم تنـوع احلـاالت الـــيت يواجهــها الالجئــون، وأن الكثــري منــها 
ـــدول األفريقيــة ألن تتــوىل بنفســها  حيـدث يف أفريقيـا. وقـد أسـعدين بوجـه خـاص اسـتعداد ال
مسؤولية توفري الرعاية يف كامل أحناء القارة. وأعـرب كثـري منكـم عـن تفاؤلـه بشـأن مسـتقبل 
أفريقيا. وخري شاهد على إمكانية حتقيق هذا األمل هو إعـادة إحيـاء منظمـة الوحـدة األفريقيـة 
ـــادرة  والشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا. وهـذه الشـراكة كمـا ذكـر أحدكـم متثِّـل مب
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شاملة ومتكاملة للتنمية املسـتدامة إلنعـاش أفريقيـا اقتصاديـاً واجتماعيـاً، وهـي مبـادرة ناشـدمت 
فيها - عن حق - املفوضية القيام بدور فعلي فيها. 

واعترف على نطاق واسع باجلهود اليت بذلتها املفوضية خالل العـام املـاضي ملسـاعدة 
الالجئـني األفغـان واملشـردين علـى العـودة إىل وطنـهم وأجـــزل الثنــاء عليــها. وســجل لفريــق 
املفوضيـة أنـه �كـان بـال جـدال أكفـأ فريـق يف التصـدي ألي أزمـة واجهـها الالجئـــون يف أي 
وقت مضى�.وكما ذكر العديد منكم، لقد آن األوان ألن تتصدى املفوضية واتمـع الـدويل 
للتحـدي املتعلـق بإعـادة إدمـاج الالجئـني. ويف هـــذا الصــدد، ارتئــي أن املفــهوم الــذي قدمــه 
املفوض السامي بشأن عمليات اإلعـادة األربـع ميثـل مبـادرة مهمـة. وقـد رحبنـا بتعزيـز إعـادة 
اإلدماج املستدامة وحتقيقها بشكل منتظـم ليـس يف أفغانسـتان فحسـب، بـل ويف أحنـاء أخـرى 
مـن العـامل أيضـاً. والواقـع أن عـدة بلـدان قـد ذكـرت أنـــه برغــم أن مســاعدة أفغانســتان أمــر 

جوهري وحاسم فال ينبغي مع ذلك جتاهل األزمات األخرى اليت يواجهها الالجئون. 
وقد احتلت مسـألة اإلدمـاج احمللـي مكانـة بـارزة أيضـا يف مناقشـاتنا. وحـث املفـوض 
السامي على زيادة االعتراف ذا احلل الدائم بانتـهاج ـج التنميـة مـن خـالل اإلدمـاج حمليـاً، 
وهو ج يسـعى إىل التوعيـة باإلمكانـات االقتصاديـة الـيت ميكـن أن يتيحـها الالجئـون للبلـدان 
املضيفة واتمعات املستقبلة هلم. بيد أن عددا منكم قد أشار إىل صعوبة بـل واسـتحالة تنفيـذ 
ج كهذا يف حالة تدفق الالجئني على نطاق واسـع وإىل أن العـودة الطوعيـة إىل الوطـن تظـل 
إمجاال أكثر احللول املستحبة ليس للدول املضيفة فحسب، بـل وأيضـاً لالجئـني أنفسـهم. وقـد 
أيدت الدول أيضاً بعد ذلك  زيـادة فـرص إعـادة التوطـني كوسـيلة مـن وسـائل توسـيع نطـاق 

الترتيبات املوجودة حالياً لتقاسم األعباء. 
وقـد ذكّرنـا عـدد منكـم باسـتحالة التوصـل إىل حلـول دائمـة مـــا مل نتصــد لألســباب 
اجلذريـة، وهـــي الفقــر املدقــع وعــدم االســتقرار السياســي واألزمــات اإلنســانية الناجتــة عــن 
الكوارث الطبيعية وأثر فريوس نقـص املناعـة البشـرية/اإليـدز وغـريه مـن األمـراض. وعلينـا أن 
ـــة  نعـاجل هـذه األسـباب بالتشـارك فيمـا بيننـا مثـالً مـن خـالل الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل تنمي
أفريقيا أو من خالل مبادرة زامبيا. ولقد شجعتم املفوضية أيضـاً علـى توسـيع نطـاق عمليـات 
الشراكة األخرى القائمة بينها وبني األطـراف املعنيـة بالتنميـة، والوكـاالت اإلنسـانية وخباصـة 
ـــة القائمــة بــني  مـن خـالل إقامـة حتـالف اسـتراتيجي مـع املنظمـة الدوليـة للـهجرة لتنـاول الصل

اللجوء واهلجرة. 
وكان هناك تأييد كبري للرؤية اليت أوجزها املفوض السامي يف بيانه. ورئـي أن انتقـال 
املفوضية من حتالف للراغبني إىل منظمة أشبه مبنظمة متعددة األطـراف أمـر ضـروري إذا كـان 
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هلا أن تتكيف مع حتديـات التحديـث. ومـع أن جوانـب معينـة مـن هـذه العمليـة، مبـا يف ذلـك 
ـــالً وشــفافية، فيبــدو أن  صالـا مببـادرات أخـرى جديـدة، تسـتدعي إجـراء حـوار أكـثر تفصي

عملية املفوضية لشؤون الالجئني لعام ٢٠٠٤ تسري على الطريق الصحيح. 
وإذا كانت الدول قد أعربت باستمرار عن قلقها إزاء االدعاءات بوقوع حـاالت مـن 
ــذه  االسـتغالل اجلنسـي، فقـد أثنـت وفـود كثـرية علـى الطريقـة الـيت اسـتجابت ـا املفوضيـة هل
املشـكلة حـىت اآلن ورحبـت مبدونـة قواعـد السـلوك الــيت وضعــت يف هــذا اخلصــوص. ولقــد 
رحبتم أيضا بعمليات إصالح اإلدارة الداخلية الـيت أعلـن عنـها املفـوض السـامي لزيـادة تعزيـز 

قدرة املفوضية على التصدي للتحديات الكثرية اليت تواجهها. 
لكنه ال يزال هناك حتد مزمن ينبغي التصدي له، أال وهو التمويل. وتقــع علـى الـدول 
يف هذا املقام مسؤولية كربى. فرغم تعدد النداءات اليت وجـهت لزيـادة التمويـل، مبـا يف ذلـك 
متويـل امليزانيـة الربناجميـة السـنوية للمفوضيـة بالكـــامل، مل تتحســن حالــة التمويــل حــىت اآلن. 
واملوافقة على نهج جديدة ومبتكرة للتمويل، تشـمل توسـيع قـاعدة املـاحنني، ومتابعـة املصـادر 
التكميليـة وزيـادة اجلـهود إلشـراك القطـاع اخلـاص ميكـن أن ختفـف بعـض الشـــيء مــن حــدة 
املشكلة. ولكن من املـهم أن تتيـح الـدول مـوارد كافيـة وأن تفعـل ذلـك مـن خـالل املفوضيـة 

لنثبت بذلك التزامنا بتعددية األطراف. 
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 املرفق الرابع 
 جدول أعمال بشأن احلماية 

مقدمة  أوالً -
بـدأت مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، يف كـانون األول/ديســمرب ٢٠٠٠، 
سلسـلة املشـاورات العامليـة بشـأن احلمايـة الدوليـة، وذلـك اسـتجابةً للتحديـــات العديــدة الــيت 
تواجهـها الـدول وكذلـك مفوضيـة األمـم املتحـدة لشــؤون الالجئــني يف جمــال توفــري احلمايــة 
لالجئني، ومبناسبة الذكرى السـنوية اخلمسـني التفاقيـة عـام ١٩٥١ املتعلقـة بوضـع الالجئـني. 
وقد كان اهلدف من هذه املشاورات هو احلـث علـى إمعـان التفكـري واختـاذ إجـراءات لتفعيـل 
إطار اتفاقية عام ١٩٥١ ويئة الدول علـى حنـو أفضـل ملواجهـة التحديـات بـروح مـن احلـوار 

والتعاون(١). 
ويـأيت جـدول األعمـال بشـأن احلمايـة كثمـرة هلـذه العمليـة التشـاورية. وهـو يعكـــس 
طائفة واسعة من أوجه القلق اليت تساور الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري 
احلكومية، وكذلك الالجئني أنفسـهم، وطائفـة واسـعة مـن توصيـات هـذه األطـراف. ويركـز 
جـدول األعمـال علـى األنشـطة املقترحـة الـيت مـن شـــأا أن تعــزز احلمايــة الدوليــة مللتمســي 
اللجوء ولالجئني وحتسن تنفيذ اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكوهلا الصـادر عـام ١٩٦٧. وتنبثـق 
هذه األنشطة مـن اإلعـالن الـذي اعتمدتـه باإلمجـاع الـدول األطـراف يف اتفاقيـة عـام ١٩٥١ 
و/أو بروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧ يف االجتماع الوزاري للدول األطراف الـذي اشـتركت 
يف عقـــده سويســـرا ومفوضيـــة األمـــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئــــني يف ١٢ و١٣ كــــانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠١، احتفاالً بذكرى مرور مخسني سنة على عقد االتفاقية(٢). ويسلِّم هـذا 
اإلعالن باألمهية اليت ال تزال تتسم ا اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكوهلـا الصـادر عـام ١٩٦٧، 
ويؤكد من جديد على االلتزام السياسـي بالتمسـك بـالقيم واملبـادئ املتجسـدة فيـهما، وحيـث 
مجيـع الـدول علـى النظـر يف سـبل تعزيـز تنفيذمهـا. كمـا يؤكـد علـى احلاجـة إىل توثيـق عـــرى 
التعـاون بـني الـدول األطـراف ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني بغيـة تسـهيل مهمــة 
اإلشراف على تطبيق هذه الصكوك امللقاة على عاتق املفوضية(٣). ويقوم اإلعالن علـى أسـاس 

تعاون دويل أكثر متانة يف إطار متفق عليه من املبادئ األساسية. 
ويشكل هذا اإلعالن إطارا جلدول األعمال بشـأن احلمايـة، الـذي يـهدف بـدوره إىل 
توجيـه عمـل املفوضيـة، إىل جـانب الـدول واملنظمـات غـري احلكوميـة والشـــركاء اآلخريــن يف 

جمال احلماية، يف ما يتعلق بتعزيز أهداف احلماية خالل السنوات القادمة(٤). 
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اإلعالن الصادر عن الدول األطراف   ثانيا -

حيدد اإلعالن الصادر عن الدول األطراف عددًا من املفاهيم اهلامة بشأن أمهية اتفاقيـة 
عـام ١٩٥١ وبروتوكوهلـا الصـادر عـام ١٩٦٧ يف اإلطـار الـدويل األوسـع حلمايـــة الالجئــني. 
وميثل هذا اإلعالن، داخـل جـدول األعمـال بشـأن احلمايـة، إطـارًا لغاياتـه وأهدافـه واألنشـطة 
الالزمة لتحقيقها. وهو جزء ال يتجزأ من جدول األعمال. ويتطابق ترقيم الفقرات التاليـة مـع 

الترقيم الوارد يف النص األصلي، بالصيغة اليت اعتمد ا. 
 

الديباجة 
ـــراف يف اتفاقيــة عــام ١٩٥١ املتعلقــة بوضــع الالجئــني و/أو  حنـن ممثلـي الـدول األط
بروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧، اتمعون يف أول اجتماع يعقـد للـدول األطـراف يف جنيـف 
يف ١٢ و١٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ بناء على دعوة حكومـة سويسـرا ومفـوض األمـم 

املتحدة السامي لشؤون الالجئني، 
إذ ندرك أن عام ٢٠٠١ هو عام االحتفال بذكرى مرور مخسـني سـنة علـى  -١

عقد اتفاقية جنيف لعام ١٩٥١ املتعلقة بوضع الالجئني، 
وإذ نسـلم باألمهيـة الـيت ال تـــزال تتســم ــا اتفاقيــة عــام ١٩٥١، بوصفــها  -٢
الصـك الرئيسـي حلمايـة الالجئـني الـذي ينـص، يف صيغتـــه املعدلــة بربوتوكوهلــا الصــادر عــام 
١٩٦٧، علـى احلقـوق، مبـا فيـها حقـوق اإلنسـان، واملعايـري الدنيـا للمعاملـة الـيت تنطبـق علـــى 

األشخاص الداخلني يف نطاق هذه االتفاقية،  
وإذ نسـلم بأمهيـة صكـــوك حقــوق اإلنســان والصكــوك اإلقليميــة األخــرى  -٣
املتعلقـة حبمايـة الالجئـني، مبـا فيـها اتفاقيـة منظمـة الوحـدة األفريقيـة الصـادر عـام ١٩٦٩ الــيت 
تنظـم اجلوانـب احملـددة ملشـكلة الالجئـني يف أفريقيـا، وإعـالن كرتاخينـا الصـادر عــام ١٩٨٤، 
وإذ نسلم أيضا بأمهية النظام األورويب املشترك للجوء الذي مت تطويره منذ اعتماد اسـتنتاجات 
ـــر اإلقليمــي  الـس األورويب يف تامبـريي يف عـام ١٩٩٩، وكذلـك بأمهيـة برنـامج عمـل املؤمت
الـذي عقـد يف عـام ١٩٩٦ لتنـاول مشـاكل الالجئـني والنـازحني واألشـكال األخـرى للــرتوح 

غري الطوعي والعائدين يف بلدان كومنولث الدول املستقلة والدول ااورة ذات الصلة، 
ــادئ،  وإذ نعـترف باسـتمرار أمهيـة ومرونـة هـذا النظـام الـدويل للحقـوق واملب -٤
مبا يف ذلك مبدأ عدم اإلعـادة القسـرية لالجئـني الـذي هـو صلـب هـذا النظـام والـذي يشـكل 

وجوب انطباقه جزءًا ال يتجزأ من القانون الدويل العريف، 
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ـــني  وإذ نثـين علـى الـدور اإلجيـايب والبنـاء الـذي تؤديـه البلـدان املضيفـة لالجئ -٥
ونعـترف يف الوقـت ذاتـه بـالعبء الثقيـل الـذي يتحملـه عـــدد منــها، وخباصــة البلــدان الناميــة 
والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية، وكذا بطول أمـد الكثـري مـن احلـاالت الـيت تنطـوي 

على وجود الجئني، وعدم وجود حلول مناسبة من حيث التوقيت ومأمونة، 
وإذ حنيط علمــاً باخلصـائص املعقـدة للبيئـة املتطـورة الـيت جيـب توفـري احلمايـة  -٦
لالجئني فيها، مبا يف ذلك طبيعة الصراعات املسلحة، واالنتــهاكات املسـتمرة حلقـوق اإلنسـان 
ـــاع  وللقـانون اإلنسـاين الـدويل، وأمنـاط الـرتوح الراهنـة، والتدفقـات املختلطـة للسـكان، وارتف
تكاليف استضافة أعداد كبـرية مـن الالجئـني وملتمسـي اللجـوء واحلفـاظ علـى نظـم اللجـوء، 
وزيادة ما يرتبط بذلك من حاالت االجتار باألشخاص وريبهم ومشاكل محايـة نظـم اللجـوء 
من إساءة االستعمال وكذلك مشاكل استبعاد وإعادة مـن ال حيـق هلـم احلصـول علـى احلمايـة 
الدولية أو من ليسوا حباجة إليها، فضالً عن عـدم تسـوية حـاالت وجـود الجئـني القائمـة منـذ 

أمد طويل، 
ـــربوتوكول عــام  وإذ نعيـد تـأكيد أن اتفاقيـة عـام ١٩٥١، بصيغتـها املعدلـة ب -٧
١٩٦٧، حتتـل مكانـة حموريـة يف النظـام الـدويل حلمايـة الالجئـني، وإذ نعتقـد أيضـا أنـه ينبغـــي 
زيـادة تطويـر هـذا النظـام، علـى النحـو املناســـب، حبيــث يكمــل ويعــزز اتفاقيــة عــام ١٩٥١ 

وبروتوكوهلا، 
وإذ نشـدد علـى أن مـا يعـزز احـترام الـدول ملسـؤولياا يف مـا يتعلـق حبمايــة  -٨
الالجئـني هـو التضـامن الـدويل الـذي يشـــمل مجيــع أعضــاء اتمــع الــدويل وأن نظــام محايــة 
الالجئـني يتعـزز عـن طريـق االلـتزام بالتعـاون الـدويل بـروح مـن التضـــامن واملســؤولية الفعالــة 

وتقاسم األعباء فيما بني الدول قاطبة. 
 

