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[١٧ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠] 
احملتويات 

الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١١-١٦أوال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة  ١١-٤ألف –

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتخاب أعضاء املكتب  ٥١باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املمثلون يف اللجنة  ٦٢-١٢جيم -

. . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى  ١٣٣دال -

. . . . . . . . . . البيان االفتتاحي الذي أدىل به رئيس اللجنة التنفيذية  ١٤٤-١٦هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعمال الدورة احلالية  ١٧٤-٢٢ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقررات اللجنة التنفيذية واستنتاجاا  ٢٣٥-٣٢ثالثا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستنتاجات بشأن احلماية الدولية  ٢٣٥ألف -

. . . . . . . . . االستنتاج بشأن متابعة مؤمتر كومنولث الدول املستقلة  ٢٤٧باء -
ـــي مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون مقـرر بشـأن سـالمة موظف جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . ٢٥٩الالجئني ومجيع موظفي املساعدة اإلنسانية 
. . . . . . . . . . . . . . مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية  ٢٦١١دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقرر بشأن مؤمتر إعالن التربعات  ٢٧١٢هاء -
مقرر بشأن الذكرى السـنوية اخلمسـني لتأسـيس مفوضيـة األمـم املتحـدة واو -
. . . . . . . . . . . . . . ٢٨١٤السامية لشؤون الالجئني واليوم العاملي لالجئ 
. . . . . . . . مقرر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٠  ٢٩١٥زاي -
. . . . . مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني  ٣٠١٦حاء -
. . . . . مقرر بشأن االشتراك بصفة مراقب يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١  ٣١١٧طاء -
مقـرر بشـأن مشـاركة املراقبـني عـن املنظمـات غـــري احلكوميــة يف أعمــال ياء -
. . . . . . . . ٣٢١٨اللجنة التنفيذية لربنامج املفوضية السامية وجلنتها الدائمة 
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املرفقات 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . املقررات واالستنتاجات اليت اعتمدا اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٠ ١٩األول -
البيان االفتتاحي الذي أدلت به مفوضة األمم املتحــدة السـامية لشـؤون الالجئـني يف الـدورة احلاديـة الثاين -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠واخلمسني للجنة التنفيذية لربنامج املفوضة السامية 
ملخص الرئيس للبند ٤ من جدول األعمـال: موضـوع األلفيـة – "مفوضيـة األمـم املتحـدة لشـؤون الثالث -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٤الالجئني يف سنتها اخلمسني: من رد الفعل إىل إجياد احلل" 
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أوالً - مقدمة 
 

ألف - افتتاح الدورة 
 

عقـدت اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج املفوضيـة السـامية دورـا احلاديـة واخلمسـني يف قصـر األمـم، جبنيـف، يف الفـترة مـــن  -١
٢ إىل ٦ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠. وافتتـح الـدورة الرئيـس املنتهيـة واليتـه، سـعادة السـفري رميونـدو بـرييز - هرنـانديز إي 

تورا (إسبانيا). 
 

أعرب السيد رميوندو برييز - هرنانديز إي تورا يف البداية عن استيائه من االغتيال الوحشي الذي تعرض لــه يف الفـترة  -٢
ــع  األخـرية موظفـو املفوضيـة يف إندونيسـيا وغينيـا. وقـال إن هـذه املآسـي تؤكـد مـن جديـد احلاجـة إىل الـتزام مشـترك بـني مجي

األطراف، مبا يف ذلك اللجنة التنفيذية، باملسائل املتصلة بسالمة املوظفني وأمنهم. 
 

وتطرق الرئيس املنتهية واليته إىل عمل اللجنة يف السنوات املاضية، فأشار إىل بعـض التقـدم احملـرز يف إدخـال تغيـريات  -٣
تنظيمية هامة. وتشمل هذه التغيريات إدخال تعديالت على هيكل امليزانية الربناجمية السـنوية، ومقترحـات بشـأن مؤمتـر إعـالن 
التربعات وأمناط ختصيص االعتمـادات. وعلـى الرغـم مـن هـذه املنجـزات، مـا زال هنـاك حتديـات كبـرية، منـها تقلـص املـوارد 

الذي يهدد عمليات املفوضية احلالية واملقبلة. 
 

وأشار الرئيس املنتهية واليته بعد ذلك إىل الزيارات اليت أجراهـا خـالل العـام املـاضي لكوسـوفو (مجهوريـة يوغسـالفيا  -٤
ـــة الــيت  االحتاديـة) ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية. وقـال إن مـا شـاهده هنـاك تـرك يف نفسـه أثـرا عميقـا، شـأن ذلـك شـأن التجرب
اكتسبها مهنيا وشخصيا كرئيس للجنة. وختاما، أعرب عن خالص تقديره لالثنني وعشرين مليـون الجـئ يف العـامل. وأعـرب 

عن أمله يف أن يساعد إعالن يوم عاملي لالجئ، كما هو مقترح، على إظهار الدعم لقضيتهم والتضامن معها. 
 

باء - انتخاب أعضاء املكتب 
 

انتخبت اللجنة مبوجب املادة ١٠ من نظامها الداخلي أعضاء املكتب التالية أمساؤهم بالتزكية:  -٥
 

السيد علي خورام (مجهورية إيران اإلسالمية)  الرئيس:
السيد يوهان مولندر (السويد)  نائب الرئيس:

السيد هايكو ألفلد (جنوب أفريقيا)  املقرر:
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جيم - املمثلون يف اللجنة 
 

كانت الدول التالية األعضاء يف اللجنة ممثلة يف الدورة:  -٦ 
االحتـاد الروسـي، إثيوبيـا، األرجنتـني، إسـبانيا، أسـتراليا، إســرائيل، أملانيــا، أوغنــدا، إيــران (مجهوريــة - اإلســالمية)، 
ـــة ترتانيــا  آيرلنـدا، إيطاليـا، باكسـتان، الـربازيل، بلجيكـا، بنغالديـش، بولنـدا، تـايلند، تركيـا، تونـس، اجلزائـر، مجهوري
ـــودان، الســويد، سويســرا،  املتحـدة، مجهوريـة كوريـا، مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة، جنـوب أفريقيـا، الدامنـرك، الس
شيلي، الصومال، الصني، فرنسا، الفلبني، فرتويال، فنلندا، الكرسي الرسويل، كندا، كـوت ديفـوار، كولومبيـا، لبنـان، 
ليسوتو، مدغشقر، املغرب، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، موزامبيـق، ناميبيـا، الـنرويج، النمسـا، 

نيجرييا، نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان. 
 

وكانت حكومات الدول التالية ممثلة بصفة مراقب:  -٧ 
أذربيجـان، األردن، أرمينيـا، إريتريـا، إسـتونيا، أفغانسـتان، إكـوادور، ألبانيـا، اإلمـــارات العربيــة املتحــدة، إندونيســيا، 
ـــا، بوتــان، بوتســونا، بوركينــا  أنغـوال، أوروغـواي، أوكـــرانيا، آيسـلندا، بـاراغواي، البحريـن، الربتغـال، بلغاريـا، بنم
فـاصو، بورونـدي، البوســـنة واهلرســك، بوليفيــا، بــريو، تركمانســتان، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، مجهوريــة أفريقيــا 
الوسـطى، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة العربيـة السـورية، مجهوريـة كوريـا الشـعبية الدميقراطيـــة، مجهوريــة الو 
الدميقراطية الشعبية، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، مجهوريـة مولدوفـا، جورجيـا، جيبـويت، الـرأس األخضـر، 
رواندا، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، سان مارينو، سري النكــا، السـلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـنغال، سـوازيلند، 
سـرياليون، العـراق، عمـان، غـابون، غواتيمـاال، غينيـــا، فييــت نــام، قــربص، قريغيزســتان، كازاخســتان، الكامــريون، 
كرواتيا، كوبا، كوسـتاريكا، الكونغـو، الكويـت، كينيـا، التفيـا، لكسـمربغ، ليربيـا، ليتوانيـا، مالطـة، ماليزيـا، مصـر، 

املكسيك، مالوي، اململكة العربية السعودية، ميامنار، نيبال، النيجر، نيوزيلندا، هندوراس، اليمن. 
 

وكانت فلسطني ممثلة بصفة مراقب.  -٨
 

وكانت اللجنة األوروبية، وجملس االحتاد األورويب، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيـات الصليـب  -٩
األمحر واهلالل األمحر، ومجاعة فرسان مالطة ممثلة أيضا بصفة مراقب. 

 
وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على الشكل التايل:  -١٠ 

األمـم املتحـدة، مكتـب األمـم املتحـدة يف جنيـف، مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية حلقــوق اإلنســان، مكتــب تنســيق 
الشؤون اإلنسانية، منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)، برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، صنـدوق األمـم املتحـدة 
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للسـكان، برنـامج األغذيـة العـاملي، برنـامج األمـم املتحـدة املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعــة 
املكتسب (اإليدز)، معهد األمم املتحدة للتدريب والبحـث، منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة (الفـاو)، منظمـة 

العمل الدولية، منظمة الصحة العاملية، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 
 

وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة مبراقب:  -١١ 
جامعة الدول العربية، منظمة الوحدة اإلفريقية، منظمة املؤمتر اإلسالمي، جملس أوروبا، املنظمة الدولية للهجرة. 