فقرات املنطوق 
نعيد رمسيا تأكيد تعـهدنا بوضـع التزاماتنـا مبوجـب اتفاقيـة عـام ١٩٥١ و/أو  -١
بروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧ موضع التنفيذ الكامل والفعال وفقا ألهداف ومقـاصد هذيـن 

الصكني؛ 
نعيد تأكيد التزامنا املتواصل، اعترافـا بالطـابع االجتمـاعي واإلنسـاين ملشـكلة  -٢
الالجئني، بالتمسك بالقيم واملبادئ اسدة يف هذيـن الصكـني اللذيـن يتسـقان مـع املـادة ١٤ 
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ويقضيان باحترام حقـوق وحريـات الالجئـني، ويدعـوان 
إىل التعـاون الـدويل إلجيـاد حـل حملنتـهم، وإىل اختـاذ إجـراءات للتصـــدي لألســباب املؤديــة إىل 
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حتركـات الالجئـني، وكذلـك احليلولـة، باسـتعمال طـرق مـن بينـها تعزيـز السـالم واالســـتقرار 
واحلوار، دون صريورة تلك التحركات مصدرًا للتوتر بني الدول؛ 

نـــدرك أمهيـــة تشـــجيع االنضمـــام العـــــاملي إىل اتفاقيــــة عــــام ١٩٥١ و/أو  -٣
بروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧مع االعتراف بـأن هنـاك بلـدان جلـوء مل تنضـم بعـد إىل هذيـن 

الصكني وال تزال تستضيف بكرم أعدادا كبرية من الالجئني؛ 
نشجع مجيع الدول، اليت مل تفعل ذلك بعــد، علـى االنضمـام إىل اتفاقيـة عـام  -٤

١٩٥١ و/أو بروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧ بدون حتفظ قدر اإلمكان؛ 
نشـجع أيضـا الـدول األطـــراف املتمســكة بتحفظــات ذات صلــة بــالتحديد  -٥

اجلغرايف، أو بغريها من التحفظات، على النظر يف سحبها؛ 
يب جبميــع الـدول، متاشـيا مـع املعايـري الدوليـة الواجبـة االنطبـاق، أن تتخـذ  -٦
أو تواصـل اختـاذ تدابـري تعـزز اللجـوء وتزيـد مـن فعاليـة احلمايـة مبـا يف ذلـــك باعتمــاد وتنفيــذ 
تشريعات وإجراءات وطنية بشأن الالجئني للبت يف وضع الالجئني ومعاملة ملتمسـي اللجـوء 
والالجئـني، مـع إيـالء اهتمـام خـــاص للضعفــاء مــن اموعــات واألفــراد ذوي االحتياجــات 

اخلاصة، ومنهم النساء واألطفال واملسنون؛ 
يـب بـالدول أن تواصـل جـهودها الراميـة إىل ضمـان ســـالمة نظــام اللجــوء  -٧
وذلـك بوسـائل مـن بينـها تطبيـق املـادتني �١واو� و٣٣ (٢) مـن اتفاقيـة عـام ١٩٥١ تطبيقــا 

دقيقا، ال سيما يف ضوء التهديدات والتحديات اجلديدة؛ 
نعيــد تــأكيد األمهيــة األساســية ملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئـــني  -٨
بوصفها املؤسسة املتعددة األطراف املكلفة بتوفري احلماية الدولية لالجئني وبالعمل علـى إجيـاد 
حلول دائمة، ونشري إىل التزاماتنا كدول أطراف بالتعاون مع املفوضية يف ممارستها لوظائفها؛ 
حنث مجيع الدول على النظر يف الطـرق الـيت قـد يتطلبـها تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة  -٩
عـام ١٩٥١ و/أو بروتوكوهلـا الصـادر عـام ١٩٦٧ وعلـى ضمـان توثيـق عـــرى التعــاون بــني 
الـدول األطـراف واملفوضيـة لتيسـري مهمـة املفوضيـة املتمثلـة يف اإلشـراف علـى تطبيـق أحكــام 

هذين الصكني؛ 
ـــؤ بــه وواٍف  حنـث مجيـع الـدول علـى االسـتجابة فـورًا وعلـى حنـو ميكـن التنب -١٠
لنداءات التمويل املوجهة من املفوضية ضماناً لتلبيـة احتياجـات األشـخاص الذيـن تتكفـل ـم 

املفوضية تلبية كاملة؛ 
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نعـترف مبـا يقدمـه العديـد مـن املنظمـات غـري احلكوميـة مـن مسـامهات قيمــة  -١١
لرعاية ملتمسي اللجوء والالجئني، من حيـث اسـتقباهلم وتقـدمي املشـورة والرعايـة هلـم وإجيـاد 
حلول دائمة على أساس االحترام الكامل لالجئني، ومن حيــث مسـاعدة الـدول واملفوضيـة يف 
احلفـاظ علـى سـالمة النظـام الـدويل حلمايـة الالجئـني، ال ســـيما مــن خــالل أنشــطة الدعــوة، 
وكذلك أنشطة توعية اجلمهور واألنشطة اإلعالمية اليت ترمي إىل مكافحـة العنصريـة والتميـيز 

العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وإىل كسب التأييد العام لالجئني؛ 
نتعهد بزيادة محاية الالجئني، يف إطار التضامن وتقاسم األعباء علـى الصعيـد  -١٢
الدويل، وذلك بوضع استراتيجيات شـاملة، علـى الصعيديـن اإلقليمـي والـدويل بوجـه خـاص، 
لبناء القدرة، ال سيما يف البلدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، وخباصـة 
تلـك الـيت تسـتضيف أعـدادا كبـرية وافـدة مـن الالجئـني أو تلـك الـيت طـال فيـها أمـد حــاالت 
وجـود الجئـني، كمـا نتعـهد بتعزيـز آليـات االسـتجابة بغيـة ضمـان يئـــة ظــروف أكــثر أمنــاً 

وأفضل إلقامة الالجئني وحل مشاكلهم يف الوقت املناسب؛ 
نسلم بأن الوقاية هـي أفضـل سـبيل لتفـادي حـاالت وجـود الجئـني ونشـدد  -١٣
على أن الغاية املتوخاة من احلماية الدولية هي إجياد حل دائـم لالجئـني، مبـا يتماشـى مـع مبـدإ 
عـدم اإلعـادة القسـرية، ونثـين علـى الـدول الـيت تواصـل تيسـري هـذه احللـول، وخباصـــة العــودة 
الطوعية إىل الوطن وكذلك، حيثما كان هذا مالئماً وعمليا، اإلدماج احمللي وإعادة التوطـني، 
مع االعتراف بأن العودة الطوعية إىل الوطن يف ظل األمان والكرامة ال تزال هي احلل املفضـل 

ملشاكل الالجئني؛ 
نعـرب عـن امتناننـا لسويسـرا، حكومـــة وشــعباً، لكــرم ضيافتــها لالجتمــاع  -١٤
الــوزاري للــدول األطــراف يف اتفاقيــة عــام ١٩٥١ و/أو بروتوكوهلــا الصــادر عــــام ١٩٦٧ 

املتعلقني بوضع الالجئني. 
  

برنامج العمل   ثالثا -
متابعة لإلعالن الصادر عن الدول األطراف، يقترح برنامج عمل من شـأنه أن يـؤدي 
تدرجييـا، يف حالـة تنفيـذه، إىل تعزيـز محايـة الالجئـني علـى امتـداد سـنوات متعـددة. ولربنـــامج 

العمل هذا ست غايات هي: 
تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧؛  -١

محاية الالجئني يف إطار حركات اهلجرة األوسع؛  -٢
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تقاسـم األعبـاء واملسـؤوليات بطريقـة أكـثر إنصافـا وبنـاء القـدرات الســتقبال  -٣
الالجئني ومحايتهم؛ 

التصدي مبزيد من الفعالية للشواغل املتصلة باألمن؛  -٤
مضاعفة اجلهود للبحث عن حلول دائمة؛  -٥

تلبية احتياجات الالجئات واألطفال الالجئني من حيث احلماية.  -٦
وترتبط غايات الربنامج فيما بينها وتتداخل مواضيعها. وتشـتمل هـذه املواضيـع علـى 
ـــني  تقاسـم املسـؤولية واألعبـاء، وكذلـك علـى تطبيـق النظـام بكاملـه تطبيقـا يراعـي الفـوارق ب
ــال  اجلنسـني ويراعـي عـامل السـن. وأنشـطة املتابعـة املقترحـة يف مـا يتعلـق بالالجئـات وباألطف
الالجئـني جيـري تناوهلـا حتديـدًا يف الغايـة ٦، وهـي مدجمـة فضـال عـن ذلـك، يف برنـامج العمــل 

بأكمله. 
  

تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكوهلا الصادر عام ١٩٦٧   الغاية ١ -
يتعـني تعزيـز تنفيـذ اتفاقيـة عـــام ١٩٥١ وبروتوكوهلــا الصــادر عــام ١٩٦٧، اللذيــن 
ما برحا ميثالن معــاً حجـر األسـاس يف مـا يتعلـق باحلمايـة الدوليـة لالجئـني. ويتعـني، يف املقـام 
األول، توسيع قاعدة الـدول األطـراف، عـن طريـق انضمـام مجيـع املنـاطق اجلغرافيـة علـى حنـو 
أكثر توازناً. كما يقتضي األمر اتباع نهج أكثر تناسقاً يف ما يتعلق بالبت يف وضـع الالجئـني، 
وكذلـك يف مـا يتعلـق بتفســـري اتفاقيــة عــام ١٩٥١ واســتخدام األشــكال املكملــة للحمايــة. 
والتصـدي حبـزم لألسـباب اجلذريـة لتحركـات الالجئـني، وتقـدمي حلـول أكـثر فعاليـــة وميكــن 
التنبؤ ا حلاالت تدفق الالجئني بأعداد كبرية، ووجود سياسـات حمسـنة السـتقبال الالجئـني، 
ويئة بيئة تفضي عموماً بدرجة أكـرب إىل محايتـهم، هـي أمـور مـن شـأا أن تسـاهم يف تنفيـذ 
نظام محاية الالجئني تنفيذا أفضل. وينبغي وضع التدابري املناسـبة لتعزيـز اإلشـراف علـى تنفيـذ 
اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكـول عـام ١٩٦٧. ومحايـة الالجئـــني مــن شــأا أن تتعــزز أيضــاً 
باالنضمــام إىل الصكــوك االقليميــة املتعلقــة بــــالالجئني، واالنضمـــام كذلـــك إىل الصكـــوك 
األساسـية املتعلقـة حبقـوق اإلنسـان، وبتنفيـذ تلـك الصكـوك تنفيـذًا فعـاالً. وينـدرج ١٢ هدفــاً 
حمددًا، إىل جانب أنشطة شىت ترمي إىل حتقيــق تلـك األهـداف، ضمـن هـذه الغايـة العامـة هـي 

ما يلي: 
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االنضمام العاملي إىل اتفاقية عام ١٩٥١ وبروتوكول عام ١٩٦٧  -١
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني أن جتــري دراســة اســتقصائية  !

ــــام إىل اتفاقيـــة عـــام ١٩٥١  للصعوبــات الــيت تواجــه الــدول يف مــا يتعلــق باالنضم
وبروتوكول عام ١٩٦٧ أو يف ما يتعلق بتنفيذمها، دف مساعدة الدول على جتـاوز 

هذه الصعوبات. 
جيب على الدول األطراف أن تساهم مـة يف محلـة االنضمـام الـيت تنظمـها املفوضيـة  !

واليت دف إىل حتقيق انضمام عـاملي إىل نظـام اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكـول عـام 
 .١٩٦٧

جيب على الدول األطراف واملنظمات اإلقليمية أن تروَّج، يف االتصاالت الثنائيـة الـيت  !

ـــة علمــا ــذه  جتريـها ويف املنتديـات متعـددة األطـراف، لالنضمـام وأن حتيـط املفوضي
املبادرات. 

ــــيت قدمتـــها أثنـــاء  جيــب علــى الــدول األطــراف أن تنظــر يف ســحب التحفظــات ال !

انضمامها، وأن تعمل، عند االقتضاء، على رفع التحفظات اجلغرافية. 
د، أن تكفــل إدمــاج  جيب على الدول األطراف، اليت مل تفعـــل ذلــك بعــ !

ملبادئ األساسية التفاقية عام ١٩٥١ يف التشريعات احمللية حيثمـا كـان ذلـك  ا
ضروريا وفقا للنظام القانوين الوطين. 

  
حتسني إجراءات اللجوء على أساس فردي  -٢

 

جيب على الدول أن تنظر، عن طريق اللجنـة التنفيذيـة التابعـة ملفوضيـة األمـم املتحـدة  !

لشؤون الالجئني، يف إمكانية حتديث التوجيهات اليت وضعتها اللجنـة التنفيذيـة سـابقا 
بشـأن إطـار إجـراءات اللجـوء املوصـى بـه، وذلـك ـدف الـترويج لزيـادة التنســيق يف 

ممارسات الدول(٥). 
جيب على الدول أن تتيـح إمكانيـة الوصـول إىل إجـراءات اللجـوء وأن تتـأكد مـن أن  !

نظم اللجوء التابعة هلا تتيح اختاذ القرارات على حنو فعـال ومنصـف، فـورًا ومبـا حيقـق 
نتائج قابلة لإلنفاذ، مبا يف ذلـك عـودة األشـخاص الذيـن يتبـني أـم ليسـوا حباجـة إىل 
محايــة دوليــة وإعــادة قبوهلــم. وتعتــرب العــودة أداة هامــة للتصــدي لســوء اســـتخدام 

إجراءات اللجوء وللمحافظة على سالمة نظم اللجوء(٦). 
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جيب على الدول، اليت مل تفعل ذلك بعـد، أن تضـع تشـريعا خبصـوص اللجـوء وتضـع  !

إجراءات لذلك الغـرض، وأن تسـتفيد يف ذلـك مـن مسـاعدة مفوضيـة األمـم املتحـدة 
لشـؤون الالجئـني ومـن توجيـهات اللجنـة التنفيذيـة. ويتعـني علـى الـدول الـــيت لديــها 
إجراءات راسخة بشأن اللجوء أن تفكر يف أفضل السبل لدعم هذه املبادرات، مبـا يف 
ذلك توفري املساعدة املالية والتقنية حيثما دعت الضرورة لذلك، كشكل مـن أشـكال 

التعاون الدويل امللموس(٧). 
جيـب علـى الـدول أن تـدرج ضمـن إجـراءات اللجـوء ضمانـات تراعـي الفـوارق بـــني  !

اجلنســني وعــامل الســن، أو أن تعــزز تلــك الضمانــات يف حالــة وجودهــا، حبســب 
الضـرورة، مـع إيـالء املراعـاة الواجبـة ملبـدأ ملِّ مشـل األســـرة ومــع أخذهــا يف االعتبــار 
أحكام اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التميـيز ضـد املـرأة، 
وكذلك املبادئ التوجيهية ذات الصلة الـيت وضعتـها مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون 
ــالذات ذوو  الالجئـني؛ وينبغـي أيضـاً أن يسـتفيد مـن الضمانـات الضروريـة الضعفـاء ب

االحتياجات اخلاصة، من قبيل ضحايا التعذيب أو املعوقني(٨). 
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني العمل على ضمان مراعـاة  !

االدعاءات اليت يقدمها ملتمسـو اللجـوء مـن النسـاء واألطفـال للفـوارق بـني اجلنسـني 
وعامل السن، مبا يف ذلك أشكال االضطهاد اليت تشتمل علـى جوانـب مرتبطـة بنـوع 

اجلنس وعامل السن. 
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إجـراء مشـاورات، يفضـل  !

أن تكـون داخـل اللجنـة التنفيذيـة، بشـأن أفضـل السـبل ملواجهـة التحـــدي املتمثــل يف 
تزايـد املطالبـات بـاحلصول علـى وضـــع الالجــئ الــيت يقدمــها ملتمســو اللجــوء مــن 

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم. 
جيب على مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تقـوم بأنشـطة تدريبيـة مكثفـة  !

وبأنشـطة لبنـاء قدراـا الداخليـة، وأن ختصـص، يف الوقـــت ذاتــه، املزيــد مــن املــوارد 
ـــى الصعيــد العــاملي وفقــا  لتحسـني نوعيـة واتسـاق عمليـات حتديـد وضـع الالجـئ عل

للوالية املنوطة ا. 
 

توفري أشكال تكميلية من احلماية لألشخاص الذين قد ال يشملهم نطــاق اتفاقيــة  -٣
عام ١٩٥١ ولكنهم حيتاجون إىل محاية دولية 

ــــى  جيــب علــى اللجنــة التنفيذيــة أن تضــع، يف إطــار واليتــها، اســتنتاجا يشــتمل عل !

توجيـهات بشـأن املبـادئ العامـة الـيت ينبغـي أن تقـوم عليـها األشـكال التكميليـــة مــن 
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احلمايـة، واألشـخاص الذيـن قـد يسـتفيدون منـها، وبشـأن توافـق هـذه األشـكال مـــع 
اتفاقية عام ١٩٥١ ومع الصكوك الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة. 

جيب على الدول أن تنظر يف مزايا إنشاء إجراء وحيد يبــدأ أوال بفحـص األسـس الـيت  !

حتددها اتفاقية عام ١٩٥١ لإلقرار بوضع الالجئ قبل الشروع، حسبما هو ضـروري 
ومناسب، يف دراسة األسس املمكنة ملنح أشكال تكميلية من احلماية. 

 
استثناء من ال يستحقون احلماية الدولية اليت توفّــر لالجئــني، مبــن فيــهم املدانــون  -٤

بارتكاب أعمال إرهابية 
حيـث إن مكافحـة اإلرهـاب هـــي، أساســاً، مســألة تتعلــق بإنفــاذ القــانون اجلنــائي،  !

وحيث إن إساءة اسـتعمال وسـيلة التمـاس اللجـوء جيـب أيضـاً احليلولـة دوـا، يتعـني 
علـى الـدول أن تتخـذ تدابـري، مصحوبـة بضمانـات قانونيـة، إلنفـاذ شـروط االســتثناء 
الواردة يف االتفاقية، اليت قد تشتمل مـا يلـي: إدراج شـروط االسـتثناء هـذه يف صلـب 
ـــاون وحتســني تبــادل املعلومــات بــني الســلطات  التشـريع الوطـين، وتوثيـق عـرى التع
املسؤولة عن اهلجرة والسلطات املسـؤولة عـن طلبـات اللجـوء مـن ناحيـة، وسـلطات 
إنفاذ القانون من ناحيــة أخـرى، وكذلـك مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، 
عند االقتضاء، وإعطاء األولوية للبت يف طلبات اللجوء من قبل موظفـني خـرباء حـني 
يوجـد شـك يف أن مقـدم الطلـب قـد يقـع حتـــت طائلــة املــادة ١ �واو� مــن اتفاقيــة 

 .(٩)١٩٥١
وجيب على الدول أن تطبـق شـروط االسـتثناء علـى حنـو ال يلحـق الضـرر بـأي طلـب  !

التماس للجوء قائم على أسس متينة ومقدم مـن أقـارب أشـخاص تشـملهم إجـراءات 
االستثناء. 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تنقـح مبادئـها التوجيهيـة بشـأن  !

االستثناء (١٩٩٦). 
ــــذ اتفاقيـــة عـــام ١٩٥١ وبروتوكـــول  توثيــق التعــاون يف اإلشــراف علــى تنفي - ٥

عام ١٩٦٧ 
جيــب علــى الــدول ومفوضيــة األمــم املتحــدة لشــــؤون الالجئـــني واملنظمـــات غـــري  !

احلكوميــة حتديــد الطرائــق العمليــة لكفالــة حتســني التعــاون بــني املفوضيــة والـــدول 
األطراف يف ما يتعلق بتعزيز تنفيــذ اتفاقيــة ١٩٥١ وبروتوكــول ١٩٦٧، ويف مــا 
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يتعلق بتسهيل مهمة املفوضية املتمثلة يف اإلشراف على الصكوك الدوليــة املتعلقــة 
بالالجئني. 

جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، يف هـذا الصـدد، وحـىت حتــافظ  !

على الزخم اإلجيايب لعملية املشـاورات العامليـة، أن تواصـل توفـري منتـدى حلـوار رفيـع 
ـــع والتحديــات  املسـتوى وقـائم علـى املشـاركة بشـأن مسـائل احلمايـة وبشـأن املواضي
العاملية الناشئة، وكذلك احلاالت اخلاصة من احلمايـة، ال سـيما احلـاالت ذات الطـابع 

 .امللح
جيب على الدول، يف هذا الصدد أيضا، أن تقدم املزيد مــن املعلومـات عـن اإلجنـازات  !

ـــاكل الــيت واجهتــها يف مــا يتعلــق باحلمايــة يف االجتماعــات  الـيت حققتـها وعـن املش
املنتظمة اليت تعقدها اللجنـة الدائمـة، وأن تـويل عنايـة خاصـة ملسـائل احلمايـة املرتبطـة 

باملرأة والطفل. 
تفسري اتفاقية عام ١٩٥١ تفسريًا أكثر تناسقاً يف ضوء تطورات قانون الالجئني  -٦

جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني أن تنشــر ورقــات املعلومــات  !

األساسية وخالصة اسـتنتاجات اجتماعـات املـائدة املسـتديرة للخـرباء الـيت عقـدت يف 
إطار املشاورات العاملية. 

جيب على مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تعـد مبـادئ توجيهيـة مكملـة  !

لدليلـها املتعلـق بـإجراءات ومعايـري حتديـد وضـع الالجـئ تسـتند إىل املعايـــري القانونيــة 
الدولية الواجبة التطبيق، وذلـك بشـأن ممارسـات الـدول، وبشـأن الفقـه، وأن تسـتعني 
يف ذلـك، حبســـب االقتضــاء، بمدخــالت مــن املناقشــات الــيت دارت يف اجتماعــات 

املائدة املستديرة للخرباء أثناء املشاورات العاملية. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تواصل تنظيـم مناقشـات للخـرباء،  !

وأن تشرك يف هذه املناقشات أيضاً ممارسني تابعني للدول، حسبما يقتضي األمر ذلك. 
ــــني أن تواصـــل مشـــاركتها يف  جيــب علــى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئ !

املبادرات والدراسات اليت تنظمها أو تقوم ـا الـدول، واملنظمـات اإلقليميـة، وغريهـا 
ـــع التركــيز علــى  مـن الشـركاء، مبـا يف ذلـك املنظمـات غـري احلكوميـة واجلامعـات، م

القانون املتعلق بالالجئني. 
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زيادة وضع املعايري  -٧
جيب على مفوضيـة األمـم املتحـدة الشـؤون الالجئـني، متاشـياً مـع اإلقـرار يف اإلعـالن  !

الصادر عن الدول األطراف بضرورة زيادة تطوير نظام احلماية الدولية لالجئـني علـى 
النحـو املناسـب، أن تستكشـف اـاالت الـيت مـن شـأا أن تسـتفيد مـن زيـادة وضــع 
املعايـري، مـن قبيـل اسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة أو صكـوك أخــرى تحــدد يف مرحلــة 

الحقة. 
  

تعزيز احترام الالجئني  -٨
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واجلهات الفاعلة األخـرى  !

ذات الصلة أن تعمل على إجياد موقف إجيايب ويتسم بـاالحترام جتـاه الالجئـني، مبـا يف 
ذلك من خالل ما يلي: 

تشجيع القادة السياسيني على التمسك بالقيم األساسية الـيت تسـتند إليـها اتفاقيـة عـام  ?
١٩٥١ وبروتوكول عام ١٩٦٧؛ 

حتسني استخدام املواد اليت يقصد ا توعية اجلمهور والـيت ميكـن أن تـؤدي إىل إذكـاء  ?
وعي اتمع املـدين حبالـة الالجئـني، وتوزيـع تلـك املـواد علـى نطـاق أوسـع، مبـا فيـها 
املـواد الـيت وضعتـها املفوضيـة (كتلـــك الــيت ُوضعــت مــن أجــل موضــوع االحــترام؛ 
واألفكـار النمطيـة الشـائعة، ومحـالت الفـانوس السـحري)، وكذلـــك املــواد التثقيفيــة 
(الكراسـات والكتيبـات املوجهـة إىل الالجئـني مـن األطفـال واملراهقـــني، وجمموعــات 

املواد التعليمية، مبا يف ذلك أدلة املعلمني). 
جيـب علـى الـدول أن تضـع، مبشـاركة الالجئـني، برامـج لتوعيـة اجلمـهور تركـز علــى  !

املسامهات االجتماعية والثقافية اإلجيابية اليت ميكن لالجئني تقدميها، مـع تضمـني هـذه 
ـــة  الــربامج اســتخداماً أكــرب لــألدوات التعليميــة مــن قبيــل إعالنــات اخلدمــات العام
والرياضة واملوسيقى والترفيه، بطريقة تروِّيـج لرسـائل إجيابيـة عـن التسـامح والتعدديـة 

والقيم املشتركة، وكذلك بناء اجلسور. 
جيب على الدول أن تنظر يف اختاذ تدابري ملناهضة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره  !

األجانب الذي يتعرض لـه ملتمسو اللجوء والالجئون. 
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وضع ترتيبات وافية لالستقبال  -٩
جيـب علـى اللجنـة التنفيذيـة أن تنظـر يف اعتمـاد إطـار أساســـي لسياســات االســتقبال  !

يستند إىل املعايري القانونية الدولية الواجبة التطبيـق، وأن يكـون هـذا اإلطـار يف شـكل 
استنتاج للجنة التنفيذية. 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تضع مبــادئ توجيهيــة بشــأن  !

استقبال ملتمسي اللجوء، مع إيالء اهتمام صريح لالعتبارات املتعلقة بالفوارق بــني 
اجلنسني وعامل السن، وكذلك لالحتياجات اخلاصة لضحايا التعذيب و/أو العنــف 

أو املعوقني، وكذلك ملن منهم يف حاجة إىل عناية طبية خاصة. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن ترصــد ترتيبـات االسـتقبال وأن  !

تدرج يف تقاريرها، اليت تقدمها إىل اللجنة التنفيذية بشأن حـاالت احلمايـة يف خمتلـف 
املنـاطق، معلومـات عـن التطـورات احلاصلـة، مبـا يف ذلــك الصعوبــات الــيت يواجهــها 

ملتمسو اللجوء، وكذلك أي توصيات تتقدم ا. 
جيـب علـى الـدول أن تستكشـف، علـى حنـو أكـثر تضـافرًا البدائـل املناسـبة الحتجـــاز  !

ملتمسي اللجوء والالجئني، وأن متتنع مبدئيا عن احتجاز األطفال. 
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمــات غـري احلكوميـة  !

والشركاء اآلخرين، العمل مع مجاعـات الالجئـني لتلبيـة احتياجـات ملتمسـي اللجـوء 
والالجئــني مــن األطفــال غــري املصحوبــني واملنفصلــني عــن ذويــهم، مبــــا يف ذلـــك، 
إيداعـهم، حبسـب االقتضـاء، لـدى أسـر حاضنـــة مؤقتــاً أو تعيــني أوصيــاء حكوميــني 

أو غري حكوميني، ورصد هذه الترتيبات. 
  

جماة حاالت تدفق الالجئني بأعداد كبرية علـى حنـو أكـثر فعاليـة وميكـن التنبـؤ  - ١٠
به بدرجة أكرب 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تعـد دراسـة مقارنـة عـن تدابـري  !

احلماية املستخدمة اة تدفقات الالجئني بـأعداد كبـرية، وأن تتنـاول هـذه الدراسـة 
أفضـل املمارسـات مـن واقـع جتربـة املفوضيـة وتراعـى فيـها كذلـــك آراء الــدول، مــع 
حبثها، يف الوقت ذاته، احلاجة إىل صك دويل رمسي إضـايف، باإلضافـة إىل اتفاقيـة عـام 

١٩٥١ وكذلك إىل اتفاقية عام ١٩٦٩ اليت أبرمتها منظمة الوحدة األفريقية. 
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جيب على مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني أن تضـع وتنشـر مبـادئ توجيهيـة  !

لتوضيح اجلوانب اإلجرائية لالستثناء يف سياق التحديد اجلماعي لوضع الالجئ الـذي 
ينطبق عليه هذا الوصف بصورة بديهية. 

جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني ضمـان أن تشـتمل تدابـري  !

ااة الطارئة حلاالت تدفق الالجئـني بـأعداد كبـرية علـى أنشـطة جمتمعيـة تسـتجيب 
لالحتياجـات اخلاصـة مـــن حيــث احلمايــة لالجئــات واألطفــال الالجئــني، وكذلــك 

الفئات الضعيفة(١٠). 
جيب على الدول، مبشاركة منظومــة األمـم املتحـدة، ال سـيما مفوضيـة األمـم املتحـدة  !

لشـؤون الالجئـني، أن تـروِّج للمشـاركة األكـثر فعاليـة يف اإلنـذار املبكـــر والتخطيــط 
للطـوارئ، حبسـب االقتضـاء، لتمكـني البلـدان مـن التـهيؤ، علـى حنـو أفضـل، ملواجهــة 
التدفقـات احملتملـة لالجئـني بـأعداد كبـرية وكذلـك لكفالـة ودعـم أوىف وأنســـب مــن 

حيث التوقيت من جانب اتمع الدويل. 
تسجيل الالجئني وتوثيقهم بطريقة أفضل  -١١

ــــاج املتعلـــق بتســـجيل الالجئـــني وملتمســـي  جيــب علـــى الــدول، متاشــياً مـــع االستنت !

اللجوء (رقم ٩١ (د-٥٢) (٢٠٠١))، وأخــذًا يف االعتبـار مقتضيـات السـرية يف مـا 
يتعلق باستعمال البيانات، أن تسجل وتوثِّـق الالجئـني وملتمسـي اللجـوء مـن اإلنـاث 
ــــور  والذكــور املوجوديــن يف إقليمــها علــى أســاس فــردي يف أقــرب وقــت ممكــن ف
ـــهم وحصوهلــم علــى اخلدمــات الضروريــة  وصوهلـم، وبطريقـة تسـاهم يف حتسـني أمن

وحرية تنقلهم. 
ـــدول يف ســبيل  جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تعمـل مـع ال !

كفالة توفري الدعم املايل والتقين، مبا يف ذلـك يف امليـادين املتعلقـة بـالتدريب واملعـدات 
واملواد الالزمة لتمكني الدول النامية املضيفـة، علـى وجـه اخلصـوص، مـن االضطـالع 
بعمليـة التسـجيل وتزويـد الالجئـني بالوثـائق، اعترافـا منـها بـأن هـذه املهمـة مســؤولية 

ملقاة على عاتق الدولة يف املقام األول. 
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني والشـركاء اآلخريـن ذوي  !

الصلة ضمان أن يكون األشخاص الذين يضطلعون مبهمـة تسـجيل سـكان املخيمـات 
وتسجيل األشخاص العائدين طوعا إىل أرض الوطن قد تلقوا التدريب الكايف، مبـا يف 
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ذلـك علـى أسـاليب االسـتجواب الـيت تراعـي الفـوارق بـــني اجلنســني وتراعــي عــامل 
السن. 

جيب على الدول والشركاء اآلخرين ذوي الصلة النظر يف كيفية إتاحة خـربم الفنيـة  !

وجعلـها يف متنـاول اليـد، مبـا يف ذلـــك عــن طريــق توفــري املــوارد البشــرية، ملســاعدة 
املفوضيـة يف جـهودها املسـتمرة الراميـة إىل حتسـني نظمـــها املتعلقــة بتســجيل وتوثيــق 

الالجئني. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تصدر معايري ومبادئ توجيهيـة  !