 
وكانت منظمات غري حكومية يبلغ جمموعها ٧٥ منظمة ممثلة مبراقب:  -١٢

 
دال _ إقرار جدول األعمال ومسائل تنظيمية أخرى 

 
 :(A /AC.96/941) أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل -١٣ 

افتتاح الدورة   -١ 
انتخاب أعضاء املكتب  -٢ 

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣ 
املوضوع السنوي: املفوضية بعد مرور مخسني سنة: من االستجابة إىل احللول  -٤ 

التقارير املتعلقة بأعمال اللجنة الدائمة  -٥  
احلماية الدولية  (أ)  

املسائل الربناجمية واإلدارية واملالية  (ب)  
النظر يف امليزانية الربناجمية السنوية للمفوضية لعام ٢٠٠١ واعتمادها  -٦  

التقارير املتعلقة مبراقبة الربامج  -٧  
اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠١  -٨  

النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني للجنة التنفيذية  -٩  
أي مسائل أخرى  -١٠  

اعتماد تقرير الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنفيذية  -١١  
اختتام الدورة.  -١٢
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هاء - البيان االفتتاحي الذي أدىل به رئيس اللجنة التنفيذية 
 

أعرب سعادة السفري علـي خـورام (مجهوريـة إيـران اإلسـالمية)، عنـد اسـتالمه الرئاسـة، عـن تقديـره ملـا أبـداه الرئيـس  -١٤
املنتهية واليته من نشاط والتزام وملسامهته اهلامة يف أعمال اللجنة. كذلك أشـاد باملفوضـة السـامية ملـا أبدتـه مـن قيـادة حكيمـة 

أثناء واليتها، حيث جعلت العمل اإلنساين يتصدر اهتمامات العامل. 
 

وأشار إىل الفظائع األخرية اليت أودت حبياة أربعة من موظفي املفوضية، فقال إن مسـائل األمـن سـتكون أحـد شـواغله  -١٥
األساسية كرئيس. وسيكون ثـاين أهـم جمـاالت تركـيز عملـه هـو تعزيـز احلـوار بـني الـدول األعضـاء يف اللجنـة بشـأن أوضـاع 
الالجئني اليت طال أمدها. وتشكل هذه األوضاع عبئا ثقيال على الدول املضيفة، وال سـيما الـدول الناميـة منـها، وينبغـي إجيـاد 
حلول جديدة وخالقة على وجه السرعة. وشجع الوفود على اغتنام الفرصة اليت يتيحها االحتفال بـالذكرى اخلمسـني إلنشـاء 
املفوضية الستعراض األنشطة املضطلع ا حىت اآلن وتقييـم التحديـات الرئيسـية يف املسـتقبل. وحتـدث باقتضـاب عـن املـهمتني 
اللتـني قـام مـا يف مسـتهل العـام يف كـل مـن تـايلند والقوقـاز، طالبـا مـن جديـد إىل اتمـع الـــدويل أن يدعــم جــهود البلــدان 

املضيفة. 
 

وذكر يف اخلتام بأن إجراءات الدورة احلادية واخلمسني حتتوي على عدد من العناصر اجلديدة الـيت ترمـي إىل التشـجيع  -١٦
على إجراء حوار تفـاعلي. ومـن بـني هـذه العنـاصر مناقشـة بـني خـرباء - هـي األوىل مـن نوعـها يف تـاريخ اللجنـة التنفيذيـة - 
تركز على املوضوع التايل: "تعزيز السالم وبناؤه: ربط شؤون الالجئني واملساعدة اإلنسانية بالتنمية األطـول أجـال". والغـرض 

اآلخر من هذه اإلجراءات هو إيالء اهتمام أكرب هذا العام ملسائل احلماية الدولية وملناقشة امليزانية. 
 

ثانيا - أعمال الدورة احلادية واخلمسني 
 

أدلت املفوضة السامية ببيان افتتاحي أمام اللجنة التنفيذية، يرد نصه يف املرفق الثاين.  - ١٧
 

واستمعت اللجنة أيضا إىل بيان من األمني العام لألمم املتحدة، نوه فيه بااللتزام البطويل الـذي أبدتـه املفوضـة السـامية  - ١٨
خالل السنوات العشرة لواليتها. وذكر بأن هذا العقد كان حافال بالتحديات اهلائلة، حيث طرأ حتول مذهل يف طبيعـة الـرتاع 
بات فيه السكان املدنيون سالحاً للحرب وهدفاً هلا يف آن واحد. وليس من املفاجئ أن تكون املفوضيـة قـد واجـهت حتديـات 
مل يسبق هلا مثيل من حيث احلجـم والطـابع وأصبحـت وكالـة غوثيـة ضخمـة تقـدم املسـاعدة إىل ماليـني البشـر يف مجيـع أحنـاء 

العامل.  
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وأشار األمني العام إىل تعاونه الوثيق القائم مـع املفوضـة السـامية يف عـدة كفاحـات وعملـهما جنبـا إىل جنـب. ودعــا  - ١٩
إىل دعم ما أجنزته يف ثالثة جمـاالت: تعزيـز مفـهوم اللجـوء، الـذي ذكـر فيمـا خيصـه أنـه يرحـب باملشـاورات الشـاملة املقترحـة 
لتنشيط نظام احلماية؛ ووضع نظام لتمويل برامـج املفوضيـة يكـون أحسـن توقيتـاً وأكـثر اتسـاقاً ومالءمـة؛ وعمـل الـدول حبـزم 
لضمان سالمة العـاملني يف جمـال املسـاعدة اإلنسـانية، وال سـيما يف ضـوء مـا تكبدتـه املفوضيـة مؤخـرًا مـن خسـارة مفجعـة يف 

موظفيها. 
 

وضم املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي صوته إىل صوت األمني العام واملفوضة السامية معرباً عن التزامـه بإعطـاء  - ٢٠
األولوية القصوى لألمن، ومقدماً تعازيه ملوظفي املفوضية ولألسر اليت تعرض أفرادهـا الغتيـال وحشـي. ونـوه املديـر التنفيـذي 
بعد ذلك مبنجزات السيدة أوغاتا كمفوضة سامية، مؤكدا أـا سـاعدت علـى تغيـري صـورة األمـم املتحـدة. وكـانت حكمتـها 
وقيادا احلازمة مثاال يقتـدى بـه يف األوسـاط اإلنسـانية. وتوفقـت السـيدة أوغاتـا يف تدعيـم عالقـات املفوضيـة مبجلـس األمـن 

التابع لألمم املتحدة، حيث ساعدته على إدراك الروابط بني الشواغل السياسية واإلنسانية إدراكاً أكرب. 
 

وتلى ذلك جلسة مع املفوضة السامية لطرح األسئلة والرد عليها. وكانت األسئلة املطروحة تتعلق ببعض املسـائل مـن  - ٢١
قبيـل تعزيـز اإلطـار القـانوين، وجتنـب "عـامل اجلـذب" يف بعـض حـاالت الالجئـني واملشـاكل الـيت يسـببها طـول مـدة حـــاالت 

أخرى. 
 

يرد ملخص الرئيس للبند ٤ من جدول األعمال (مناقشة املوضوع السنوي) يف املرفق الثالث. وحيتــوي احملضـر املوجـز  - ٢٢
للجلسة على عرض لكامل مداوالت اللجنة، مبــا يف ذلـك البيانـات أو غريهـا مـن مداخـالت الوفـود بشـأن كافـة بنـود جـدول 

أعمال االجتماع فضالً عن البيان اخلتامي للرئيس واملفوضة السامية. 
 

ثالثا - مقررات اللجنة التنفيذية واستنتاجاا(١) 
 

ألف - االستنتاجات بشأن احلماية الدولية 
 

إن اللجنة التنفيذية،  - ٢٣ 
إذ تثين حبرارة على املفوضية السامية لشؤون الالجئني مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسـني لتأسـيس املفوضيـة؛ وترحـب 

بتأكيد مذكرة هذا العام بشأن احلماية الدولية على التدابري املتخذة من قبلها جلعل احلماية فعالة، 
 

 __________
ترد املقـــررات الــيت اعتمدــا اللجنــة الدائمــة يف االجتماعــات املنعقــدة بــني الــدورات ســنة  (١)

٢٠٠٠، يف املرفق األول. 
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وإذ تدرك أن احلماية الدولية وظيفة دينامية وعملية املنحى، وتنجـز بالتعـاون مـع الـدول وغريهـا مـن الشـركاء، لدعـم 
ـــة النهائيــة  وتيسـري قبـول الالجئـني، واسـتقباهلم، ومعاملتـهم وضمـان إجيـاد حلـول تركـز علـى احلمايـة وـدف إىل حتقيـق الغاي

املتمثلة يف تعزيز احترام حقوق الالجئني وحل مشاكلهم، 
 

وإذ ترحـب باسـتمرار دول كثـرية يف منـح حـق اللجـوء لعـدد كبـري مـن الالجئـني، وتشـعر مـع ذلـك بانزعـاج بــالغ ملا 
تتعرض له حقوق الالجئني املعترف ا دوليا من انتهاكات تشمل رد الالجئني، وتسليح خميمام، وإشـراك األطفـال الالجئـني 
يف األعمـال العسـكرية، وأعمـال العنـف القائمـة علـى االنتمـاء اجلنســي، والتميــيز ضــد الالجئــني، وال ســيما اإلنــاث منــهم، 
واالحتجـاز التعسـفي مللتمسـي اللجـوء والالجئـني، وتعـرب أيضـاً عـن قلقـها إزاء امتنـاع بعـض الـــدول األطــراف عــن تطبيــق 

الصكوك الدولية لالجئني بالكامل، 
 

وإذ تؤكد أمهية إيالء األولوية الحتياجات النساء واألطفال واملراهقني واملسنني فيما خيص احلماية عند ختطيــط وتنفيـذ 
برامج املفوضية وسياسات الدول، 

 
وإذ حتيط علما باجلوانب املعقدة للبيئة املتغرية اليت ينبغي أن متنـح فيـها احلمايـة لالجئـني، مبـا يف ذلـك طبيعـة الرتاعـات 
املسلحة وأمناط التشرد احلالية، واختالط التدفقات السكانية، وارتفاع تكاليف استضافة أعداد كبـرية مـن الالجئـني وملتمسـي 
اللجوء، واحلفاظ على نظم اللجوء، وتزايد االجتار يف األشخاص وريبهم، ومشاكل محاية نظـم اللجـوء مـن سـوء االسـتعمال 

واستبعاد من ليس له احلق يف احلماية املقدمة لالجئني باإلضافة إىل عدم تسوية حاالت الالجئني الطويلة األمد، 
 