عمليـة بشـأن التسـجيل وإدارة البيانـــات املتعلقــة بــأعداد الالجئــني، وأن تنقــح دليــل 
التسجيل الذي وضعته يف عام ١٩٩٤ وتعد منـاذج تدريبيـة خاصـة بالتســجيل وإدارة 
ــــم التســــجيل امليــــداين  البيانـــات. ويتعـــني عليـــها، فضـــال عـــن ذلـــك، أن تعـــزز دع
(املنهجيات والنظم واملواد والتدريب وبعثــات الدعــم)، مبــا يف ذلــك باالســتفادة ممــا 

يوجد فعالً لدى الدول من خربة فنية ومن موارد بشرية. 
جيب على الدول ومفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني إدراج أسـاليب وأدوات  !

جديدة لتعزيز حتديد الالجئني وملتمسي اللجوء وتزويدهم بوثائق هوية، مبـا يف ذلـك 
مركزيـاً، وحتديـد مسـام احليويـة، وتبـادل هـذه املعلومـات بغيـة وضـع نظـام تســـجيل 

موحد بدرجة أكرب على نطاق العامل. 
جيب على الدول أن توفر الوثائق الضرورية املتعلقة باحلالة املدنية (كـالوالدة والـزواج  !

والطالق والوفاة مثالً)، وأن تسـتفيد يف ذلـك مـن دعـم املفوضيـة هلـا وتعاوـا معـها، 
عند االقتضاء. 

جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني والشـركاء اآلخريـن ذوي  !

الصلة استخدام بيانات التسجيل لتحديد ووضع ترتيبات خاصة للمساعدة واحلمايـة، 
عند االقتضاء، لصاحل املرأة اليت لديها أي شواغل خاصة بشأن احلماية واألطفـال غـري 
املصحوبني واملنفصلني عـن ذويـهم، واألطفـال الذيـن يعولـون أسـرًا معيشـية، واألسـر 

اليت يعوهلا أحد الوالدين، وكذلك الالجئني املعوقني واملسنني. 
التصدي حبزم أكرب لألسباب اجلذرية لتحركات الالجئني  -١٢

جيـب علـى الـدول أن تعطـي أولويـة أكـرب ملسـألة التصـدي لألسـباب اجلذريـة، مبـــا يف  !

ذلك الصراع املسلح، وأن تضمن أن جداول األعمـال احلكوميـة الدوليـة ذات الصلـة 
تعكس هذه األولوية. 
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ـــها، يف ســياق  جيـب علـى الـدول أن تسـتعمل الوسـائل املناسـبة املوجـودة حتـت تصرف !

سياساا اخلارجية واألمنية والتجارية واإلمنائية واالستثمارية، للتأثـري يف التطـورات يف 
ـــم  البلـدان املنتجـة لالجئـني صـوب حتقيـق مزيـد مـن االحـترام حلقـوق اإلنسـان، وللقي

الدميقراطية، واحلكم الرشيد. 
جيب على الدول أن تدعم أعمال األمـم املتحـدة يف جمـاالت منـع نشـوب الصراعـات  !

وتسويتها وحفظ السالم وبناء السالم يف الدول اليت مزقتها احلرب. 
جيـب تشـجيع اهليئـات الدوليـة واإلقليميـة العاملـة يف جمـال حقـوق اإلنسـان، وكذلــك  !

اجلـهات الفاعلـة يف جمـال التنميـة، علـى حبـث الكيفيـة الـيت ميكنـها ـا أن تؤثـــر تأثــريًا 
مباشـرًا بدرجـة أكـرب يف حـاالت وجـود الجئـني الـيت تسـفر عنـها انتــهاكات حقــوق 
اإلنسان واملنازعات بني الفئات، ال سـيما عـن طريـق زيـادة الدعـم املـايل و/أو التقـين 
املقدم لبلدان املنشأ اليت ترغب يف إنشاء جلان وطنيــة حلقـوق اإلنسـان، ووضـع تدابـري 

لتحسني سري عمل اهليئة القضائية وقوات الشرطة. 
جيب على الدول أن تويل االعتبـار جمـددا للتصديـق علـى اتفاقيـة عـام ١٩٥٤ املتعلقـة  !

بوضـع األشـخاص عدميـي اجلنسـية واتفاقيـة عـــام ١٩٦١ املتعلقــة بتخفيــض حــاالت 
انعدام اجلنسية، دف االنضمام إليهما يف أقرب وقت. 

جيب على مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تلتمـس معلومـات مـن الـدول  !

بشأن اخلطوات اليت اختذا لتخفيض حاالت انعدام اجلنسية ولالستجابة الحتياجـات 
األشخاص عدميي اجلنسية من حيث احلماية، متاشياً مع االستنتاج رقـم ٧٨ (د-٤٦) 
(١٩٩٥) الذي خلصت إليه اللجنة التنفيذية، وأن تـوايف اللجنـة التنفيذيـة بتقريـر عـن 

هذا االستقصاء، مشفوعاً بالتوصيات اليت قد تساعد يف زيادة حتسني حالتهم. 
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تعمـل، مـن خـالل وجودهــا  !

امليداين، عند االقتضـاء، كحـافز للتخفيـف مـن الظـروف الـيت قـد تـؤدي إىل تدفقـات 
الالجئني. 

  
محايةمحاية  الالجئنيالالجئني يف إطار حركات اهلجرة األوسع يف إطار حركات اهلجرة األوسع   الغايةالغاية  ٢٢--

إن املسـؤوليات احملـددة بوضـوح امللقـاة علـى عـاتق مفوضيـة األمـــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئني، يف ما يتعلق بالالجئني وغريهم من األشـخاص الذيـن تـم ـم املفوضيـة، ال تشـمل 
املهاجرين عموماً. وال ميكـن، يف الوقـت ذاتـه، إنكـار أن الالجئـني غالبـا مـا ينتقلـون يف إطـار 
تدفقات هجرة خمتلطـة أوسـع. ويف الوقـت ذاتـه، فـإن عــدم وجــود مــا يكفــي مــن اخليــارات 
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الصاحلة للهجرة القانونيــة ميثــل حــافزا إضافيــا لألشــخاص غــري الالجئــني اللتمــاس دخــول 
البلدان عن طريق وسيلة اللجوء عندما تكون هذه الوسيلة هي السبيل الوحيد املتــاح هلــم 
فعــالً لدخــول البلــدان والبقــاء فيــها. ومــن املــهم، لعــدة أســباب ليـــس أقلـــها اآلثـــار علـــى 
الالجئــني واملخــاطر الــيت ددهــم، أن يتلقــوا احلمايــة دون اللجــوء إىل جتــارة إجراميــة قـــد 
تعرضــهم للخطــر. وبنــاًء عليــه، مثــة حاجــة إىل حتســــني فـــهم وإدارة العالقـــة بـــني اللجـــوء 
واهلجرة، ومها أمران يتعني على املفوضية الترويج هلما، ولكن مبا يتسق مع واليتها، حــىت 
يتمكــن احملتــاجون إىل احلمايــة مــن احلصــــول عليـــها، ويتمكـــن الراغبـــون يف اهلجـــرة مـــن 
احلصول على خيارات أخرى غــري اســتخدام وســيلة اللجــوء، وحــىت يتعــذر علــى املــهربني 
عدميــي الضمــــري االســـتفادة مـــن التالعـــب غـــري املشـــروع بإمكانيـــات الدخـــول املتاحـــة. 
ولتحسني محاية الالجئني يف إطار حتركات اهلجرة األوسع وملناهضة ســوء اســتخدام نظــم 

اللجوء، مت حتديد سبعة أهداف مشفوعة بتدابري هي ما يلي: 
حتديــد احتياجــات الالجئــني وملتمســـي اللجـــوء حتديـــدا أفضـــل واالســـتجابة هلـــا  -١
ذلــك إمكانيــة التمتــع باحلمايــة يف إطــار الســياق األوســع  استجابة سليمة، مبا يف 

إلدارة اهلجرة 
جيـب علـى الـدول أن تضمـن، آخـذة يف احلســـبان املشــاورات ذات الصلــة، املتعــددة  !

األطــراف واملتعــددة القطاعــات، أن تكــــون تدابـــري التحكـــم يف اهلجـــرة مشـــفوعة 
بضمانات احلماية الوافية بـالغرض الـيت متـيز بطريقـة مناسـبة بـني الالجئـني مـن جهـة، 
واألشخاص الذين ليسوا حباجة إىل محايـة دوليـة مـن جهـة ثانيـة، بغيـة إتاحـة الفرصـة 

لالستجابة الحتياجات احلماية ضمن اإلطار الدويل املتفق عليه. 
جيـب علـى الـدول أن تضـــع جــدول أعمــال متماســكاً للسياســات املتعلقــة بــاهلجرة  !

واللجـوء، حيقـق توازنـاً سـليماً بـني أولويـــات التحكــم يف اهلجــرة وضــرورات محايــة 
الالجئني، وقد يشـتمل علـى سياسـات شـفافة ونزيهـة بشـأن اهلجـرة ألغـراض العمـل 

وملِّ مشل األسرة. 
جيب على مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تضـع مبـادئ توجيهيـة بشـأن  !

ضمانـات تدابـري اعـــتراض املــهاجرين، مــع جمموعــة عنــاصر تدريبيــة لصــاحل الــدول 
واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية. 

جيب على اللجنة التنفيذية أن تنظر يف اعتمـاد اسـتنتاج يركـز علـى ضمانـات احلمايـة  !

يف تدابري اعتراض املهاجرين. 
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جيـب علـــى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني والــدول وأصحــاب الشــأن  !

اآلخريــن (كاملنظمــة البحريــة الدوليــة علــى ســبيل املثــال) الســــعي إىل التوصـــل إىل 
ـــني يف  تفامهـات موحـدة بشـأن املسـؤوليات يف سـياق إنقـاذ ملتمسـي اللجـوء والالجئ
البحـر، مبـا يف ذلـك فيمـا يتعلـق باإلنقـاذ يف حـــد ذاتــه، ووصــول الـــمنقَذين إىل الــرب 

واحللول اليت جيب السعي إىل إجيادها. 
جيب على الدول، يف إطار السياق األوسـع إلدارة اهلجـرة، أن تنظـر يف االنضمـام إىل  !

اتفاقية األمم املتحدة حلماية حقوق مجيع العمـال املـهاجرين وأفـراد أسـرهم املربمـة يف 
عـام ١٩٩٠، واالتفاقيـات ذات الصلـة الـيت أبرمتـها منظمـة العمـل الدوليـــة (وخباصــة 

االتفاقيتني رقم ٩٧ ورقم ١٤٣). 
 

تعزيز اجلهود الدولية الرامية إىل مكافحة ريب األشخاص واالجتار م  - ٢
جيـب علـى الـدول أن تنظـر يف االنضمـام إىل اتفاقيـة األمـم املتحـــدة ملكافحــة اجلرميــة  !

املنظمة عرب احلدود الصادرة عام ٢٠٠٠ وبروتوكوليها (بروتوكـول مكافحـة ريـب 
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلـو؛ وبروتوكول منع وقمــع االجتـار باألشـخاص، 

وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه). 
جيب على الدول أن تضمن أن عمليات اللجوء التابعة هلا تسمح بتلقي مطالبـات مـن  !

األشخاص الذين وقعوا ضحية لالجتار م، وخباصة النساء والفتيـات الالئـي يسـتطعن 
االستناد يف طلبهن اللجوء إىل أسباب ال يكون واضحا أا بغري أساس. 

جيب على الدول أن تنشر العقوبات اليت تنتظر كل من ينخرط يف ريـب األشـخاص  !

واالجتار م. 
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني أن تستكشــف إمكانيــة عقــد  !

ـــى احتياجــات األطفــال ضحايــا االجتــار ــم مــن حيــث  اجتمـاع للخـرباء يركـز عل
احلماية. 

 
حتسني مجع البيانات وإجراء البحوث بشأن العالقة بني اللجوء واهلجرة  - ٣

جيب على الدول أن تعـد وتتبـادل إحصـاءات أكـثر تفصيـالً، وأكـثر قابليـة للمقارنـة،  !

مصنفة حسب نوع اجلنـس والسـن، عـن حجـم تدفقـات اهلجـرة ونوعـها وتكوينـها، 
للتمكـني مـن إجـراء حتليـل نوعـي للمشـكلة وتسـليط الضـوء علـى أسـباب وتشــعبات 
التحركـات الدوليـة هـذه. ويتعـني علـى الـدول، بوجـــه خــاص، أن تنظــر يف إمكانيــة 
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وضـع البيانــات يف شــكل جــداول وفقــاً لتوصيــات األمــم املتحــدة املنقحــة املتعلقــة 
بإحصاءات اهلجرة الدولية (نيويورك، ١٩٩٨). 

جيـب علـى الـدول أن تعـاجل كيفيـة مجـع وتبـادل املعلومـات عـن اهلجـرة غـري الشــرعية  !

والناقلني غري الشرعيني للمهاجرين، مبا يف ذلك عن التهريب، وطرق السفر، ومـا إىل 
ذلك. 

ينبغي، يف هذا الصدد، تشـجيع املنظمـة الدوليـة للـهجرة علـى إجـراء دارسـة مفصلـة،  !

بالتشاور مع الدول واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، بشـأن ديناميـات اهلجـرة، مبـا 
يف ذلك عوامل الدفع واجلذب. ويتعني على مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني 
واملنظمة الدولية للهجرة أن تستكشـفا، مـع منظمـات إقليميـة ومنظمـات أخـرى(١١)، 
إمكانية إجراء دراسات مشاة أو نشر البيانات املوجودة لصاحل املنــاطق الـيت تشـملها 

تلك املنظمات. 
 

احلد من التحركات غري املنظمة أو الثانوية  - ٤
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، آخـذة يف اعتبارهـــا االســتنتاج  !

رقم ٥٨ (د-٤٠) بشأن مشكلة الالجئـني وملتمسـي اللجـوء الذيـن ينتقلـون بطريقـة 
غري منظمة من بلد وجدوا فيه احلماية فعـال، وبالتعـاون مـع الشـركاء ذوي الصلـة أن 
حتلل أسباب هذه التحركات، وتقترح استراتيجيات للتصدي هلـا يف حـاالت حمـددة، 
ـــة يف  اسـتنادًا إىل فـهم معـبر عنـه تعبـريًا أدق للعنـاصر الـيت تتشـكل منـها احلمايـة الفعال

بلدان امللجأ األول، واضعة يف اعتبارها التضامن الدويل وتقاسم األعباء. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئــني أن تعمـل مـع دول املنشـأ والعبـور  !

ـــة للــهجرة، علــى وضــع  واملقصـد، ومـع شـركاء آخريـن، مبـا يف ذلـك املنظمـة الدولي
جمموعة من التدابري ميكن تنفيذها، كجزء من خطة عمل شــاملة، فيمـا يتعلـق حبـاالت 

التحرك غري املنظم والثانوي. 
 

إقامة حوار وتعاون أوثق بني مفوضية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني واملنظمــة  - ٥
الدولية للهجرة 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمـة الدولـة للـهجرة أن توثقـا  !

تعاوما، يف إطار فريق العمل املعين باللجوء واهلجرة، املنشأ يف تشرين الثـاين/نوفمـرب 
٢٠٠١، عــاملتني بالتشــاور مــع الــدول وغريهــــا املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة(١٢) 
واملنظمات غري احلكومية املعنية باألمر، دف زيادة فهم العالقة بني اللجـوء واهلجـرة 
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وتعزيز قدرة كل منظمة على املسامهة يف اجلـهود الـيت تبذهلـا الـدول لوضـع سياسـات 
وبرامـج بشـأن اللجـوء واهلجـرة. ويف هـذا الصـــدد، يتعــني علــى فريــق العمــل املعــين 
ـــيت تنطــوي عليــها العالقــة بــني اهلجــرة  بـاللجوء واهلجـرة أن حيـدد وحيلـل القضايـا ال
واللجـوء، ويعمـق فـهم هـذه العالقـة، ويعـاجل املسـائل املفاهيميـة(١٣) وكذلـك املســائل 

التنفيذية احملددة(١٤) ويشجع على تبادل املعلومات بطريقة أفضل. 
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـــني أن تبقــي الــدول وغريهــا مــن  !