وإذ تدرك أن بلدان اللجوء تتحمل عبئاً ثقيال، وال سيما البلدان النامية والبلدان اليت متر بفترة انتقاليـة والبلـدان القليلـة 
املوارد اليت تستضيف عددا كبريا من الالجئني وملتمسـي اللجـوء؛ وإذ تؤكـد جمـددا يف هـذا الصـدد التزامـها القـوي بالتضـامن 
الدويل وتقاسم األعباء والتعاون الدويل يف تقاسم املسـؤوليات؛ وتؤكـد علـى دور املفوضيـة احلفـاز يف مسـاعدة ودعـم البلـدان 

اليت تستقبل الالجئني، وال سيما البلدان النامية منها، ويف تعبئة املساعدات من اتمع الدويل ملواجهة أثر كثرة الالجئني، 
 

وإذ تعترف باملسامهات اإلجيابية اليت يقدمها الالجئون إىل البلدان املضيفة، 
 

وإذ تقـر بضـرورة اسـتمرار احلكومـات واملفوضيـة واتمـع الـدويل يف تلبيـة احتياجـات الالجئـني املتصلـة حبـق اللجــوء 
واملساعدة إىل حني إجياد حلول دائمة؛ وإذ تالحظ أن العودة الطوعية، واالندماج حملياً وإعـادة التوطـني هـي احللـول التقليديـة 

لالجئني، وتؤكد مع ذلك أن العودة الطوعية هي احلل املفضل إذا كان ممكناً، 
وإذ حتيط علما باملناقشات الـيت جـرت يف اللجنـة الدائمـة بشـأن اعـتراض سـبيل ملتمسـي اللجـوء والالجئـني، وتـدرك 
أمهية اعتماد تدابري شاملة مشتركة، بني مجيع الدول املعنية بالتعاون مع املفوضية واملنظمات الدوليـة وغـري ذلـك مـن املنظمـات 
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املعنية للتصدي بصورة فعالة ملشكلة اهلجرة غري املشروعة، واالجتار باألشخاص وريبهم الـذي قـد يطـال الالجئـني وملتمسـي 
اللجوء، والعمل يف هذا الصدد على حتديد احتياجات الالجئني وملتمسي اللجوء فيما خيص احلماية الدوليـة واملسـاعدة وتلبيـة 

هذه االحتياجات بالكامل، وفقا للمسؤوليات املتصلة بتوفري احلماية الدولية، وال سيما مبدأ عدم إعادة الالجئني قسرًا، 
 

وإذ تؤكد من جديد أن اتفاقية عام ١٩٥١ املتعلقــة مبركـز الالجئـني وبروتوكوهلـا لعـام ١٩٦٧ مـا زاال ميثـالن أسـاس 
نظام اللجوء الدويل؛ وتالحظ أن األشكال التكميلية للحماية، اليت اعتمدا بعض الدول تشكل استجابة عملية لضمـان توفـري 
هـذه احلمايـة ملـن حيتـاج إليـها، وتـدرك يف هـذا الصـدد أمهيـة تطبيـق الـدول األطـراف التفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكوهلـا لعــام 

١٩٦٧ تطبيقاً تاماً، 
 

وإذ حتيط علما مببادرة املفوضية إىل بدء مشاورات شاملة بشأن احلمايـة الدوليـة، وتشـجع املفوضيـة علـى أن تواصـل، 
بالتوازي مع هذه املشاورات، البحث عن حلول عملية بالتعاون مع الدول وغريها من اجلـهات الفاعلـة املعنيـة وذلـك ملواجهـة 

التحديات القائمة واملقبلة فيما خيص احلماية، 
 

ترحب باقتراح املفوضية الداعي إىل البدء يف عملية مشاورات شاملة مع الدول، يشارك فيها عـن كثـب عـدة  (أ)
جـهات منـها خـرباء يف شـؤون محايـة الالجئـني، ومنظمـات غـري حكوميـة، والجئـون لتنشـيط نظـام احلمايـة الدوليــة ومناقشــة 
التدابري الالزمة لتأمني احلماية الدولية لكل من حيتاج إليها، مع مراعاة الشواغل املشـروعة للـدول واتمعـات املضيفـة واتمـع 

الدويل عموماً؛ 
 

تؤكد يف هذا الصدد أن هذه العملية تفتح عشـية الذكـرى السـنوية اخلمسـني التفاقيـات عـام ١٩٥١ املتعلقـة  (ب)
مبركز الالجئني، آفاقا هامة أمام تنشيط نظام محاية الالجئني وتشجع التنفيذ الفعال لالتفاقية وبروتوكوهلا، مـع القيـام يف نفـس 

الوقت بتحديد النهج املناسبة ملواجهة أوضاع جديدة غري مشمولة ذه الصكوك. 
 

تطلب إىل املفوضية تقدمي تقرير إىل اللجنة التنفيذيـة يف دورـا الثانيـة واخلمسـني بشـأن التقـدم احملـرز يف هـذه  (ج)
العملية. 

 
االستنتاج بشأن متابعة مؤمتر كومنولث الدول املستقلة  باء -

 
إن اللجنة التنفيذية،  - ٢٤
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إذ تشري إىل برنامج العمل الذي اعتمده يف أيـار/مـايو ١٩٩٦ املؤمتـر اإلقليـمي ملعاجلـة مشـاكل الالجئـني، واملشـردين، 
واألشكال األخرى للتشرد الالإرادي، والعائدين يف بلدان كومنولث الدول املستقلة والبلدان ااورة املعنيـة، وإىل اسـتنتاجات 

اللجنة التنفيذية يف دوراا السابعة واألربعني والثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني واخلمسني، 
 

ترحب بالتقرير وجمموعة التوصيات بشأن مستقبل عملية متابعـة املؤمتـر اللذيـن اعتمـدا يف االجتمـاع اخلـامس  (أ)
للفريق التوجيهي املنعقد يف متوز/يوليه ٢٠٠٠؛ 

 
ـــر جنيــف لعــام ١٩٩٦ املعــين مبشــاكل الالجئــني،  تؤيـد قـرار الفريـق التوجيـهي مواصلـة أنشـطة متابعـة مؤمت (ب)

واملشردين، واهلجرة ومسائل اللجوء ملدة مخس سنوات، مع التركيز على أربع مسائل موضوعية؛ 
 

تعيد تأكيد أمهية واستمرار صالحية برنامج العمل الذي يظل قاعدة تستند إليـها األنشـطة يف املسـتقبل لتعزيـز  (ج)
وإدامة ما أجنز حىت اآلن، وتشدد على ضرورة تعزيز اجلهود املشتركة إلحراز مزيد من التقدم يف املتابعة؛ 

 
تشجع مجيع الدول الراغبة يف املشاركة يف األنشطة املقبلة على القيام بذلك بنشـاط طاملـا أـا ختـدم مصاحلـها  (د)
وأولوياا، وعلى التعاون على مستويات متكاملة متعددة مع التخطيط لعقـد اجتماعـات اسـتعراض رفيعـة املسـتوى تسـتند إىل 

التقدم احملرز، والنظر يف القيام بأنشطة أخرى يف إطار عملية املتابعة؛ 
 

ترحـب بـالتقدم احملـرز يف عـدد مـن بلـدان كومنولـث الـدول املسـتقلة يف تنفيـــذ برنــامج العمــل يف القطــاعني  (ه)
احلكومي وغري احلكومي، وخاصة ما ذكر يف تقرير تقييم عملية املؤمتر؛ 

 
تطلب إىل احلكومات يف مجيع بلدان كومنولث الدول املسـتقلة، الـيت تقـع علـى عاتقـها املسـؤولية األوىل عـن  (و)
معاجلة مشاكل تشرد السكان احلادة اليت تواجهها، أن جتدد وتعزز التزامها من النـاحيتني العمليـة السياسـية، بتنفيـذ التوصيـات 
الواردة يف جوهر برنامج العمل لضمـان إحـراز مزيـد مـن التقـدم املتناسـق والبعيـد املـدى، خاصـة يف جمـاالت حقـوق اإلنسـان 

ومحاية الالجئني، ومشاكل املبعدين سابقاً؛ 
 

تالحظ أمهية اجلهود املشتركة الراميـة إىل التغلـب علـى القيـود الـيت تـعوق مواصلـة السـعي إىل حتقيـق أهـداف  (ز)
برنـامج العمـل عـن طريـق مجلـة أمـور منـها رفـع مسـتوى الدعـم السياسـي، واجيـاد حلـول سياسـية دائمـة للمنازعـات، وتعزيــز 
الدميقراطية وبناء اتمع املدين، وتنفيـذ التشـريعات تنفيـذًا كـامالً، والتعـاون الـوايف علـى الصعيـد اإلقليمـي أو الثنـائي، وزيـادة 

إشراك املؤسسات املالية الدولية والوكاالت اإلمنائية، وإتاحة املوارد املالية؛ 
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تالحـظ أنه ال ميكـن التصـدي للتحديـات اخلطـرية الـيت تواجهـها بلـدان املنطقـة مبـوارد وخـربات تلـك البلــدان  (ح)
وحدها؛ 

 
ترحب بالدعم الذي قدمته الدول األخرى إىل هذه العملية حىت اآلن، مبا يف ذلك إعادة تأكيد هـذا الدعـم يف  (ط)
اجتماع الفريق التوجيهي يف متوز/يوليه ٢٠٠٠، وتدعو الـدول إىل مواصلـة وتكثيـف تعاوـا ودعمـها بـروح التضـامن الـدويل 

وتقاسم األعباء ملساعدة بلدان كومنولث الدول املستقلـة فـي متابعـة مؤتـمر جنيف لعام ١٩٩٦ ؛ 
 

تقدر اجلهود اليت تبذهلا املفوضة السامية لشؤون الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة األمـن والتعـاون  (ي)
يف أوروبا وجملس أوروبا، لدعم عملية املتابعة وتعبئة املوارد الالزمة لذلك، وتدعوها إىل تعزيز جهودها وتعاوا املتبادل؛ 

 
حتث املفوضة السامية على مواصلة إعالم اجلمهور وكذلك على تعزيز العالقات مـع اجلـهات الفاعلـة الدوليـة  (ك)

الرئيسية األخرى، مثل اللجنة األوروبية، واملؤسسات األخرى املعنية حبقوق اإلنسان، واملؤسسات اإلمنائية واملالية؛ 
 

ترحب بالتقدم احملرز يف بناء اتمع املدين، وال سيما عن طريق تنمية القطاع غـري احلكومـي، وتنميـة التعـاون  (ل)
بني املنظمات غري احلكومية واحلكومات يف عدد من بلـدان كومنولـث الـدول املسـتقلة، وتالحـظ يف هـذا الصـدد العالقـة بـني 

التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل والنجاح يف تعزيز اتمع املدين، وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان؛ 
 

تدعو حكومات بلـدان كومنولـث الـدول املسـتقلة إىل زيـادة تيسـري تشـكيل املنظمـات غـري احلكوميـة وعمـل  (م)
هذه املنظمات والقيام، إىل جـانب املنظمـات الدوليـة، بزيـادة تعزيـز تعاوـا مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وزيـادة إشـراكها يف 

متابعة مؤمتر جنيف لعام ١٩٩٦؛ 
 

تطلب من املفوضة السامية أن تبـقي اللجنـة التنفيذيـة علـى علـم بالتدابـري املتخـذة لتنفيـذ التوصيـات وبـالتقدم  (ن)
احملرز بشأن مسألة متابعة مؤمتر جنيف لعام ١٩٩٦. 