ـــى علــم بعمليــة التشــاور يف إطــار فريــق العمــل املعــين بــاللجوء  اجلـهات الفاعلـة عل
واهلجرة. 

 
تنظيم محالت إعالمية لضمان توعية املــهاجرين احملتملــني بآفــاق اهلجــرة الشــرعية  - ٦

وبأخطار ريب البشر واالجتار م 
جيب على الدول، بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة ومع اهليئات احلكوميـة الدوليـة  !

األخـرى املعنيـة، مـن قبيـل مفوضيـة األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنســـان ومنظمــة العمــل 
الدولية واملنظمات غري احلكوميـة، أن تعـد محلـة إعالميـة منوذجيـة مـن شـأا أن توفـر 
املعلومـات ذات الصلـة عـن القنـوات املتاحـة للـــهجرة القانونيــة وأن تنبــه إىل أخطــار 
ريـب األشـخاص واالجتـار ـم، وأن تعـرض املـواد علـى حنـــو جيعــل الوصــول إليــها 
ميسورًا لألشخاص الذين تسعى إىل الوصول إليهم، وأن تستند يف ذلـك إىل النمـاذج 
املوجـودة فعـالً أو الـيت جيـري وضعـها. ويتعـني أن تشـتمل احلملـة علـى مـواد توضـــح 

مسؤوليات احلماية الدولية. 
 

عودة األشخاص الذين يتبني أم ليسوا حباجة إىل محاية دولية  - ٧
جيـب علـى الـدول، عاملـة بالتشـــاور مــع املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلــة،  !

وخباصة املنظمة الدولية للهجرة، وكذلـك مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، 
ومع املنظمات غري احلكومية، حبسـب االقتضـاء، أن تضـع اسـتراتيجيات، مبـا ينطـوي 
ـــول، للتشــجيع علــى عــودة وإعــادة قبــول  علـى اتفاقـات ثنائيـة وإقليميـة إلعـادة القب
األشـخاص الذيـن يتبـني أـم ليسـوا حباجـة إىل احلمايـة الدوليـة، بطريقـــة إنســانية ويف 
إطار االحترام الكامل حلقوقهم اإلنسانية وكرامتهم، دون اللجوء إىل اسـتعمال القـوة 
املفرطة، ومع إيالء االعتبار الواجب، يف حالة األطفال، ملا حيقق مصاحلـهم علـى خـري 

وجه. 
جيب على الدول واملنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني  !

أن تتعاون، حبسب االقتضـاء، يف إزالـة العقبـات الـيت تعـوق العـودة السـريعة مللتمسـي 
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اللجـوء الذيـن يتبـني أـم ليسـوا حباجـة إىل محايـــة دوليــة، وأن ترتكــز األنشــطة الــيت 
تضطلع ا على التزام الدول بإعادة قبول مواطنيها. 

جيب على اللجنة التنفيذية أن تنظر يف إمكانيـة اعتمـاد اسـتنتاج يقـدم توجيـهاً للـدول  !

بشأن التزامها بقبول عودة مواطنيها وتسهيل تلك العودة، فضالً عن املسـائل املتصلـة 
بذلك. 

  
تقاســـم األعبـــاء واملســـؤوليات بطريقـــة أكـــثر إنصافـــا وبنـــــاء القــــدرات  الغاية ٣ -

الستقبال الالجئني ومحايتهم 
يعترف اإلعالن الصادر عن الدول األطراف بـأن مـا يعـزز احـترام الـدول ملسـؤولياا 
عن توفري احلماية الدوليـة لالجئـني هـو التضـامن الـدويل وأن نظـام محايـة الالجئـني يتعـزز عـن 
طريق االلتزام بالتعاون الـدويل بـروح مـن تقاسـم املسـؤولية واألعبـاء فيمـا بـني الـدول قاطبـة. 
ولتحقيـق تعـاون فعـال بشـأن القضايـا املتعلقـــة بــالالجئني، يتعــني إجــراء حــوار أوثــق وعقــد 
�شراكة� متعددة األطراف بشأن مشاكل الالجئني وحلّـها. ويقـوم برنـامج العمـل يف جمملـه 
علـى ضـرورة اتبـاع ـج متعـدد األطـراف لكفالـة تقاسـم األعبـاء واملسـؤوليات بطريقـة أكـــثر 
إنصافا. ومن الواضح أن أداء احلماية يتحسن بتعزيـز القـدرة الوطنيـة، حبيـث يتعـني أن يشـكل 
االسـتثمار يف بنـاء القـدرات جـزءًا عضويـاً بدرجـة أكـرب مـن االسـتجابة العمليـة املنتظمـــة ألي 
حالة طوارئ جديدة تنطوي على وجود الجئني. ويضطلع كـل مـن املنظمـات غـري احلكوميـة 
ــة  وغريهـا مـن أعضـاء اتمـع املـدين بـدور هـام علـى وجـه اخلصـوص وبشـكل مباشـر يف محاي
ومساعدة الالجئني وملتمسي اللجـوء، وأيضـاً يف تعزيـز قـدرات احلمايـة. وقـد يسـاعد إدراج 
قضايا الالجئني ضمن جـداول األعمـال اإلمنائيـة الوطنيـة واإلقليميـة علـى تضييـق الفجـوة بـني 
املساعدة اإلنسانية واجلهود اإلمنائية، مما يشكل مسـامهة إجيابيـة يف رفـاه اتمعـات املضيفـة يف 
ــاء  املـدى األطـول وجيعـل احللـول القائمـة علـى احلمايـة أكـثر اسـتدامة. ولتحقيـق تقاسـم لألعب
واملسؤوليات أكثر إنصافـا ولبنـاء قـدرات اسـتقبال الالجئـني ومحايتـهم وحـل مشـاكلهم علـى 

حنو دائم، مت حتديد ستة أهداف مشفوعة بأنشطة هي ما يلي: 
 

حتسني ترتيبات تقاسم املسؤولية لتحمل أعباء بلدان اللجوء األول  -١
ــــروج لتقاســـم أفضـــل  جيــب علــى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني أن ت !

للمســؤولية يف حــاالت تدفــق الالجئــني بــأعداد كبــرية، وأن تضــــع وتبلـــور، عنـــد 
االقتضاء، اآلليات املتعلقة �مبجموعة األدوات� املقترحة باعتبارهـا نقطـة االنطـالق، 
وأن تشرع يف الترتيبات اليت ميكن وضعها لتنسيق ج شامل قائم على أساس تقاسـم 

األعباء. 
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ـــني والــدول النظــر يف اســتصواب  جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئ !

إمكانية وضع استنتاج للجنة التنفيذية حيدد اعتبارات إطاريـة لتقاسـم املسـؤولية، وقـد 
يستند إىل النتائج اليت تسفر عنها اجلهود احلالية اليت تبذهلا اللجنة الدائمة لقياس قـدرة 

البلدان النامية املضيفة ومسامهاا. 
جيب على الدول أن تنظر يف جدوى عقد اتفاقات حمددة لتقاسـم األعبـاء، سـواء عـن  !

طريق التفاوض بشأا على الصعيد الثنائي أو على صعيد متعدد األطراف، للمسـامهة 
يف اتساق واستدامة االستجابة الدولية حلاالت تدفق الالجئني بأعداد كبرية وحـاالت 

وجود الجئني اليت طال أمدها. 
جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تشـجيع املؤسسـات املاليـة  !

الدوليــة علــى النظــر يف مــدى إمكانيــــة إدراج التكـــاليف االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
الســتضافة أعــداد كبــرية مــن الالجئــني ضمــن تــربيرات وشــروط خمططــات تقـــدمي 

القروض املالية. 
جيـب علـى الـدول أن تستكشـف مـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـــة والقطــاع اخلــاص  !

كيفيـة حتسـني تعبئـة املـوارد للصنـاديق االسـتئمانية (مثـل الصنـدوق االسـتئماين لتعليــم 
الالجئـني) أو خمططـات املنـح الدراســـية (كربنــامج أكادمييــة ألــربت اينشــتاين للمنــح 
الدراسية لالجئني)، اليت تتيح زيادة فرص التعليم الثانوي واملهين والعـايل لالجئـني، ال 

سيما املراهقني. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تقيم، بالتعـاون مـع احلكومـات  !

املضيفـة والوكـــاالت املتخصصــة التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة 
وغريها من اجلهات الفاعلة ذات الصلة، أثر وجود الالجئـني علـى اقتصـادات البلـدان 
املضيفـة وجمتمعاـا وبيئتـها وأمنـها، ال ســـيما يف حــاالت وجــود الجئــني الــيت طــال 

أمدها. 
 

التعــاون علــى حنــو أكــثر فعاليــة لتعزيــز قــدرات احلمايــة يف البلــدان الــيت تســـتقبل  - ٢
الالجئني 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وعلى الـدول القيـام، بالتعـاون مـع  !

املنظمـات غـري احلكوميـة، بوضـع وتنفيـذ منـاذج ملموسـة لتعزيـــز قــدرات احلمايــة يف 
البلدان اليت تستقبل الالجئني وعلى الصعيد اإلقليمي، اسـتنادا إىل أفضـل املمارسـات. 
كما ينبغي أن يكون اهلدف من ذلك هو احلد من احلاجة إىل انتقال ملتمسي اللجـوء 

والالجئني بطريقة غري منظمة عن طريق توفري احلماية هلم وتقدمي احللول. 
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جيب على الدول، يف هذا الصدد، توجيه املساعدة املالية والتقنية على حنو يعـزز قـدرة  !

بلــدان اللجــوء األول علــى تلبيــة احتياجــات احلمايــة األساســية وتوفــــري اخلدمـــات 
الضرورية، ومن بينها التعليم وكذلك التدريب املهين. 

جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني زيـادة تطويـر املبـــادئ املوجهــة  !

لعمليـة بنـاء القـدرات واإلطـار املرفـق مبذكرـا الـــيت قدمتــها يف اجتمــاع املشــاورات 
العاملية يف أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠١(١٥). وسـتقوم املفوضيـة، فضـال عـن ذلـك، بوضـع 
دليل بشأن تعزيز القدرات يف البلدان املضيفـة مـن أجـل محايـة الالجئـني، بغيـة تزويـد 
موظفيها وشركائها بأداة متكنهم من حتقيق ج أكثر متاسكا لتعزيــز قـدرات احلمايـة. 
ويتعني على املفوضية، يف الوقت ذاته، االحتفاظ بقائمة حديثـة باملبـادرات واألنشـطة 

يف هذا اال، تستند إىل املرفق الثاين للمذكرة(١٦). 
جيب على مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني، القيـام، تبعـاً ملسـتوى االهتمـام،  !

بعقــد حلقــات عمــل إقليميــة/ودون إقليميــة، تشــــارك فيـــها دول ومنظمـــات غـــري 
حكومية، دف وضع وتنفيذ استراتيجيات قطرية أو إقليمية حمددة. 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن حتدد ااالت اليت متس احلاجـة  !

فيها إىل أنشطة تعزيز القـدرات، وأن تضـع أولويـات ضمـن خمتلـف األنشـطة، وحتـدد 
البلـدان املضيفـة الـيت حتتـاج إىل الدعـم. وستيسـر املفوضيـة التوفيـق بـني االحتياجـــات 
وعـروض الدعـم واخلـربة الفنيـة الـيت تقدمـها الـدول، واملنظمـــات احلكوميــة الدوليــة، 

واملنظمات غري احلكومية، والقطاع اخلاص، واجلهات الفاعلة األخرى. 
جيب على الدول واملنظمات غري احلكومية استكشاف إمكانية توسيع نطـاق مشـاريع  !

�التوأمة�(١٧). 
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني االتصـال بـــالدول الــيت قدمــت  !

عروضا لتوفري الدعم التقين، وغريه مـن أنـواع الدعـم أثنـاء املشـاورات العامليـة (مثـال، 
لتدريـب املسـؤولني العـاملني علـى احلـدود أو املسـؤولني املشـاركني يف عمليـــة حتديــد 
وضـع الالجـئ) لكـي تؤكـد تلـك الـدول عـروض دعمـها. وســـتدوِّن املفوضيــة هــذه 

العروض يف سجل، حبيث يستفاد منها عند االقتضاء. 
جيب على فريق العمل املعين بإعادة التوطني مواصلـة دراسـة العالقـة بـني القـدرة علـى  !

احلماية وإعادة التوطني. 
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تعزيــز الشــراكات يف جمــال احلمايــة مـــع اتمـــع املـــدين، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات  - ٣
غري احلكومية 

جيب على الدول أن تنظر يف كيفية منح املنظمات غري احلكومية مركزًا قانونياً حمسـناً  !

بوضع إطار قانوين واضح لعملياا. 
جيب على مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تواصـل تعزيـز الشـراكات يف  !

جمال احلماية وإذكاء الوعي، ليس فقط مـع احلكومـات املضيفـة واملاحنـة (مبـا يف ذلـك 
اهليئـات التشـــريعية الوطنيــة واإلقليميــة)، وإمنــا أيضــا مــع املنظمــات غــري احلكوميــة 
وجـهات فاعلـة أخـرى مـن اتمـــع املــدين، وكذلــك مــع الالجئــني، رجــاالً ونســاًء 

وأطفاالً. 
جيب على مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعلـى املنظمـات غـري احلكوميـة  !

تكثيــف التعــاون بينــها لتحديــد مشــاكل احلمايــة وحلّــها، ال ســــيما حيثمـــا كـــان 
للمنظمات غري احلكومية وجود ميداين. 

 
متكني مجاعات الالجئني من تلبية احتياجاا اخلاصة ا من حيث احلماية  - ٤

جيب على الدول ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والشركاء اآلخريـن وضـع  !

أو تعبئة نظم وشبكات جمتمعية، مبا يف ذلك باألخص من أجـل محايـة املـرأة والطفـل، 
منذ بدء مرحلة الطوارئ وحىت التوصل إىل حلول دائمة. 

جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـــدة لشــؤون الالجئــني أن تنشــر علــى نطــاق واســع  !

االستراتيجية اإلمنائية اتمعية(١٨) اليت وضعتها وأن تعمل على إجياد فهم أفضـل لتلـك 
االسـتراتيجية، وأن تـدّرب املوظفـني واملسـؤولني احلكوميـني والشـركاء علـى تطبيقــها 

السليم. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء النظـر يف  !

سبل متكني الالجئني، مبن فيهم النسـاء واملراهقـون بـاألخص، مـن اسـتغالل مـهارام 
وقدرام، وذلك إقرارًا بأن الالجئني املمكَّنني يكونـون أقـدر علـى املسـامهة يف محايـة 

أنفسهم ومحاية جمتمعام. 
 

إدراج قضايا الالجئني يف صلب جداول األعمال اإلمنائية على كــل مــن الصعيــد  - ٥
الوطين واإلقليمي واملتعدد األطراف 

جيب على الدول أن تنظر يف إمكانية ختصيـص أمـوال إمنائيـة، رمبـا نسـبة مئويـة منـها،  !

لربامج يستفيد منها يف آن واحد الالجئون والسكان احملليون يف البلدان املضيفة. 
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ـــر يف إمكانيــة إدراج املنــاطق الــيت تســتضيف الالجئــني يف  جيـب علـى الـدول أن تنظ !

خططـها اإلمنائيـة الوطنيـة، ويتعـني علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئــني أن 
تشجع شركاء التنمية على الصعيد املتعدد األطراف والثنائي على تقدمي دعم ملمـوس 

هلذه املبادرات وأن تقدم تقارير دورية عن أنشطتها. 
جيــب علــى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني وعلــى الــدول استكشــــاف  !

استراتيجيات متويل جديدة مع القطاع اخلاص. 
 

اللجوء إىل إعادة التوطني بطريقة أكثر فعالية كأداة لتقاسم األعباء(١٩)  - ٦
جيب على الدول أن تدرس الطريقة الـيت ميكـن ـا تطبيـق معايـري أكـثر مرونـة إلعـادة  !