 
جيـــم - مقـــرر بشـــأن ســـالمة موظفـــي مفوضيـــة األمـــم املتحـــــدة الســــامية لشــــؤون  

         الالجئني ومجيع موظفي املساعدة اإلنسانية 
 

إن اللجنة التنفيذية،  -٢٥
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إذ تثــين علــى املفوضــة الســامية وموظفيــها وشــركائهم يف التنفيــذ علــى كفــاءم وشــجاعتهم وتفانيــهم يف القيــــام 
مبسؤوليام، 

 
وإذ تشجب بقوة ما يتعرض له املوظفون من إصابات وقتل وغـري ذلـك مـن أشـكال العنـف البـدين أو النفسـي خاصـة 
أعمال العنف واالغتيال األخرية يف إندونيسيا وغينيا، وتعـرب عـن شـديد سـخطها ألن موظفـي املسـاعدة اإلنسـانية اسـتهدفوا 

حتديدًا يف بعض هذه األحداث، 
 

وإذ تعرب عن بالغ قلقها ألن هذه املمارســات الشـنيعة ميكـن أن تؤثـر تأثـريًا خطـريًا يف عمليـات املفوضيـة والعمليـات 
اإلنسانية األخرى وتؤدي إىل استفحال اخلطر واملعاناة بالنسبة للسـكان الذيـن يسـعى موظفـو املسـاعدة اإلنسـانية إىل محايتـهم 

ومساعدم وتولد يف نفس الوقت خماطر أمنية يف املناطق اليت يسكنها الالجئون العائدون، 
 

تعيد تأكيد استنتاجاا ومقرراا السابقة بشأن هذا املوضوع، املعتمدة يف دورتيها الثامنة واألربعني والتاسـعة  (أ)
واألربعني(٢)؛ 

 
تذكر بقرارات اجلمعية العامة(٣) املتصلة بأمن موظفي املساعدة اإلنسانية وسالمتهم، وبقرارات جملس األمـن،  (ب)
وال سيما البيان الصادر مؤخرًا عن رئيسه(٤) الذي شجب بقوة اسـتمرار أعمـال العنـف الـيت أدت إىل ارتفـاع عـدد اإلصابـات 

بني موظفي املساعدة اإلنسانية؛ 
 

حتـث الـدول علـى حتمـل كـل مسـؤولياا عـن تـــأمني الســالمة البدنيــة ملوظفــي األمــم املتحــدة وغريهــا مــن  (ج)
الوكـاالت اإلنسـانية وكذلـك مجيـع موظفـي املســـاعدة اإلنســانية اآلخريــن وضمــان وصوهلــم يف أمــان وســهولة إىل املدنيــني 
املتضرريـن، مبـن فيـهم الالجئـون واملشـردون داخليـاً لتمكينـهم مـن القيـام علـى حنـو فعـال مبهمتـهم املتمثلـة يف تقـدمي املســاعدة 

إليهم؛ 
 

تطلب إىل الدول اختاذ مجيع التدابري املمكنة إلجراء حتقيق واف يف أية جرائـم تقـترف ضـد موظفـي املسـاعدة  (د)
اإلنسانية، وحماكمة املسؤولني عن هذه اجلرائم الشنيعة مـع أخـذ خطورـا يف االعتبـار التـام وسـن التشـريعات الوطنيـة الفعالـة 

الالزمة هلذا الغرض، والنظر يف التوقيع والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية؛ 

 __________
A/AC.96/895، الفقرة ٢٠، A/AC.96/911، الفقرة ٢٨.  (٢)

قرار اجلمعية العامة ١٩٢/٥٤.  (٣)
 .S/PRST/2000/4 (٤)
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تالحـظ أن اتفاقيـة عـام ١٩٩٤ بشـأن سـالمة موظفـي األمـم املتحـدة واألفـراد املرتبطـــني ــا(٥) ســارية اآلن،  (ه)
وحتث الدول اليت مل تنظر بعد يف التوقيع والتصديق على هذه االتفاقيــة علـى القيـام بذلـك، ولكنـها تالحـظ يف هـذا الصـدد أن 
االتفاقية ال تنطبق تلقائياً على أغلب موظفي املساعدة اإلنسانية، وحتث الـدول بالتـايل علـى االسـتجابة بسـرعة لتوصيـة األمـني 
العام لألمم املتحدة الداعية إىل توسـيع نطـاق احلمايـة لتشـمل مجيـع موظفـي املسـاعدة اإلنسـانية، مـن خـالل إبـرام بروتوكـول 

اختياري يضاف إىل اتفاقية عام ١٩٩٤ أو بأي وسيلة أخرى مالئمة؛ 
 

تشجع املفوضية السامية علـى زيـادة تطويـر الترتيبـات األمنيـة املالئمـة وإدماجـها يف عملياـا وعلـى ختصيـص  (و)
موارد كافية لسالمة وأمن موظفيها والسكان الذين تعىن م. 

 
دال - مقرر بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية 

 
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٦

 
تؤكد أنه قد تبني لدى استعراض األنشطة املقترحة يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية لعـام ٢٠٠١ الـواردة يف  (أ)
الوثيقة A/AC.96/932، أن هذه األنشطة تتفق مع النظام األساسـي للمفوضيـة (قـرار اجلمعيـة العامـة ٤٢٨(د-٥))، ومـع مـهام 
"املساعي احلميدة" للمفوضة السـامية كمـا مت االعـتراف ـا أو التشـجيع عليـها أو طلبـها مـن جـانب اجلمعيـة العامـة أو جملـس 
األمـن أو األمـني العـام، ومـع األحكـام ذات الصلـة للقواعـد املاليـة لصنـاديق التربعـات الـيت تديرهـا املفوضـــة الســامية لشــؤون 

الالجئني؛ 
 

ـــة واملقــر يف إطــار امليزانيــة  توافـق علـى الـربامج وعلـى امليزانيـات املخصصـة للـربامج اإلقليميـة والـربامج العاملي (ب)
الربناجميـة لعـام ٢٠٠١ البالغــــة ١٠٠ ٤٠٣ ٨٧٢ دوالر، مبــا يف ذلـــك االحتياطـــي التشغيلـــي البــالغ ٤٠٠ ٣٠٩ ٧٩ دوالر 
(مـا ميثـل ١٠ يف املائـة مـن األنشـطة املربجمـة)، املفصلـة برمتـها يف اجلـدول األول - ٣)؛ والـيت إذا أضيفـت إليـها املســـامهة مــن 
امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة البالغـة ٦٠٠ ١٢٤ ١٩ دوالر، واالعتمـادات املرصـودة للموظفـــني املبتدئــني مــن الفئــة الفنيــة 
(٧ ماليني دوالر) جتعل جمموع ما حيتـاج إليـه يف عام ٢٠٠١ يصـل إىل ٧٠٠ ٥٢٧ ٨٩٨ دوالر؛ وتـأذن للمفوضـة السـامية، 
يف حدود هذا االعتماد اإلمجايل، بإدخال تعديالت على الربامج اإلقليمية والربامج العاملية وميزانيـات املقـر اسـتنادًا إىل األمـوال 

غري املقيدة؛ 
 

توافق على امليزانية الربناجمية السـنوية املنقحـة لعـام ٢٠٠٠ الـيت تبلـغ قيمتـها ٩٧٣ ٧٤٠ ٨٢٤ دوالرًا، والـيت  (ج)
إذا أضيفـت إليـها مسـامهة ميزانيـة األمـــم املتحــدة العاديــة البالغــة ٤٠٠ ١٩١ ٢٠ دوالر واالعتمــادات املرصــودة للموظفــني 

 __________
قرار اجلمعية العامة ٥٩/٤٩.  (٥)
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املبتدئني من الفئة الفنيــة البالغـة ٤٠٠ ٨٢٦ ٦ دوالرًا واحتياجـات الـربامج اإلضافيـة يف عـام ٢٠٠٠، جتعـل جممـوع مـا حيتـاج 
إليه يف عام ٢٠٠٠ يصل إىل ١٧٣ ٣٤٦ ٩٤٢ دوالرًا (انظر اجلدول األول - ٣)؛ 

 
تطلـب مـن املفوضـة السـامية القيـام، يف حـدود املـوارد املتاحـة، باالسـتجابة علـى حنـو مـرن وفعـال للحاجــات  (د)
املبينة حالياً يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية لعام ٢٠٠١ وتأذن هلـا يف حالـة ظـهور حاجـات طارئـة جديـدة إضافيـة ال ميكـن 

تلبيتها بالكامل من االحتياطي التشغيلي، بإصدار نداءات خاصة وبوضع برامج تكميلية؛ 
 

تطلب إىل الرئيس أن يعقد يف أقرب وقت ممكن عقب اختتام الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنفيذية، عقـد  (ه)
سلسلة من املشاورات غري الرمسية متهيدًا إلعداد ميزانية عام ٢٠٠٢، وبغرض حتسني عملية امليزنة االستراتيجية؛ 

 
تطلب إىل املفوضية السامية االستمرار يف إجراء مناقشات منتظمة مع اللجنة الدائمــة بشـأن حتديـد األولويـات  (و)

وإدارة املوارد يف امليزانية املوحدة من أجل ضمان تلبية االحتياجات األساسية؛ 
 

حتيط علماً بتقريـر جملس مراجعي احلسابـات إىل اجلمعية العامة عن حسـابات صنـاديق التربعـات الـيت تديرهـا  (ز)
 ،(A/ A C.96/933) مفوضـة األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني عـن السـنة املنتهيـة يف ٣١ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٩
A)؛ وكذلــك تقريــر  /AC.96/933/Add.1) ـا املفوضـة السـامية متابعـة لتقريـر جملـس مراجعـي احلسـاباتواإلجراءات اليت اختذ
اللجنة االستشاريـة لشـؤون اإلدارة وامليزانيــة عــن امليزانيــة الربناجميـة السنويــة ملفوضيـة األمـم املتحـدة لشــؤون الالجئيــن لعـام 
٢٠٠١ (A/AC.96/932)؛ وتقرير املفوضة السامية عن أنشطة التفتيش اليت تضطلع ا مفوضية األمم املتحـدة لشـؤون الالجئـني 
/A)؛ وتطلب  A C.96/935) ا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ؛ والتقرير عن أنشطة التقييم اليت تضطلع(A/AC.96/934)

إطالعها بانتظام على التدابري املتخذة ملتابعة التوصيات واملالحظات املقدمة يف خمتلف وثائق املراقبة هذه؛ 
 

حتث مجيع الدول، يف ضـوء احلاجـات الواسـعة الـيت يتعـني علـى املفوضيـة أن تلبيـها، علـى االسـتجابة بسـخاء  (ح)
وبروح التضامن، ويف الوقت املناسب، للنـداءات الـيت توجهـها إليـها املفوضـة السـامية مـن أجـل توفـري املـوارد لتمويـل امليزانيـة 

الربناجمية السنوية ومواجهة حاالت الطوارئ غري املتوقعة. 
 

هاء - مقرر بشأن مؤمتر إعالن التربعات 
 

إن اللجنة التنفيذية،  -٢٧
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إذ تذكر باملقرر الذي اعتمدته اللجنة الدائمة يف اجتماعها الثامن عشر املنعقد يف متـوز/يوليـه ٢٠٠٠ والـذي اقـترحت 
فيه ترتيبات بديلة إلعالن التربعات ترمي إىل تعزيز احلوار بني املفوضية السامية لشؤون الالجئني واجلـهات املاحنـة بشـأن تعبئـة 

املوارد يف إطار ميزانيتها الربناجمية املوحدة؛ 
 

وإذ تؤكد من جديد يف هذا الصدد احلاجة إىل الربط بصورة أوثـق بـني اإلجـراءات املتصلـة باعتمـاد امليزانيـة الربناجميـة 
السنوية للمفوضية السامية، ومسألة إصدار نداء عاملي وآلية التمويل؛ 

 
تقرر أن توصي اجلمعية العامة باعتماد مشروع القرار التايل:  (أ)

 
إن اجلمعية العامة، 

 
إذ تذكـر بقراريهــــــــا ١٥٥٦ (د - ١٥) املـــؤرخ يف ١٨ كانـــون األول/ديسمبـــر ١٩٦٠ و١٧٢٩  �١�
(د - ١٦) املـؤرخ يف ٢٠ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٦١ بشـأن عقـد اجتمـاع جلنـة جامعـة خمصصـة برئاســـة رئيــس 
اجلمعية العامة، يف أقرب وقت ممكن بعد افتتاح كل دورة عادية للجمعيـة العامـة مـن أجـل إعـالن التربعـات لربنـامج 

الالجئني للسنة التالية؛ 
 

وإذ تذكـر أيضـاً بـأن جلنـة اجلمعيـة العامـة املخصصـــة إلعــالن التربعــات لربنــامج املفوضيــة الســامية  �٢�
لشـؤون الالجئـني اجتمعـت سـنوياً برئاسـة رئيـس اجلمعيـة العامـة أو مـن يعينـه يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك بعـــد 

املناقشات بشأن تقرير املفوضة السامية يف اللجنة الثالثة مباشرة؛ 
 

وإذ تالحــظ أن اجلمعيــة العامــة، أيــدت يف قرارهــا ١٤٦/٥٤ املــؤرخ ١٧ كــانون األول/ديســــمرب  �٣�
١٩٩٩، عرض ميزانية برناجمية سنوية موحدة ملكتب املفوضة السامية؛ 

 
وإذ تالحـظ أيضـا أن املتطلبـات املاليـة لربنـامج املفوضـة السـامية يف إطـار امليزانيـــة الربنــاجمية الســنوية  �٤�
معروضة يف النداء العاملي الذي يصـدر كـل عـام يف أواخـر تشـرين الثـاين/نوفمـرب أو مسـتهل كـانون األول/ديسـمرب يف جنيـف 

وتشكل أساسا إلعالن التربعات استجابة للمعلومات الواردة يف النداء العاملي؛ 
 

تقـرر، مـن أجـل حتسـني وترشـيد آليـة التمويـل بعـد اعتمـاد امليزانيـة الربناجميـة السـنوية، السـماح بــأن  �٥�
جتتمع جلنة اجلمعية العامة املخصصة ابتداء من عام ٢٠٠١ يف جنيف، مقر املفوضية السامية. 



1400-69436

A/55/12/Add.1

مقرر بشأن الذكرى السنوية اخلمسـني لتأسـيس مفوضيـة األمـم املتحـدة  واو -
السامية لشؤون الالجئني واليوم العاملي لالجئ 

 
إن اللجنة التنفيذية،  - ٢٨

 
تقرر، احتفاال بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء مفوضية األمم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني، أن حتيـل  (أ)

مشروع القرار التايل إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتعتمده: 
 

إن اجلمعية العامة، 
 

تثين على مفوضية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني لقيادـا وتنسـيقها لألعمـال الدوليـة املضطلـع ـا  �١�
لفـائدة الالجئـني؛ وتقـدر اجلـهود الدؤوبـة الـيت بذلتـها املفوضيـة السـامية خـالل اخلمسـني سـنة املاضيـة لتوفـري احلمايـــة الدوليــة 

واملساعدة لالجئني وغريهم من األشخاص املعنيني وإلجياد حلول دائمة ملشاكلهم. 
 

تشـيد بتفـاين موظفـي األمـم املتحـدة العـاملني يف اـال اإلنسـاين، واألفـراد املرتبطـني ـا، وموظفـي املفوضيــة  �٢�
السامية يف امليدان، مبن فيهم املوظفون احملليون، الذين خياطرون حبيام ألداء واجبام؛ 

 
تعيد تأكيد دعمها ألنشـطة املفوضيـة، لفـائدة العـائدين، وعدميـي اجلنسـية واملشـردين داخليـا، وفقـا لقـرارات  �٣�

اجلمعية العامة، ذات الصلة؛ 
 

تالحـظ الـدور الرئيسـي للشـراكة مـع احلكومـة واملنظمـــات الدوليــة واإلقليميــة، وغــري احلكوميــة وملشــاركة  �٤�
الالجئني يف اختاذ القرارات اليت تؤثر على حيام؛ 

 
تقر بأن املفوضية تساهم من خالل أعماهلا لفائدة الالجئني وغريهم من األشخاص املعنيني، يف تعزيـز مقـاصد  �٥�

األمم املتحدة ومبادئها، وال سيما ما يتصل منها بالسالم وحقوق اإلنسان والتنمية؛ 
 

تالحظ أن عام ٢٠٠١ يصادف الذكرى السنوية اخلمسني التفاقية عام ١٩٥١ املتعلقـة مبركـز الالجئـني الـيت  �٦�
حتدد املفاهيم األساسية للحماية الدولية لالجئني؛ 
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تالحظ أن منظمة الوحدة األفريقية وافقت على االحتفال باليوم العاملي لالجئ يوم االحتفال بـاليوم اإلفريقـي  �٧�
لالجئ الذي يصادف ٢٠ حزيران/يونيه؛ 

 
تقرر االحتفال "باليوم العاملي لالجئ" يوم ٢٠ حزيران/يونيه ابتداء من عام ٢٠٠١.  �٨�

 
زاي- مقرر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٠ 

 
إن اللجنة التنفيذية،  -٢٩

 
وقد استعرضت املسائل املعروضة عليها يف دورا احلادية واخلمسني، مبا يف ذلــك املوضـوع السـنوي: مفوضيـة األمـم 
املتحـدة السـامية لشـؤون الالجئـني بعـد مـرور ٥٠ عامـا: مـن االسـتجابة إىل احللـول، والتقريـر املتعلـق بأعمـال اللجنـة الدائمــة 

(A/AC.96/942)، وإذ تضع يف اعتبارها مقررات واستنتاجات دورا احلادية واخلمسني؛ 

 
وإذ تالحـظ أن البيئـة احلاليـة تتمـيز بـالتزايد املسـتمر للطلبـات علـى الوقـت واملـوارد وتعـدد هـذه الطلبـات ممـا يســتلزم 
استعراضا مستمرا ألسـلوب عمـل املفوضيـة، وإذ تقـر بـأن علـى اللجنـة التنفيذيـة أن تقـدم، عنـد االقتضـاء، املشـورة للمفوضـة 

السامية عند أداء مهامها، وترى أن من واجب الدول أن تساعدها إىل أقصى حد ممكن؛ 
 

ـــة؛ السياســة  تقـرر اعتمـاد البنـود التاليـة كإطـار لربنـامج عمـل اللجنـة الدائمـة يف عـام ٢٠٠١: احلمايـة الدولي (أ)
الربناجمية/سياسة احلماية: الربنامج والتمويل؛ اإلدارة؛ التنسيق؛ واملوارد التنظيمية واملالية واإلشرافية والبشرية؛ 