التوطني عند حتديد وضع الالجئني الذين ينطبـق عليـهم هـذا الوصـف بصـورة بديهيـة 
يف حاالت التشريد بأعداد كبرية، اليت ال تسـري عليـها املـادة ١ �واو�، وأن تقـترن 

هذه املعايري، حبسب االقتضاء، بربامج إجالء إنساين مؤقت. 
جيـب علـى الفريـق العـامل املعـين بإعـادة التوطـني أن يواصـــل دراســة مســألة إمكانيــة  !

اللجـوء إىل إعـادة التوطـني كـأداة لتقاسـم األعبـاء، وأن يـدرج ضمـــن هــذه الدراســة 
املعايـري الواجـب تطبيقـها يف حـاالت التشـريد بـأعداد كبـرية، ال سـيما عندمـا يكـــون 

احتمال إجياد حلول أخرى دائمة احتماالً بعيد املنال أو منعدماً. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني دراسـة السـبل الـيت  !

ميكن من خالهلا تعزيز قدرات إعادة التوطني، مثال، بزيادة الشـراكات مـع املنظمـات 
غري احلكومية وغريها من الشركاء ذوي الصلة. 

  
التصدي مبزيد من الفعالية للشواغل املتصلة باألمن  الغاية ٤ -

قـد تتخـذ املشـاكل األمنيـة الـيت يواجهـــها الالجئــون أشــكاالً شــىت. فايــار اهليــاكل 
واملعايـري االجتماعيـة والثقافيـة، واالنفصـال عــن أفــراد األســرة والدعــم اتمعــي وفقدامــا، 
وإفـالت مرتكـيب اجلرائـم وأعمـال العنـف مـن العقـاب، هـي أمـور جتعـــل الالجئــني، ال ســيما 
النســاء واألطفــال منــهم، معرضــني بصفــة خاصــة للمخــاطر. وتتعــــرض النســـاء والفتيـــات 
الالجئـات، يف أحيـان كثـرية، ألشـكال معينـة مـــن االعتــداء، كاالغتصــاب أو االختطــاف أو 
ـــهن بإقامــة عالقــات جنســية مقــابل تزويدهــن باحلمايــة أو الوثــائق أو  االجتـار ـن أو مطالبت
ـــات، تعرضــاً أكــرب خلطــر االســتغالل  املسـاعدة. ويتعـرض األطفـال الالجئـون، وال سـيما البن
ـــون، مبــن فيــهم املراهقــون، عرضــة، يف  اجلنسـي والعنـف واالعتـداء. ويكـون األطفـال الالجئ
أحيان كثرية أيضاً، للتجنيد القسري يف صفوف اجلماعات املسلحة والقوات املسلحة الوطنيـة 
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حيثما كانت خميمـات الالجئـني علـى مقربـة مـن منـاطق الصـراع املسـلح. وقـد يـؤدي وجـود 
عنــاصر مســلحة بــني مجاعــات الالجئــني املتدفقــة، أو يف املخيمــات أو يف املنـــاطق املأهولـــة 
بـالالجئني، إىل تفـاقم مجيـع املشـاكل املشـار إليـها أعـاله، كمـا قـد يـؤدي إىل ظـهور مشــاكل 
أمنية خطرية بالنسبة إىل الالجئني والدول املستقبِلة هلم واتمعـات املضيفـة. ومـن الواضـح أن 
عملية التمييز بني الالجئني من جهة وبني العناصر املسلحة من جهة أخـرى، حـىت وإن كـانت 
عملية تنطوي على حتـد كبـري، هـي يف صـاحل الـدول والالجئـني أيضـاً. وقـد حتتـاج الـدول إىل 
دعم تقين وموارد خمصصة لضمان أمن الالجئني وخميمات الالجئني واملناطق املضيفـة لالجئـني 
وبصفـة أعـم للحفـاظ علـى الطـابع املـــدين لعمليــة اللجــوء. ويتوقــف إحــراز تقــدم يف تنــاول 
الشواغل املتصلة باألمن على مدى الـتزام بلـد اللجـوء، قبـل كـل شـيء، ولكنـه قـد يسـتوجب 
أيضـاً تدخـالً فعليـاً مـن جـانب جملـس األمـن، الـذي جتـري فيـه مناقشـة تلـك الشـواغل، ومـــن 
جانب إدارة عمليات حفظ السالم، واملنظمات الـيت هلـا اختصـاص حمـدد يف حـاالت الصـراع 
املسلح، مثل جلنة الصليب األمحر الدولية. ولقد مت حتديـد أربعـة أهـداف،  مشـفوعة بأنشـطة، 

للتصدي مبزيد من الفعالية للشواغل املتصلة باألمن. 
 
 

 
 

جيب على اللجنة التنفيذية أن توفر توجيـهات يسترشـد ـا لوضـع السياسـات وذلـك  !

باعتماد استنتاج حيدد اعتبارات توجه عملية صون الطابع املدين للجوء. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن حتـدد أدوات عمليـة، مـن بينـها  !

مبــادئ توجيهيــة تنفيذيــة تشــمل إجــراءات ومعايــري (وذلــك بالتشــاور مــع الـــدول 
وكيانات األمم املتحدة ذات الصلة وغريها من الوكاالت املهتمـة مثـل جلنـة الصليـب 
األمحر الدولية) وأن تعمـل مـع تلـك اجلـهات الشـريكة علـى اختبارهـا بتطبيقـها علـى 

بعض احلاالت املعينة على وجه التحديد اليت تنطوي على وجود الجئني. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تنمي قدرـا املؤسسـية اخلاصـة  !

ـا مـن خـالل مشـروع لتعزيـز أمـن الالجئـني، وذلـك ملسـاعدة الــدول علــى ضمــان 
سالمة الالجئني البدنية. 

جيب على الدول أن تعمل حبسن نية، وباالعتماد على توجيهات اللجنة التنفيذيـة، يف  !

إعطـاء األولويـة لصـون الطـابع املـدين لعمليـة اللجـوء، مبـا يشـمل بـذل جـهود صادقــة 
لفصل احملاربني عن السكان الالجئني، وأن تضمن أمن الالجئني البدين. 

توفـري املـوارد للـدول لضمـان أمـن الالجئـني وفصـل العنـاصر املسـلحة عـن الســكان -١
الالجئني 
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جيـب حتديـد إطــار تنفيــذي صــاحل لضمــان أمــن الالجئــني، وجيــب علــى الــدول أن  !

تستكشف ترتيبات عمليـة للتعـاون يف مـا يتعلـق باملسـائل األمنيـة مـع مفوضيـة األمـم 
املتحدة لشؤون الالجئني، وإدارة عمليـات حفـظ السـالم، وجـهات أخـرى يف األمـم 

املتحدة. 
جيـب علـى الـدول وعلـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني اسـتطالع كيفيــة  !

توفري الدعم املادي للمفوضية كي تنشـئ آليـات التـأهب الالزمـة لنشـر ضبـاط األمـن 
البشري يف احلاالت اليت يوجد فيها الجئون، مبا فيها حاالت الطوارئ اليت ميثـل فيـها 

انعدام األمن مشكلة خطرية. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني أن حتـدد فـرص إقامـة الشـراكات  !

ــني  بـني احلكومـات املضيفـة واجلـهات املاحنـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئ
لتعزيز القدرات الوطنية على إدارة املسائل املتصلة بأمن الالجئني. 

 
إبقاء املسألة قيد نظر األمني العام وجملس األمن  - ٢

جيـب أن يخطَـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة وجملـس األمـن بصـورة دائمـــة باملشــاكل  !

األمنية اخلطرية يف املناطق املأهولة بـالالجئني، كمـا جيـب أن يبقيـا تلـك املشـاكل قيـد 
نظرمها الفعلي. وينبغي ملفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تسـتمر يف إبـالغ 

كل منهما بصورة منتظمة. 
 

منع التجنيد العسكري لالجئني مبن فيهم األطفال  - ٣
جيب على الـدول أن تتخـذ تدابـري فعليـة للحـد مـن خطـر جتنيـد الالجئـني، وال سـيما  !

األطفال منهم، جتنيدًا قسرياً، وللحيلولة قـدر املسـتطاع دون حـدوث ذلـك التجنيـد، 
مبا يشمل ذلك عن طريق تأمني إمكانية احلصول على التعليم والتدريب املهين. 

جيـب علـى الـدول الـيت مل تصـدق بعـد علـى الـربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقــوق  !

الطفل بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسـلحة أن تنظـر يف القيـام بذلـك ـدف 
االنضمام إىل الربوتوكول يف وقت قريب. 

جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء اآلخريـن  !

يف املسـاعدة اإلنسـانية إذكـاء الوعـي للحيلولـة دون جتنيـــد الســكان الالجئــني جتنيــدًا 
عسكرياً وتنظيم تدريب يف هذا الصدد. 

جيب على الدول وعلى منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) واجلـهات الفاعلـة  !

األخرى، ومن بينها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني، القيـام، عنـد االقتضـاء، 
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بوضع برامج خاصة لرتع سالح األطفال اندين املوجوديـن بـني السـكان الالجئـني، 
وتسرحيهم من اجلنديـة، وإعـادة إدماجـهم، حبيـث يعـود ذلـك بالفـائدة علـى األطفـال 

اندين من الذكور واإلناث على حد سواء ويعاجل حالتهم اخلاصة. 
 

منع العنف القائم على أساس السن والعنف اجلنسي واجلنساين  - ٤
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تعمل مـع الـدول والشـركاء يف  !

جمال املساعدة اإلنسانية على ضمان التنفيذ الكامل ملبادئـها التوجيهيـة املتعلقـة حبمايـة 
الالجئــات (جنيــف ١٩٩١)، واملتعلقــة مبمارســة العنــف اجلنســي ضــد الالجئـــات: 
مبادئ توجيهية بشـأن املنـع واالسـتجابة (جنيـف ١٩٩٥- قيـد التنقيـح)، فضـالً عـن 
التزام املفوضة السامية جتاه الالجئات (١٢ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠١)، وسياسـة 
احلمايـة مـن االسـتغالل اجلنسـي الـيت يضعـــها اآلن فريــق العمــل املعــين باحلمايــة مــن 

االستغالل اجلنسي التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت. 
جيب على الـدول وعلـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني واجلـهات الفاعلـة  !

األخرى أن تعتمد التدابري الالزمة لضمان أن تكـون آليـات املنـع واالسـتجابة املراعيـة 
للفوارق بني اجلنسني وعامل السـن، الـيت تتضمـن إجـراءات تصحيحيـة، يف مـا يتعلـق 
بـالعنف واالسـتغالل اجلنسـيني واجلنسـانيني، مبـا يشـمل آليـة لرفـع الشـكاوى وإطـــارًا 
مالئماً ملساءلة املوظفني، جزءًاً ال يتجزأ من مجيع الربامج يف كافـة السـياقات املتعلقـة 
بالالجئني، فضالً عن اشتماهلا على برامج ذات صلة للتربيـة وبنـاء الوعـي موجهـة إىل 

الرجال والنساء واألطفال(٢٠). 
جيب على مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وشـركائها إنشـاء هيكـلٍ واضـحٍ  !

للمساءلة بغية محاية الالجئات واألطفال الالجئني من العنف القائم على أساس السـن 
والعنف اجلنسي واجلنساين، وضمان التقيد مبدونات قواعـد السـلوك الواجبـة التطبيـق 

يف مجيع العمليات اإلنسانية. 
جيب على الدول أن توفر احللـول القانونيـة والتأهيليـة املالئمـة وأن تضطلـع بأعمـال ملتابعـة  !

التزام يوكوهاما العاملي(٢١). 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء اآلخريـن  !

يف جمال املساعدة اإلنسانية تنظيم عمليات تدريب وبناء القدرات يف ما يتعلق حبقـوق 
واحتياجات الناجني من االستغالل اجلنسي وأعمال العنف واالعتداء. 
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مضاعفة اجلهود املبذولة للبحث عن حلول دائمة  الغاية ٥ -
ال تتوافر، اليوم، ملاليني الالجئني املوجودين يف مجيع أرجاء العـامل حلـول دائمـة تتـاح 
هلـم يف الوقـت املناسـب، ويشـكل تـــأمني تلــك احللــول إحــدى الغايــات األساســية للحمايــة 
الدوليـة. وتوجـد حاجـة إىل مزيـد مـن االتسـاق وذلـك بإدمـاج عمليـات العـــودة الطوعيــة إىل 
الوطن، واإلدماج احمللي، وإعــادة التوطـني، كلمـا أمكـن، يف ـج شـامل واحـد ينفـذ بالتعـاون 
الوثيق بني بلدان املنشأ والدول املضيفة ومفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وشـركائها 
يف تقــدمي املســاعدة اإلنســانية واإلمنائيــة، وال ســيما املنظمــات غــري احلكوميــة، فضــــالً عـــن 
الالجئـني. ويعتـرب تعزيـز اعتمـاد الالجئـني علـى أنفسـهم كحـل مؤقـت وســـيلة هامــة لتفــادي 
ـــة،  اعتمــاد الالجئــني علــى اآلخريــن، ولالســتفادة مــن مبــادرة الالجئــني ومســامهام احملتمل
ولتهيئتهم للحلول الدائمة. والنجاح يف البحث عـن حلـول دائمـة يتوقـف إىل حـد كبـري علـى 
التعــاون والدعــم الدوليــني املتســمني بــالعزم واملســتدميني. وتدعــو احلاجــة إىل اختــاذ تدابــــري 
متضـافرة، وخباصـة إلجيـاد حـل حلـاالت وجـود الجئـني الـيت طـال أمدهـــا وذلــك مــن خــالل 
جمموعة متوازنة من عناصر الدعم ملختلف احللول الدائمة املتوخـاة. ويف هـذا الصـدد، يعـترف 
برنامج العمل بأن العودة الطوعية إىل الوطن يف ظل السالمة والكرامة مـا زالـت احلـل املفضـل 
بالنسبة لالجئني. وجيب أن جتد عمليـة إعـادة التوطـني مكانتـها، هـي األخـرى، كـأداة حيويـة 
للحماية وأيضاً كأداة للتضامن الدويل وتقاسم األعبـاء. ولقـد أثبـت اإلدمـاج احمللـي، كذلـك، 
أمهيته كأداة تفيد يف إجياد حل حملنة بعـض الالجئـني أو مجاعـات معينـة مـن الالجئـني. وقـد مت 

حتديد مثانية أهداف مشفوعة بتدابري ملضاعفة البحث عن حلول دائمة، هي ما يلي: 
 

تنفيــذ اســتراتيجيات شـــاملة إلجيـــاد حلـــول دائمـــة، ال ســـيما يف حـــاالت وجـــود  - ١
الجئني اليت طال أمدها 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تقوم باستعراض مجيـع حـاالت  !

وجود الجئني اليت طال أمدها وذلك لكي تستكشف مع الـدول والشـركاء اآلخريـن 
إمكانية وضع خطط عمل شاملة، يراعى فيـها كـل حـل مـن احللـول الدائمـة املتاحـة، 
وتنفـذ بالتشـاور الوثيـق مـع بلـدان املنشـــأ والبلــدان املضيفــة وبلــدان إعــادة التوطــني 

والالجئني أنفسهم. 
جيب على الفريـق العـامل املعـين بإعـادة التوطـني أن يبحـث تأثـري تعزيـز قـدرة البلـدان  !

املضيفة على السعي إىل إجياد حل أو آخر من احللول الدائمة املتاحة، وأن ينظـر أيضـاً 
يف إمكانية استخدام إعادة التوطـني اسـتخداماً اسـتراتيجياً أفضـل، مبـا يف ذلـك داخـل 

املناطق املتأثرة بتحركات الالجئني. 
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حتسني ظروف العودة الطوعية إىل الوطن  - ٢
جيب على بلدان املنشأ، عاملةً بالتعاون مع مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني  !