 
ـــدول األعضــاء أن تســتعرض، يف اجتمــاع التخطيــط املقــرر عقــده يف كــانون األول/ديســمرب  تطلـب مـن ال (ب)
٢٠٠٠، اقتراحات حمددة إلدراجها يف برنامج العمل لعام ٢٠٠١، آخذة يف االعتبار اجلدول الزمـين الـذي أشـار إليـه اجتمـاع 
التخطيـط املعقـود يف عـام ١٩٩٩، بغيـة تقـدمي برنـامج عملـها املتفـق عليـه إىل اللجنـة الدائمـة األوىل يف عـام ٢٠٠١ العتمــاده 

رمسياً؛ وتطلب من الدول األعضاء أن تضع يف اعتبارها استصواب جدولة البنود على مدة سنتني أو على مدة أطول؛ 
 

تطلب من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تدرج يف وثائقها اخلاصـة بكـل بنـد التوصيـات املناسـبة  (ج)
اخلاصـة مبراجعـة احلسـابات وتوصيـات اللجنـة االستشـارية لشـــؤون اإلدارة وامليزانيــة وأيضــاً اخلطــوات املتخــذة لتنفيــذ تلــك 

التوصيات وما يتصل بذلك من مقررات واستنتاجات اللجنة التنفيذية؛ 
 

تأذن للجنة الدائمة بأن تضيف إىل برنامج عملها ملا بني الدورات وحتذف منه ما تراه مناسبا من البنود ؛  (د)
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تقرر عقد ما ال يزيد على ثالثـة اجتماعات للجنة الدائمـة فـي عـام ٢٠٠١ يف شـباط/ فـرباير - آذار/مـارس،  (ه)
وحزيران/يونيه - متوز/يوليه، وقبل انعقاد الدورة العامة الثانية واخلمسني للجنة التنفيذية؛ 

 
تطلب إىل اللجنة الدائمة تقدمي تقرير عن أعماهلا إىل الدورة الثانية واخلمسني للجنة التنفيذية؛  (و)

 
تطلب من أعضائها االستمرار يف بذل اجلهود كي تصبح اللجنة التنفيذية حمفال للمناقشة اهلادفـة القائمـة علـى  (ز)

احلوار، وتوفر توجيهات ميكن للمفوضية السامية تنفيذها يف إطار واليتها. 
 

حاء - مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني 
 

إن اللجنة التنفيذية،  -٣٠
 

تقرر اعتماد جدول األعمال املؤقت التايل لدورا الثانية واخلمسني: 
 

افتتاح الدورة  -١
 

انتخاب أعضاء املكتب  -٢
 

إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى  -٣
 

املوضوع السنوي  -٤
 

التقارير املتعلقة بأعمال اللجنة الدائمة بشأن:  -٥
 

احلماية الدولية؛ و  �١�
 

املسائل الربناجمية واإلدارية واملالية  �٢�
 

النظر يف امليزانيات الربناجمية واعتمادها  -٦
 

التقارير املتعلقة مبراقبة الربامج  -٧
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اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام ٢٠٠٢  -٨
 

النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة التنفيذية  -٩
 

أي مسائل أخرى  -١٠
 

اعتماد مشروع تقرير الدورة الثانية واخلمسني للجنة التنفيذية  -١١
 

اختتام الدورة  -١٢
 

طاء - مقرر بشأن االشتراك بصفة مراقب يف الفترة ٢٠٠٠-٢٠٠١ 
 

إن اللجنة التنفيذية،  -٣١
 

توافق على الطلبات املقدمة من وفود احلكومات التالية املتمتعة مبركز مراقب لالشـتراك يف اجتماعـات اللجنـة  (أ)
 الدائمة يف الفترة من تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠ إىل تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠١: 

أذربيجان، أرمينيا، إكوادور، أوروغواي، أوكرانيـا، الربتغـال، بورونـدي، بـريو، اجلمهوريـة الدومينيكيـة، اجلمهوريـة 
العربية السورية، جورجيا، روانـدا، سـان مـارينو، السـلفادور، سـلوفاكيا، العـراق، غواتيمـاال، كوبـا، كينيـا، ماليزيـا، 

مصر، نيبال، نيوزيلندا؛ 
 

تأذن للجنة الدائمة بأن تبت يف أي طلبات إضافية تقدمها وفود حكومات تتمتع مبركـز مراقـب لالشـتراك يف  (ب)
اجتماعاا خالل الفترة املذكورة أعاله؛ 

 
توافق على القائمة التالية بأمساء املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية اليت ستدعوها املفوضـة السـامية  (ج)
إىل االشتراك بصفة مراقب يف االجتماعات ذات الصلة هليئاا الفرعية يف الفـترة مـن تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠ إىل تشـرين 

 األول/أكتوبر ٢٠٠١: 
الوكاالت املتخصصة واإلدارات والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، واللجنة األوروبية، وجلنـة الصليـب األمحـر 
ـــدويل جلمعيــات الصليــب األمحــر واهلــالل األمحــر، ومجاعــة فرســان مالطــة، واألمانــة التنفيذيــة  الدوليـة، واالحتـاد ال
لكومنولث الدول املسـتقلة، وجامعـة الـدول العربيـة، ومنظمـة الوحـدة األفريقيـة، ومنظمـة املؤمتـر اإلسـالمي، وجملـس 

أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة. 
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مقـرر بشـأن مشـاركة املراقبـني عـن املنظمـــات غــري احلكوميــة يف أعمــال  ياء -
اللجنة التنفيذية لربنامج املفوضية السامية وجلنتها الدائمة 

 
إن اللجنة التنفيذية،  - ٣٢

 
ـــة  إذ تشـري إىل مقررهـا بشـأن مشـاركة املراقبـني يف أعمـال اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج املفوضيـة السـامية وجلنتـها الدائم

(A/AC.96/912)، وإذ بلغ عدد األعوام اليت شارك فيها املراقبون عن املنظمات غري احلكومية ثالثة أعوام؛ 

 
وإذ تالحـظ أن اجلمعيـة العامـة قـررت يف قرارهـا ١٠٤/٥٢ املعتمـد يف ١٢ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، اإلبقــاء 

على مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ملدة مخس سنوات أخرى وذلك إىل اية عام ٢٠٠٣؛ 
 

وإذ تقر بأمهية املنظمات غري احلكومية كشركاء للمفوضية السـامية يف أعماهلـا اإلنسـانية لفـائدة الالجئـني، مسـامهتها 
القيمة يف اجتماعات اللجنة التنفيذية وجلنتها الدائمة؛ 

 
تقرر متديد مشاركة املراقبني عن املنظمات غري احلكومية إىل غاية سنة ٢٠٠٣؛  (أ)

 
تقرر أيضا أن تظل مشاركة املنظمات غري احلكوميـة بصفـة مراقـب تتبـع اإلجـراءات احملـددة يف مقـرر اللجنـة  (ب)

الدائمة (A/AC.96/888)؛ 
 

تقرر كذلك استعراض مشاركة املراقبني عن املنظمات غري احلكومية يف أواخر عام ٢٠٠٣.  (ج)
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 املرفق األول 
املقررات واالستنتاجات اليت اعتمدا اللجنة الدائمة 

يف عام ٢٠٠٠ 
 

اعتمدت اللجنة الدائمة يف عـام ٢٠٠٠، مبوجـب الصالحيـة الـيت خولتـها إياهـا اللجنـة التنفيذيـة، عـددا مـن املقـررات 
 بشأن مسائل مدرجة يف برنامج عملها. وترد نصوص هذه املقررات مرفقة بتقارير اللجنة الدائمة على النحو التايل: 

A/C.96/929 تقرير االجتماع السابع عشر للجنة الدائمة   
    (٢٩ شباط/فرباير - ٢ آذار/مارس ٢٠٠٠) 

مقرر بشأن الربنامج والتمويل   
مقرر بشأن اخلطة املتوسطة األجل   

مقرر بشأن امليزانية الربناجمية السنوية   
استنتاجات بشأن الالجئني املسنني   

استنتاج بشأن إدماج الشواغل البيئية يف صلب برامج املفوضية   
    A/C.96/939 تقرير االجتماع الثامن عشر للجنة الدائمة 

    (٥ - ٧ متوز/يوليه ٢٠٠٠) 
ـــــى  التطبيـــق عل مقرر بشأن حشد املوارد من أجل ميزانية موحدة: مؤمتر إعالن التربعات؛ املبادئ التوجيهية الواجبة 

 ختصيص املوارد للميزانية املوحدة للمفوضية 
مقرر بشأن املوضوع السنوي للدورة احلادية واخلمسني للجنة التنفيذية 
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 املرفق الثاين 
البيان االفتتاحي الذي أدلت به مفوضة األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف 

الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنفيذية لربنامج املفوضة السامية 
(االثنني، ٢ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠) 

السيد الرئيس، 
السيد األمني العام، 
أصحاب السعادة، 

حضرات املندوبني املوقرين، 
 أيها السيدات والسادة، 

أرحب بكم مجيعاً يف هذه الدورة احلادية واخلمسني للجنة التنفيذية. يسرين ويشرفين أن أقـدم ضيفـاً متمـيزًا، أال وهـو 
السيد كويف عنان - أول أمني عام ملنظمة األمم املتحـدة يلقـي خطابـاً أمـام اللجنـة. وكلنـا يف مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية 
لشؤون الالجئني، ننظر إىل هذه املبادرة على أا عـودة أشـهر زميـل سـابق بـني أهلـه. لقـد كـانت مشـورته احلكيمـة وصداقتـه 

سندًا هائالً يل على مر السنوات. فاقترح أن نرحب به بتصفيق حار. 
 

ويسرين أن أرحب جبمهورية كوريــا، وشـيلي، وكـوت ديفـوار كأعضـاء جـدد يف اللجنـة، وأن أهنـئ املكتـب اجلديـد 
ورئيسه، سفري مجهورية إيران اإلسالمية السيد خرم، الذي يـأيت بتجربـة واسـعة مـن حمـافل متعـددة األطـراف ستسـاعد اللجنـة 
على اجتياز السنة املقبلة، وهي مرحلة انتقالية. وأخريًا، أود أن أتوجــه بشـكر خـاص إىل الرئيـس املنتهيـة واليتـه، سـفري إسـبانيا 

السيد برييز - إرنانديز إي توّرا: فسوف نتذكر طويالً، يف املفوضية، التزامه ومبادراته، وفكاهته. 
 