ومع الشركاء ذوي الصلــة، ومـن بينـهم مفوضيـة حقـوق اإلنسـان، أن تلـتزم  مبراعـاة 
حق الالجئني يف العودة، وأن تقبـل عـودة الجئيـها يف إطـار مقبـول مـن األمـن البـدين 
ـــادي الــذي ميكــن حتقيقــه، مثــالً، عــن طريــق قــرارات العفــو، ومنــح  والقـانوين وامل
ضمانات حقوق اإلنسان، واختاذ تدابـري تتيـح رد املمتلكـات علـى أن يبلـغ الالجئـون 

بتلك التدابري على النحو الواجب. 
جيب على بلدان املنشأ يف هذا الصدد أيضاً تستكشف مبزيد مـن اهلمـة إمكانيـة القيـام  !

مببــادرات علــى كــل مــن الصعيــد االجتمــاعي - االقتصــادي، والثقــايف والسياســـي 
للتشجيع على املصاحلة واحلوار، وال سيما مع مجاعات الالجئني، وأن تضمن احـترام 

سيادة القانون. 
جيـب علـى الـدول أن تقـدم إىل بلـدان املنشـأ دعمـاً يتسـم بدرجـة أكـرب مـن االتســاق  !

والشـمول بغيـة مسـاعدا علـى الوفـاء مبسـؤوليتها وضمـــان األمــن القــانوين والبــدين 
واملادي لالجئني. 

جيب على الدول أن تيسر مشاركة الالجئـني، مبـن فيـهم النسـاء، يف عمليـات السـالم  !

واملصاحلة، وأن تكفل اعتراف تلك االتفاقـات، علـى النحـو الواجـب، حبـق الالجئـني 
يف العـودة، كمـا جيـب أن تنظـر يف وضـــع تدابــري للتشــجيع علــى العــودة إىل الوطــن 

وإعادة اإلدماج واملصاحلة. 
جيب على بلدان املنشأ واللجوء، عاملةً بالتعـاون مـع مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون  !

الالجئني، أن تشجع العودة الطوعية إىل الوطـن بطـرق شـىت مـن بينـها إبـرام اتفاقـات 
ـــارات اذهــب  ثالثيـة األطـراف، واختـاذ تدابـري لتيسـري قـرارات العـودة، مـن قبيـل �زي
وتأكد�، وتنظيم دورات إعالمية تنطوي على تبـادل أطـراف احلديـث بـني الالجئـني 
ومسـؤولني مـن بلـد املنشـأ، ومـا شـابه ذلـك مـن تدابـري بنـاء الثقـة، فضـالً عـن تعزيــز 
وجود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف امليدان، إن مسحت املـوارد املتوافـرة 
بذلك، بغية االضطالع بعمليات الرصد بصورة مستمرة واإلسـهام يف يئـة الظـروف 

الطبيعية والسلمية لتيسري العودة إىل الوطن. 
جيـب علـــى اللجنــة التنفيذيــة أن تعتمــد اســتنتاجاً يتنــاول املســائل القانونيــة املتعلقــة  !

بالسالمة، مبا يشمل الشواغل املتعلقة باملمتلكات، كتكملة لالستنتاج رقـم ٤٠ (د - 
٣٦) بشأن العودة الطوعية إىل الوطن. 
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جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ضمان حتديد املسـائل  !

املتعلقـة بنـوع اجلنـس وعـــامل الســن اخلاصــة بربنــامج اإلعــادة إىل الوطــن أو إعــادة 
اإلدماج يف مرحلة مبكرة وضمان أخذها يف االعتبار التام لدى ختطيط برامـج العـودة 

الطوعية إىل الوطن وتنفيذها. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ضمان إتاحة الفرصـة  !

للنسـاء والرجـال، علـى حـد سـواء، للبـت حبريـة وبصـورة مســـتنرية يف قــرار العــودة، 
والتوقيع شخيصاً على استمارة العودة الطوعية إىل الوطن، وذلك مع مراعـاة ضـرورة 

السرية مراعاة كاملة. 
 

تعزيز التعاون لتكون العودة إىل الوطن قابلة لالستمرار  - ٣
جيب على مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تقـوم بتحديـث الدليـل الـذي  !

نشرته يف عام ١٩٩٦ بشأن العودة الطوعية إىل الوطن مع التركيز بدرجة أكـرب علـى 
تدابري تعزيز التعاون فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية وبناء الثقة. 

ــة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعلـى الشـركاء اآلخريـن ذوي  جيب على مفوضي !

الصلة املساعدة يف عملية املصاحلة بكفالة اشتمال اخلطط والربامج املوضوعـة لإلعـادة 
إىل الوطن وعلى تدابري للتشجيع على املصاحلة، من خالل العمل على حتقيق املسـاواة 
ـــائدين واألشــخاص املشــردين والســكان احملليــني يف إمكانيــة احلصــول علــى  بـني الع

اخلدمات األساسية واملسامهة يف احلياة العامة. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تضمـن اشـتمال  !

خطط اإلعادة إىل الوطن على إشراك الشــركاء اإلمنـائيني منـذ البدايـة وذلـك كوسـيلة 
لإلسهام يف استدامة عمليـة العـودة إىل الوطـن وتيسـري تسـليم املفوضيـة لزمـام األمـور 

وانسحاا يف الوقت احملدد. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء اإلمنـائيني  !

أن يعتمــدوا، حبســب االقتضــاء وبــروح الشــــراكة، تركـــيزًا جمتمعيـــاً يف مـــا يتعلـــق 
باالسـتثمار يف إعـادة اإلدمـاج، يسـتفيد منـه العـائدون باإلضافـة إىل الســـكان احملليــني 
ويويل ما جيب من األولوية خلدمات اإلسكان واخلدمات األساسـية بغيـة زيـادة قـدرة 

االستيعاب واإلسهام يف املصاحلة. 
جيب على الدول أن تتخذ تدابري لتضمن لالجئات العائدات املسـاواة يف احلقـوق مـن  !

حيث احلصول على السكن واسترجاع املمتلكات واألرض. 
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جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء اآلخريـن  !

إعطاء أولوية لضمان إتاحة إمكانيات التعليم للعائدين يف بلـد املنشـأ، وضمـان تيسـري 
االستفادة من ذاك التعليم من خالل ترتيبات منح شهادات تثبت التعليـم أو التدريـب 

املهين أو غري ذلك من التدريب الذي يكون الالجئون قد حصلوا عليه يف املنفى. 
 

جعل اإلدماج احمللي جزءًا من استراتيجية شاملة للحلول الدائمة  - ٤
جيب على اللجنة التنفيذية أن حتدد عناصر إطارية لتنفيذ حـل اإلدمـاج احمللـي، وذلـك  !

يف شـكل اسـتنتاج يراعـي خصـائص احتياجـات الالجئـني، واملعايـري القانونيـة الدوليــة 
والوطنية، فضالً عن الواقع االجتماعي - االقتصادي للبلدان املضيفـة. وجيـب يف هـذا 
الصدد الترويج التباع ج تنميـة جمتمعيـة يف مـا يتعلـق بعمليـة اإلدمـاج احمللـي يراعـي 
الفـوارق بـني اجلنســـني وعــامل الســن ويــأخذ يف االعتبــار، قــدر اإلمكــان وحبســب 

االقتضاء، احتياجات الالجئني وكذلك احتياجات السكان احملليني. 
جيب على الـدول أن تـدرس أيـن ومـىت وكيـف ميكـن أن تشـجع علـى منـح الالجئـني  !

الذيـن جنحـوا إىل حـــد كبــري يف االندمــاج اجتماعيــاً واقتصاديــاً وضعــاً قانونيــاً آمنــاً 
وحقوق اإلقامة، مبا قد يشمل منحهم فرصة اكتساب جنسية بلد اللجوء. 

جيـب علـى الـدول أن تسـهم، عاملـة يف شـراكة مـع اجلـهات الفاعلـة اإلمنائيـة الدوليـــة  !

واإلقليمية، يف حتقيق اإلدماج احمللي من خالل تقاسم األعباء مما يضمـن توافـر املـوارد 
الالزمة لتدعيم االعتماد على النفس واإلدماج احمللي بأسلوب يصون قدرة اتمعـات 

احمللية املتأثرة بوجود الالجئني على البقاء. 
 

زيادة فرص إعادة التوطني  - ٥
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني أن تعمـل علـى تعزيـز احلمايـة مـن  !

خالل زيادة عدد البلدان املشتركة يف إعـادة التوطـني، وكذلـك مـن خـالل اسـتخدام 
عملية إعادة التوطني استخداماً أفضـل لصـاحل أكـرب عـدد ممكـن مـن الالجئـني، ولكـن 

مع أخذها يف االعتبار ما يترتب على ذلك من آثار من حيث املوارد. 
جيب على الدول اليت مل تتـح حـىت اآلن فرصـاً إلعـادة التوطـني أن تـويل اعتبـارًا فعليـاً  !

إلتاحة بعض األماكن إلعادة التوطني. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني القيـام، بالتعـاون مـع  !

املنظمـات غـري احلكوميـة، بوضـع برامـــج لبنــاء القــدرات مــع بلــدان إعــادة التوطــني 



02-6685277

A/57/12/Addd.1

اجلديدة، مبا يشمل توفري التدريب باإلضافة إىل عمليـة �التوأمـة� ومـا يتعلـق ـا مـن 
دعم. 

جيـب علـى الـدول الـيت توفـر فرصـاً إلعـادة التوطـني أن تنظـــر يف زيــادة حصصــها يف  !

ما يتعلق بإعــادة التوطـني، مـع تنويـع مجاعـات الالجئـني الذيـن تقبلـهم، ومـع إدخاهلـا 
معايري إلعادة التوطني تتسم بدرجة أكرب من املرونة (٢٢). 

جيـب علـى الـدول أن توجِـد سياسـات تضمـن ـــا أن جتــري عمليــة إعــادة التوطــني  -!
بالتساوق مع سياسة إدماج أنشط تستهدف متكني الالجئني الذين لديهم إقامة دائمـة 
مــن التمتــع باملســاواة يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرص يف جمــــاالت احليـــاة االجتماعيـــة 
واالقتصادية والثقافية يف البلد، وال سيما يف ما يتعلـق بـالتعليم الـذي يشـمل التدريـب 
على اللغة وتنمية املهارات؛ وكذلـك يف مـا يتعلـق بسـوق العمالـة؛ وملّ مشـل األسـرة؛ 

واحلصول على املواطَنة. 
 

اللجوء على حنو أكثر كفاءة إىل عملية إعادة التوطني كوســيلة للحمايــة وكحــل  - ٦
سواء  دائم على حد 

جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئــني، عاملـة بالتعـاون مـع  !

ـــالتركيز  املنظمـات غـري احلكوميـة، ترشـيد شـروط البـت يف طلبـات إعـادة التوطـني، ب
على احتياجات احلماية تركيزًا أكرب. 

جيب على الـدول وعلـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني النظـر يف إمكانيـة  !

إنشاء نظام مركزي لتسجيل البيانات احليوية تدعيماً لعملية حتديد الالجئني احملتـاجني 
إىل إعادة التوطني. 

جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني دراسـة كيفيـة حتليـل  !

ـــالً أســرع، حتســباً الحتياجــات إعــادة  البيانـات املسـتمدة مـن تسـجيل الالجئـني حتلي
توطني األفراد أو بعـض اجلماعـات املعينـة، وللبـت يف طلبـات إعـادة التوطـني بسـرعة 

أكرب، ال سيما يف حاالت الطوارئ. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئـني أن تـويل، يف براجمـها  !

اخلاصة بإعادة التوطني، اهتماماً أكرب الحتياجات احلمايـة ذات الصلـة بنـوع اجلنـس، 
وكذلك لفئة النساء املعرضات للخطر. 
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جيب على مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن حتسـن وسـائل وآليـات احلـد  !

ـــات خمالفــة للقــانون، وأن تعــاجل املســائل  قـدر اإلمكـان مـن احتمـاالت ظـهور تصرف
املتصلة بالفساد واالحتيال وتطلع اللجنة التنفيذية على تلك اجلهود باستمرار. 

جيـب علـى الـدول وعلـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تضمـن توافـــر  !

موارد أكرب ألنشطة إعادة التوطني وأن توزعها بصورة متوازنـة يف كـل عمليـة جتـري 
يف منطقة جغرافية.  

 
متكني الالجئني من االعتماد على النفس  - ٧

جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعلـى الـدول أن تضمـن مشــول  !

الـربامج املوضوعـة ملسـاعدة الالجئـني منـذ البدايـة علـى اسـتراتيجيات لالعتمـاد علـــى 
النفـس والتمكـني. وجيـب علـى املفوضيـة، يف هـذا الصـدد، أن تلعـب دورًا حفـــازًا يف 

حشد الدعم املايل والتقين هلذه التدابري. 
جيب على مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعلـى الـدول أن تنظـر، يف هـذا  !

الصـدد أيضـاً، يف اســـتراتيجيات بدائــل املســاعدة الغوثيــة(٢٣) حبيــث تســتغل، بصفــة 
خاصة، سعة حيلة الالجئات وقدران الكامنة، يف حماولة منها أيضاً لتفــادي املشـاكل 
اخلطرية املتعلقة باحلماية، مبا يشـمل العنـف اجلنسـي واجلنسـاين، الـيت قـد تنشـأ نتيجـة 

لالعتماد املفرط على الغري ونتيجة للفراغ. 
جيب على الدول أن تنظـر يف توسـيع نطـاق الفـرص املتاحـة للتعليـم والتدريـب املـهين  !

والربامج الزراعية وغريها من الربامج املدرة للدخل اليت يستفيد منها الرجـال والنسـاء 
على حنو منصف. 

جيب على الدول وعلى مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء يف جمـال  !

املســاعدة اإلنســانية ضمــان اشــتراك الالجئــني، ال ســيما النســاء واملراهقــني منـــهم، 
وكذلك اتمعات املضيفة نفسها، يف تصميم ووضع برامج االعتماد على النفس. 

جيب على الدول وعلى مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء يف جمـال  !

املسـاعدة اإلنسـانية والشـركاء اإلمنـائيني أن يعملـوا مـع البلـــدان املضيفــة علــى زيــادة 
تطوير نهج متكاملة ميكن أن تعزز قدرة املناطق املضيفة لالجئني على استيعام. 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشــؤون الالجئـني أن تشـرع يف دراسـة تتنـاول فيـها  !

الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة لالجئــني يف الــدول املضيفــة مــع التركــيز علــــى 
تشريعات العمل الوطنية، وأن تعد باإلضافة إىل ذلك قائمة بــأفضل املمارسـات يف مـا 
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يتعلق باستراتيجيات االعتماد على النفـس، وأن تـزوِّد الـدول بـأدوات تنفيذيـة عمليـة 
لتحويل املبادئ إىل تدابري فعلية. 

 
إصالح املناطق املتأثرة بوجود الالجئني يف البلدان املضيفة سابقاً  - ٨

جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء اإلمنـائيني  !

أن يقيموا أفضل األساليب الـيت متكِّنـهم مـن تعزيـز اجلـهود الـيت يبذهلـا اتمـع الـدويل 
لتوفـري املـوارد الالزمـة إلصـالح املنـاطق املتـــأثرة بوجــود الالجئــني يف بلــدان اللجــوء 

السابقة واإلسهام يف تلك اجلهود بصورة إجيابية. 
  