لقد اجتمعنا مرتني، يف غضون الشـهر املنصـرم ويف هـذه القاعـة بـالذات، لنعـرب عـن حزننـا، وعـن غضبنـا إزاء اجلرائـم 
الوحشـية الـيت كـان ضحيتـها زمالؤنـا سامسـن أريكـاهني وكـارلوس كاسـرِس وبــريو ســيموندزا يف تيمــور الغربيــة، ومنســح 
أكبونيو يف غينيا. وحلسن احلظ أن لورانس أدجيا قـد عـاد خبـري إىل أهلـه يف كـوت ديفـوار، بعـد أن كـان مفقـودًا إثـر اهلجـوم 
الذي تعرضــت له غينيا. لقد حطمت هذه اجلرائم حياة أربـع مـن عائالتنـا، ومفوضيتنـا، وجمتمـع املسـاعدة اإلنسـانية بكاملـه. 
ولقد قررت أن نقيم، يف الذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس املفوضية، نصبـاً تذكاريـاً يف املقـر تكرميـا ألرواح زمالئنـا، ولكـل 

 موظفي املفوضية الذين فقدوا أرواحهم أثناء خدمتهم قضية الالجئني. 
نظرة إىل الوراء 

 أيها السيدات والسادة، 
مبا أنين ســوف أتـرك هذا املنصب يف آخر السنة، أرجو أن تسمحوا يل بأن أسترسل قليـالً يف الكـالم - وبـأن اسـتهل 

كلميت بنظرة سريعة إىل السنوات العشر األخرية. 
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ملا أصبحت مفوضة سامية يف عام ١٩٩١، كانت احلرب الباردة قد وضعت أوزارها توًا، وكان الناس يتكلمـون عـن 
نظام عاملي جديد. وكانت التغريات حنو األفضل حتدث بشكل غري عـادي. وأخـذت الدميقراطيـة تنتشـر عـرب أوروبـا الوسـطى 

والشرقية، وكادت تعم أمريكا الالتينية. وهزم الفصل العنصري يف جنوب أفريقيا. 
 

ومل ينته التاريخ، كما كان قد تنبأ أحد املفكرين. بل أصبحت الظروف معقدة للغاية، ال سيما يف ميـدان عملنـا. ويف 
عام ١٩٩١، ويف غضون األسابيع األوىل من وصويل لتويل منصب املفوضة السامية، رحل قرابة مليونني من األكـراد العراقيـني 
فاّرين إىل إيران وتركيا. فتحركنا بعد ذلك بفترة وجيزة إىل مشال العراق، حيث عملنا، بشـكل وثيـق، مـع القـوات العسـكرية 
الدولية ألول مرة. ويف السنوات التالية، وخصوصاً يف يوغوسالفيا السابقة وأفريقيا الوسطى، كنا دومـاً نواجـه التحديـات مـن 

أجل إجياد سبل جديدة للحماية واملساعدة ووضع استراتيجيات حللول جديدة. 
 

إن احلماية كانت وال تزال قائمة على أسس قانونيـة، إال أن ضمـان احلمايـة قـد أصبـح بصـورة مـتزايدة نشـاطاً عمليـاً 
وتطبيقياً وفعلياً مباشرًا. وكانت املفوضية متواجدة على خط املواجهة، وغالباً يف ظروف قتال. وأصبحنا نعمل أكـثر كثـريًا يف 
بلدان املنشأ، خصوصاً ملا كنا نساعد العائدين على االندماج من جديـد يف جمتمعـام. وكـانت الظـروف تتطلـب أيضـاً اتبـاع 
ـوج ابتكاريـة يف معاجلـة مسـألة اللجـوء. ولقـد أحرزنـا تقدمـاً يف ذلـك وأنقذنـا معـاً أرواحـاً كثـرية - بتعزيـز احلمايـة املؤقتـــة 

لالجئني من البوسنة واهلرسك. 
 

ويف الوقت ذاته، فإن أشكال الرتاعات اجلديدة قد جعلت من ترحيـل السـكان اإلجبـاري عمليـة أكـثر كثافـة وتعقيـدًا 
ممـا كـانت عليـه يف أي وقـت مضـى. فواجـهنا التباسـات ومـآزق مروعـة، منفرديـن يف أكـثر األحيـان. وجـاء التدخـــل الــدويل 
احلقيقي يف البوسنة وكوسـوفو متـأخرًا للغايـة، ومل يـأت إال بعـد أن وصلـت اآلالم البشـرية إىل درجـات مأسـاوية. ومنـذ عـام 

١٩٩٤، مل يكن هناك أي تعهد دويل يذكر يف منطقة البحريات الكربى، إال فيما يتعلق بالعمل اإلنساين. 
 

وبعض الرتاعات اليت ظلت بدون حلول بعد مبادرات سياسية ودبلوماسية، أدت يف ايـة املطـاف إىل رد فعـل مسـلح 
من طرف اتمع الدويل. وأفضى بنا ذلك إىل بداية عصر جديد يسوده االضطــراب مسـي عصـر "احلـروب اإلنسـانية" - وهـي 

تسمية تقلقين كثريًا - وإىل بداية اجتياح أكرب االت األعمال اإلنسانية. 
 

استعراض الوضع 
تبدأ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عقدًا جديدًا، بل عهدًا جديدًا. عندمـا قَبِلـت واليـيت األخـرية، قلـت إنـين 
ال أريــد أن ُأخلِّف تركة، وإمنا أريد أن أتـرك مسـتقبالً. واليـوم، أود أن أوضـح تصـوري هلـذا املسـتقبل. - ولكـن قبـل ذلـك، 

امسحوا يل أن أعطي نبذة عن هذه الفترة اليت توشك على االنتهاء. 
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لقد حققنا جناحات، أمهها أن ماليني الالجئني قد أعيدوا إىل أوطام يف السنوات العشر املاضيـة، بدايـة بعـودة منفيـي 
املؤمتر الوطين األفريقي إىل جنـوب أفريقيـا يف فـترة مـا بعـد الفصـل العنصـري. وأهـم حالـة بعـد ذلـك كـانت حالـة موزامبيـق؛ 
حيث اقتلعت عشرون سنة من احلروب أكثر من ثلث السكان من أراضيهم. لقد بذلنـا جـهودًا حثيثـة، وحبلـول سـنة ١٩٩٥، 

كان الالجئون البالغ عددهم ١,٧ مليون، قد عادوا مجيعاً إىل ديارهم، واألهم من هذا أم ظلوا يف ديارهم. 
 

كما حققنا جناحات يف آســيا ويف أمريكـا الالتينيـة. ويف كمبوديـا، سـاعدنا قرابـة ٠٠٠ ٤٠٠ الجـئ علـى العـودة إىل 
أراضيهم. وإجناز عملية عودة الالجئني من تايلند إىل مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، وبإغالق مركـز بيـالر بوينـت يف هونـغ 
كونغ يف وقت سابق من هذا العام، انتهى مسلسل الالجئني من أبنـاء اهلنـد الصينيـة الـذي اسـتمر ٢٥ عامـاً. لقـد سـافرت إىل 
املكسيك العام املاضي ألشهد االختتام الرمسي لعملية إعــادة الالجئـني إىل أوطـام، الـيت نظمتـها املفوضيـة والـيت وضعـت ايـة 

لألزمات اليت عاشها الالجئون يف أمريكا الوسطى طيلة عقود من الزمن. 
 

إن إجياد حلول ملشاكل الالجئـني أمـر يسـتغرق وقتـاً طويـالً. هـذا درس تعلمتـه علـى مـر السـنني. إال أن خطـة العمـل 
الشاملة اخلاصة بالالجئني الفييتناميني، شأا يف ذلك شأن عملية املؤمتر الدويل املعين بالالجئني يف أمريكـا الوسـطى، قـد بينـت 
أنه من املمكـن حـل مشـاكل الالجئـني املعقـدة عندمـا تعـتزم احلكومـات ذلـك، وعندمـا تتيسـر املـوارد - وغالبـاً ال حتـل تلـك 
املشاكل بواسطة العودة الطوعية فقط، بل أيضاً من خالل جمموعة من احللول قد تشتمل على إدمـاج الالجئـني حمليـاً ومنحـهم 

اجلنسية، أو إعادة توطينهم يف بلدان ثالثة. 
 

وامسحوا يل أيضاً أن أتكلم عن مشاكل الالجئني اليت مل توجد هلا حلول. وهي عديدة، ولـن أتطـرق إال لبعضـها. أود 
أن أبدأ باألزمات اليت توجد فيها عالمات تقدم مشجعة، ملموسة يف بعض احلاالت وغري ناضجة يف حاالت أخرى. 

 
وعلى سبيل املثال، فإن حاالت عودة األقليات قد أصبحت أخريًا أمرًا واقعاً يف البوسنة واهلرسـك، ويف كرواتيـا. فقـد 
أخذ الالجئون يعودون إىل كرواتيا من مجهورية يوغوسالفيا االحتادية، اليت تستقبل أكرب عدد من الالجئـني يف أوروبـا. ويعـود 
املشـردون يف البوسـنة حـىت إىل بلـدات كـانت أمساءهـا تكـاد أن تكـون مرادفـة للتطـهري العرقـي. وقـد هـدأت حـــاالت التوتــر، 
وحتسنت احلالة األمنية، وباتت العقبات اليت تعترض سبيل العودة عقبـات عمليـة أكـثر منـها سياسـية يف أغلـب األحيـان. لكـن 
هذا االجتاه اإلجيايب ليس اجتاه ال رجوع عنه. وبات يلزم مزيد من املال لبنـاء املسـاكن وإجيـاد فـرص العمـل الـيت مـن شـأا أن 

ترسخ ارتباط العائدين بأوطام اليت عادوا إليها. 
 