تلبية احتياجات الالجئات واألطفال الالجئني من حيث احلماية  الغاية ٦ -
تشكل الالجئات مع األطفال الالجئني األغلبية الساحقة من الالجئـني يف العـامل ومـن 
املستفيدين من برامـج مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني. ولقـد وضـع اتمـع الـدويل 
ومفوضيـة األمـم املتحـدة لشـــؤون الالجئــني عــددًا وفــريًا مــن املعايــري والسياســات واملبــادئ 
التوجيهيـة الدوليـة لتحسـني محايـة ورعايـة الالجئـات واألطفـــال الالجئــني. ولكــن مــا زالــت 
توجـد، عمليـاً، ثغـرة يف تطبيـق وتنفيـذ تلـك املعايـري والسياسـات واملبـــادئ التوجيهيــة وذلــك 
بسـبب القيـود الـيت تفرضـها املـوارد (ســـواء املاليــة أو البشــرية) وبســبب تفــاوت األولويــات 
واملساءلة على مستوى املؤسسات بل ويف اتمـع الـدويل نفسـه. أمـا توفـري احلمايـة لالجئـات 
واألطفـال الالجئـني فـهو نشـاط أساسـي وأولويـة تنظيميـة بالنسـبة إىل مفوضيـة األمـم املتحــدة 
لشـؤون الالجئـني. ويلـزم لتوفـري احلمايـــة لالجئــني مــن النســاء واألطفــال اتبــاع ــج ثالثــي 
الفروع، يف إطار قائم على أسـاس احلقـوق، وينطـوي علـى إجـراءات موجهـة، ويرتكـز بقـوة 
على تعميم منظور املساواة بني اجلنسني ومراعاة عامل السن(٢٤). والشـواغل الرئيسـية املتعلقـة 
حبماية الالجئات واألطفال الالجئني شواغل مترابطة وال ميكـن معاجلـة كـل منـها علـى حـدة، 
وهـي تسـتوجب إقامـة شـــراكة قويــة بــني مجيــع الشــركاء املعنيــني. وتــرد، يف إطــار غايــات 
وأهداف أخرى لربنامج العمل، أنشطة معينة لتلبية احتياجـات الالجئـات واألطفـال الالجئـني 

من حيث احلماية. ويبني أدناه هدفان إطاريان إضافيان مشفوعني ببعض األنشطة: 
  

اختاذ تدابري لتحسني إطار محاية الالجئات  - ١
جيب على الدول وعلى مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء أن تتخـذ  !

تدابـري لضمـان مسـامهة الالجئـات علـى حنـو منصـف يف عمليـة صنـع القـرار يف مجيـــع 
جماالت حياة الالجئني، وكذلك يف تنفيذ تلك القرارات، وضمان اتباع نـهج مراعيـة 
للحماية وللفوارق بـني اجلنسـني يف كـل مرحلـة مـن مراحـل وضـع الـربامج وتنفيذهـا 

ورصدها وتقييمها. 
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جيب على الدول أن تنظر يف مسألة انضمامها إىل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال  !

التمييز ضد املرأة وإىل بروتوكوهلا االختياري. 
جيب على مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تسـتعرض التوصيـات الـواردة  !

ـــها  يف تقييـم اللجنـة النسـائية للمـرأة والطفـل الالجئيـن للمبـادئ التوجيهيـة الـيت وضعت
مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـــني بشــأن محايــة الالجئــات(٢٥)، وأن تضمــن 
القيام بأعمال املتابعة املالئمة يف الوقت املناسب، حمددة اإلطار الزمين الــالزم، حبسـب 

االقتضاء. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تتم تنقيـح مبـادئ عـام ١٩٩١  !

التوجيهية املتعلقة حبماية الالجئات آخذة يف االعتبار النتائج ذات الصلة اليت خلصـت 
إليها اللجنة النسائية للمرأة والطفل الالجئني يف تقييمها لتنفيذ املبادئ التوجيهية. 

جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تضمن نشـر املبـادئ التوجيهيـة  !

املتعلقـة باالضطـهاد القـائم علـــى نــوع اجلنــس، واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة حبمايــة 
الالجئات، واملبادئ التوجيهية بشأن منع العنف اجلنسي ضد الالجئات والتصـدي لـه 

نشرًا مستمرًا وأن ترصد تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تضمن تنــاول خطـط العمليـات  !

القطرية والتقارير السنوية املوضوعة بشأن احلماية تناوالً كامالً املسائل اهلامـة املتعلقـة 
حبقوق املرأة، مبا يشـمل اإلبـالغ بصـورة مفصلـة عـن األنشـطة املضطلـع ـا والنتـائج 
احملققة، واشتمال تلك اخلطط، عند االقتضاء، على خطـط عمـل بشـأن احلمايـة، تعـد 

بالتعاون مع الشركاء والالجئني أنفسهم. 
جيب على الـدول وعلـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني واجلـهات الفاعلـة  !

األخـرى أن تضمـن تعميـم منظـور املسـاواة بــني اجلنســني يف مجيــع برامــج التدريــب 
والتعلُّم. 

 
اختاذ تدابري لتحسني إطار محاية األطفال الالجئني  - ٢

جيب على الدول وعلى مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني وعلـى الشـركاء أن  !

يتخــذوا التدابــري الالزمــة لضمــان اشــتراك األطفــال واملراهقــني الالجئــني، حبســــب 
االقتضاء، اشتراكاً منصفاً يف عملية صنع القرار يف مجيع جماالت حيـاة الالجئـني، ويف 
تنفيذ تلك القرارات، وضمان اتباع نهج احلماية ومراعاة عامل السن يف كـل مرحلـة 

من مراحل وضع الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها.  
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جيـب علـى الـدول الـيت مل تصـــدق بعــد علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوليــها  !

االختيــاريني بشــأن إشــراك األطفــال يف الصراعــات املســلحة وبشــأن بيــع األطفـــال 
واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، واتفاقية الهاي املربمة يف عـام ١٩٩٣ بشـأن 
ـــد الــدويل، أن تنظــر يف إمكانيــة  محايـة األطفـال والتعـاون يف جمـال التبـين علـى الصعي
التصديق عليها، كما جيب على الدول األطراف يف تلك الصكوك أن تنفِّذ حبسن نيـة 

ما يرد فيها. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء يف جمـال  !

املســاعدة اإلنســانية أن يواصلــوا برامــج توعيــة الالجئــني األطفــال حبقوقـــهم، أو أن 
يضعوا مثل هذه الربامج يف حالة عدم وجودها، وأن يشجعوا األطفال على املشـاركة 
يف حتديد املشاكل املتعلقة باحلماية، واإلجراءات الالزمـة للتخفيـف منـها، والقـرارات 

اليت تؤثر فيها. 
جيب على الدول وعلى مفوضية األمــم املتحـدة لشـؤون الالجئـني والشـركاء يف جمـال  !

املسـاعدة اإلنســانية أن يواصلــوا أو يضعــوا برامــج تدريبيــة بشــأن حقــوق األطفــال 
الالجئـني، اسـتنادًا، حبسـب االقتضـاء، إىل اتفاقيـة حقـوق الطفـل وغريهـا مـــن معايــري 
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل ذات الصلة وإىل املبادئ التوجيهية الصـادرة 
عــن مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني بشــــأن محايـــة األطفـــال الالجئـــني 

ورعايتهم. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تضمن نشـر املبـادئ التوجيهيـة  !

املتعلقة حبماية األطفال الالجئني ورعايتهم نشرًا مستمرًا وأن تشرف على تنفيذها. 
جيـب علـى مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الالجئـني أن تنشـئ عمليـة رصـــد لقيــاس  !

مدى تنفيذ املبادئ التوجيهية املشار إليها أعـاله فضـالً عـن متابعـة التوصيـات املقدمـة 
يف التقييم املستقل الذي أجري بشأن إعمـال حقـوق األطفـال الالجئـني واحتياجـام 

من حيث احلماية (أيار/مايو ٢٠٠٢). 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تضمن تنــاول خطـط العمليـات  !

القطرية والتقارير السنوية بشـأن احلمايـة تنـاوالً كـامالً املسـائل اهلامـة املتعلقـة حبقـوق 
الطفل، مبا يشمل اإلبالغ بصورة مفصلة عن األنشـطة املضطلـع ـا والنتـائج احملققـة، 
ـــد االقتضــاء، علــى خطــط عمــل بشــأن احلمايــة تعــد مــع  وأن تضمـن اشـتماهلا، عن

الشركاء واألطفال الالجئني أنفسهم. 
جيب على مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تعــزز شـراكتها مـع اليونيسـيف  !

ومنظمـة إنقـاذ الطفولـة لتحسـني التدريـب وعمليـة بنـــاء القــدرات يف إطــار مشــروع 
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العمـل مـن أجـل حقـوق الطفـل، وأن تـويل األولويـة لتدريـب النظـــراء يف احلكومــات 
والشركاء، فضالً عن موظفيها. 

جيـب علـى الـدول أن تـويل أمهيـة لتوفـري التعليـم االبتدائـي والثـانوي لالجئـــني، مبــا يف  !

ذلـك عـن طريـق إتاحـة التمويـــل للــدول املضيفــة وملفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون 
الالجئني اعترافاً بأن التعليم أداة هامة من أدوات احلماية.  

  
احلواشي 

للحصول على معلومات عن املشاورات العاملية بشــأن احلمايــة الدوليــة، يرجــى االطــالع علــى صفحــة  (١)
ـــــى الشـــــبكة:  ــــــني عل ــــة األمــــم املتحــــدة لشــــؤون الالجئ ــــع مفوضي ــــى موق ــــة عل املشــــاورات العاملي

 .www.unhcr.ch

انظر تقرير االجتماع الوزاري للدول األطراف يف اتفاقيــة عــام ١٩٥١ و/أو بروتوكوهلــا الصــادر عــام  (٢)
H، املتاحــة يف صفحــة املشــاورات العامليــة  C R/MMSP/2001/10 ١٩٦٧ بشأن وضع الالجئني، الوثيقــة

 ww w .unhcr.ch :على موقع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على الشبكة
ـــة عـــام ١٩٥١ و/أو بروتوكوهلـــا الصـــادر عـــام  انظــر اإلعــالن الصــادر عــن الــدول األطــراف يف اتفاقي (٣)
ــة  H، املتاحــة يف صفحــة املشــاورات العاملي C R/MMSP/2001/9 ١٩٦٧ بشــأن وضــع الالجئــني، الوثيقــة

 .ww w .unhcr.ch :على موقع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على الشبكة
جدول األعمال بشأن احلماية هو نتاج عملية ولَّــدت قــدرًا كبــريًا مــن الدعــم بوجــه عــام للتدابــري الــيت  (٤)
يتضمنــها. وهــو مبثابــة بيــان غايــات وأهــداف وتقييــم لإلجــراءات الــيت تتخــذ لتعزيـــز احلمايـــة الدوليـــة 
لالجئــني. وســيقتضي التنفيــذ التدرجيـــي هلـــذا اإلطـــار، يف حـــاالت معينـــة، إجـــراء مشـــاورات إضافيـــة 

وسيكون رهناً بتوافر املوارد الالزمة وبالتزام املعنيني باألمر كافة. 
ـــــد وضـــــع الالجئـــــــني  ـــــام ١٩٧٧ بشـــــأن حتدي ـــــم ٨ (د - ٢٨) الصـــــادر ع انظـــــر االســـــتنتاج رق (٥)
ــــــرة ٥٣-٦)؛ واالســـــــتنتاج رقـــــــم ٣٠ (د - ٣٤) الصـــــــادر عـــــــام ١٩٨٣  (A/AC.96/549، الفق
(A/AC.96/631، الفقرة ٩٧-٢) بشأن مشكلة طلبات احلصول علــى وضــع الجــئ أو طلبــات اللجــوء 

اليت ال أساس هلا أو الـمساء استخدامها بصورة ظاهرة. 
انظر أيضاً الغاية ٢، اهلدف ٧.  (٦)
انظر أيضاً الغاية ٣، اهلدف ٢.  (٧)

  UNHCR's Guidelines on Gender-Related Persecution (HCR/GIP/02/01, May 2002), (٨)
 UNHCR's Guidelines on the Protection of Refugee Women (Geneva, 1991), UNHCR's

Sexual Violence against Refugee Wemen: Guidelines on Prevention and Response (Ge-

 neva, 1995 under revision) and UNHCR's Refugee Children: Guidelines on Protection

and Care (1994). انظر أيضاً الغاية ٤، اهلدف ٤. 

ينبغــي، حبســب االقتضــاء، أن يؤخــذ يف احلســبان علــى حنـــو وثيـــق عنـــد تطبيـــق شـــروط االســـتثناء أي  (٩)
إعالنات صادرة عن جملس األمن بشأن هذا املوضوع. 

تشــمل تلــك الفئــات العنــاصر التاليــة: األطفــال املنفصلــون عــن ذويــهم، واملعوقــون، واملصــابون مبـــرض  (١٠)
مزمن، والعازبات، ومن يعولون أسرًا معيشية كعازبني أو كعازبات واملسنون، وضحايا التعذيب. 
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من قبيل مشاورات آســيا واحمليــط اهلــادئ بشــأن الالجئــني واملشــردين واملــهاجرين، والــس األورويب،  (١١)
ــــا، ومنظمــــة التعــــاون االقتصــــادي، واالحتــــاد األورويب،  واجلماعـــة االقتصاديـــة لـــدول غــــرب أفريقي
واملشـــاورات احلكوميـــة الدوليـــة بشـــأن سياســـات اللجـــوء والالجئـــني واهلجـــرة يف أوروبـــا وأمريكــــا 
الشــمالية وأســتراليا، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ورابطــة جنـــوب آســـيا للتعـــاون اإلقليمـــي، 

واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي. 
قد تشمل هذه املنظمات، حبسب االقتضاء، مفوضية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنســان، ومنظمــة العمــل  (١٢)

الدولية، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين. 
من قبيل املصطلحات والبحوث ومجع البيانات، وكذلك التحليل النوعي.  (١٣)

ــــاجرين ـــم والضمانـــات الـــيت تكفـــل الوصـــول إىل  مــن قبيــل اعــتراض الــدول ملــهريب األشــخاص واملت (١٤)
إجراءات اللجوء، وأنشطة اإلعالم وتوعية اجلمهور، وكذلك تدريب املوظفني العموميني. 

 .EC/GC/01/19 ,Strengthening Protection Capacities in Host Countries :انظر (١٥)
املرجع نفسه.  (١٦)

ـــارة  هــذه مشــاريع يضــع مــن خالهلــا املوظفــون املدنيــون التــابعون لــإلدارات الوطنيــة أنفســهم رهــن إش (١٧)
الــدول األخــرى الــيت توجــد لديــها هيــاكل للحمايــة أقــل تطــورا وذلــك لدعــم خربــا الفنيــة يف خمتلــف 

ااالت. 
انظر: Reinforcing a Community Development Approach, EC/51/SC/CRP.6، (١٥ شــباط/فــرباير  (١٨)

 .(٢٠٠١
انظر أيضا الغاية ٥.  (١٩)

اســتخدام إطــار العمــل ملعاجلــة مشــكل االعتــداء علــى األطفـــال يف غـــرب أفريقيـــا كقائمـــة هامـــة مـــن  (٢٠)
التدابري، اليت ميكن أن تكون مفيدة يف حاالت أخرى أيضاً، ال سيما يف محاية األطفال الالجئني. 

املؤمتر العاملي الثاين ملكافحــة االســتغالل اجلنســي لألطفــال ألغــراض جتاريــة، الــذي عقــد يف يوكوهامــا  (٢١)
(اليابان)، ١٧-٢٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١. 

انظر أيضاً الغاية ٣، اهلدف ٦.  (٢٢)
اجلهود اليت تنطوي على إشــراك الالجئــني وكذلــك اتمعــات احملليــة يف إنتــاج بعــض املــواد (مــن قبيــل  (٢٣)

زيت الطهي، والدقيق، والبطانيات واملواقد). 
توصيات العمل لصاحل الالجئني من النساء واألطفـــال مســتمدة مــن دراســات تقييميــة مســتقلة أجريــت  (٢٤)
مؤخرًا بشأن أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئــني املتعلقــة بالالجئــات واألطفــال الالجئــني، 
ومن املشاورات العاملية، وغريها من االجتماعات، وكذلك من القانون الدويل حلقوق اإلنســان، ومــن 
استنتاجات اللجنة التنفيذية ومبادئها التوجيهيـــة وسياســاا. انظــر التقييــم املســتقل لألثــر املــترتب علــى 
أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف إعمال حقوق األطفـــال الالجئــني وتلبيــة احتياجــام 
 UNHCR policy on Refugee Women and(أيار/مايو ٢٠٠٢)، و E PAU/2002/02 ،من حيث احلماية

 .Guidelines on Their protection: An Assessment of Ten Years of Implementation (May 2002) 

 UNHCR policy on Refugee Women and Guidelines on Their protection: An Assessment of  Ten (٢٥)
 .Years of Implementation (May 2002)
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