وقد حتسن الوضع يف رواندا أيضاً، إال أن هذا البلد يف حاجـة إىل اسـتثمارات تنمويـة جديـدة ترسـخ ارتبـاط العـائدين 
وتشجع على الوفاق. وإن ما تضطلع به املفوضية من أنشطة يف جمال إعادة إدمـاج العـائدين يف جمتمعـام قـد شـارفت ايتـها. 
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وبـات علـى الفعاليـات اإلمنائيـة أن حتـل اآلن حمـل املفوضيـة. وجيـب أن تكـون لـدى احلكومـة اإلرادة السياسـية حلـــل املشــاكل 
األساسية املتعلقة بتقاسم السلطة واألخذ بالدميقراطية. 

 
وبوروندي أيضاً يف مفترق طرق، وأمام االختيار بني السالم واستئناف الرتاع. ويتسـبب هـذا األخـري حتمـاً يف نـزوح 
ـــد مــن األطــراف  السـكان علـى نطـاق هـائل. وقـد أعطـى الرئيـس منديـال زمخـاً جديـدًا لعمليـة أورشـا. وإن عـدم توقيـع العدي
األساسية على اتفاق ٢٨ آب/أغسطس قد سبب خيبة أمل، ولكن ال بد من مواصلة اجلهود. وإذا حـل السـلم، فـإن املفوضيـة 
مسـتعدة ملسـاعدة أكـثر مـن نصـف مليـون الجـئ علـى العـودة إىل ديـارهم مـن ترتانيـا. ويف غضـــون ذلــك، علينــا أن نســاعد 
احلكومة الترتانية على اإلبقاء على سياسـاا السـخية املتعلقـة بـاللجوء. ال مينـح الالجئـون إال ٦٠ يف املائـة مـن احلصـة الغذائيـة 
الالزمـة يف اليـوم. والتوتـر آخـذ يف الـتزايد، وإن نقـص املسـاعدة قـد يعطـي االنطبـاع، مـن دون قصـد، أن مـــن املتوقــع عــودة 

الالجئني قبل األوان. 
 

ـــون شــخص داخــل إريتريــا (مــن  ويف القـرن األفريقـي، أدت املعـارك الـيت جـرت يف أوائـل السـنة إىل نـزوح ١,٥ ملي
ضمنهم ٠٠٠ ٩٠ شخص جلأوا إىل السودان، الذي زرته يف شـهر حزيـران/يونيـه). إال أن اجلـهود الدوليـة احلثيثـة أفضـت إىل 
وقف إطالق النار وسامهت يف معاجلة أسوأ عواقب اجلفاف األخري. وجيري اإلعداد حالياً النتشـار بعثـة ملراقـيب األمـم املتحـدة 
والناس يعودون إىل بلدام. وقد أعدنا حىت اآلن أكثر من ربع هؤالء الذين فروا إىل السودان. ومن شأن تسـوية سـلمية ائيـة 
أن تفتـح الطريـق إىل إجيـاد حلـول، سـواء بالنسـبة لألشـخاص الذيـن هجـروا مؤخـرًا أو بالنسـبة لالجئـني الذيـن وصلـوا ضمـــن 

املوجات السابقة. فقد يكون ذلك عامل استقرار هام يف منطقة تظهر فيها عالمات مشجعة أخرى، كالصومال مثالً. 
 

ولعل احلاالت اليت حيدث فيها تقدم جلي هي األهم بالنسبة لنا، حيث يكـون بإمكـان املفوضيـة أن تؤثـر تأثـريًا أكـرب. 
فنحن نلعب دورًا مهماً بتيسري العودة وتلبية االحتياجات اإلنسانية، خالل توطيد السلم. 

 
إال أن يف مناطق أخرى مع األسف، فإننا ال زلنا مل نعثر على حلول حقيقية ملشـاكل الالجئـني. وامسحـوا يل أن أذكـر 

بعض األوضاع اليت تقلقين أشد القلق. 
 

ال تزال أفريقيا اليت زرا ٣١ مرة منذ سنة ١٩٩١، تشكل أكرب دواعي القلق لدى املفوضيـة. ولعـل أفريقيـا الوسـطى 
هي املنطقة اليت تقلقنا أشد القلـق، حيـث الرتاعـات اجلاريـة والـرتوح الواسـع النطـاق يف جنـوب السـودان وأنغـوال، ومجهوريـة 

الكونغو الدميقراطية. 
 

إن الناس يعانون يف الكونغو، مسرح جماـات معقـدة بـني مصـاحل سياسـية وعسـكرية واقتصاديـة. أريـد أن أكـرر هنـا 
بوضـوح العبـارة: إن ماليـني النـاس يعـانون، وال يعمـل إال القليـل للتصـدي حملنتـهم. ومـن املفارقـات أنـه، بينمـا يواصـل أهـــايل 
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الكونغو البحث عن مالذ خـارج البلـد، منـهم ١,٨ مليـون مشـردون داخليـاً، جلـأ أكـثر مـن ٠٠٠ ٣٠٠ شـخص مـن البلـدان 
ااورة إىل الكونغو نفسها! إن هذا يظهر البعد اإلقليمي لألزمة، كما يظهِر مدى يأس األشخاص الذين يلتمسون األمان. 

 
ويف هذا الوقت الذي نتحدث فيه، يقـوم مئـات الالجئـني بـالعبور إىل الكونغـو برازافيـل، يف إحـدى أقسـى املنـاطق يف 
ـــد القــائم حاليــاً  العـامل وأصعبـها وصـوالً. فـإىل مـىت سـيتجاهل اتمـع الـدويل حمنتـهم؟ فلعـل اتفـاق لوسـاكا هـو اإلطـار الوحي
للسلم - ولكنه يتعثر. أال ينبغي أن نضغط أكثر علـى احملـاربني ومسـانديهم؟ لقـد قلـت للرئيـس كـابيال، وللتجمـع الكونغـويل 
الدميقراطي يف غوما، إن الثمن الذي يؤديه شعبهم مثن ال حيتمل. وقد قلت هلـم أيضـاً، كمـا قلـت للرئيـس موسـيفيين والرئيـس 

كاغامي: ال تنسوا الشعب، ال تتجاهلوا الكلفة البشرية هلذه احلرب، عندما تتفاوضون. 
 

واملنطقة األخرى اليت تقلقنا شديد القلق هي غرب أفريقيا. إن النكسات املتكررة اليت حتول دون تنفيـذ أحكـام اتفـاق 
لومي متنع نصــف مليـون مـن الالجئـني السـرياليونيني مـن العـودة إىل وطنـهم. ويشـرد آالف آخـرون داخـل البلـد، وال يتلقـون 
إال مسـاعدة قليلـة. فـهناك حاجـة إىل دعـم دويل أكـرب كيمـا يتسـىن مواصلـة انتشـــار عنــاصر األمــم املتحــدة حلفــظ الســلم يف 

سرياليون. 
 

ولكن هناك ما يقلقين أكثر. ففــي يـوم السـبت املـاضي، وقـع هجومـان آخـران علـى منـاطق حـدود غينيـا. إننـا نواجـه 
احتماالً خطريًا، وهو أن يشتد عـدم االسـتقرار ويتسـبب يف تشـريد النـاس علـى نطـاق واسـع يف املنطقـة. وأن تصبـح تدفقـات 
الالجئني إحدى "أدوات" نقل الرتاعات وانتشارها. لقد وجد اهلاربون من ليبرييـا وسـرياليون، طيلـة سـنوات، مأمنـاً يف كـوت 
ديفـوار وغينيـا. فيجـب أن منـد هذيـن البلديـن بدعـم أكـرب لتمكينـها مـن مسـاعدة الالجئـني، مـع منـع اجلماعـات املسـلحة مــن 

التغلغل إىل املناطق املستقبلة لالجئني. 
 

وينبغي أن تكون املساعدة اإلنسانية مقرونةً بتدابري دعم أمـين - إن رئيـس غينيـا، السـيد كونتيـه، قـد طلـب املسـاعدة 
على مراقبة احلدود مع سرياليون وليبرييا. وهذا طلب مشروع جيب أن تركز عمليات حفظ السلم على مناطق احلـدود أيضـاً، 

إذا ما ُأريد لنا أن مننع انتشار الرتاع ووقوع كارثة إنسانية. 
 

وإذا التفتنـا إىل قـارات أخـرى، فقـد كـان األفغـان يشـكلون أكـرب جمموعـة الجئـني يف العـامل عندمـا أصبحـت مفوضــة 
سامية. وما زال يوجد اليوم مليونان ونصف مليون من الالجئني األفغان يف املنفى - وهذا بعـد إعـادة أكـثر مـن أربعـة ماليـني 
من األشخاص إىل وطنهم منذ عام ١٩٩٢، مبن فيهم ٠٠٠ ١٦٦ من إيران وباكستان، هذا العام وحىت اليوم. لقد عـدت تـوًا 
من املنطقة. وكثريون هم الالجئون اآلخرون الذين يريـدون الرجـوع إىل أوطـام، ولكـن مثـة عقبـات حتـول دون ذلـك، منـها 
الرتاعات اجلارية وانعدام الفرص االقتصادية واخلدمات األساسية واحترام حقـوق اإلنسـان - وقـد أكـدت هـذا لـدى سـلطات 
طالبان - وخصوصاً فيما يتعلق حبقوق املرأة؛ واجلفاف؛ وأخريًا وليس آخرًا، قلـة املـوارد الـيت تدعـم العمليـات اإلنسـانية. ويف 
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نفس الوقت، فإن السأم من اللجوء خيلق ضغطاً حيمل على العودة، وملل اجلهات املاحنة جعـل املفوضيـة غـري قـادرة علـى تلبيـة 
أبسـط احلاجيـات. وختصيـص مزيـد مـن املـوارد هلـذه العمليـــة يف بلــدان اللجــوء، وخصوصــاً يف أفغانســتان نفســها، هــو مــن 
األولويـات. إال أن املـوارد وحدهـا لـن حتـل هـذا املشـكل. فـال بـد مـن وجـود الـتزام دويل حـازم بإجيـــاد حــل سياســي ملأســاة 

أفغانستان. 
 

إن عملية اإلغاثة الدولية الضخمة يف كوسوفو قـد بلغـت مراحلـها األخـرية. ومل نشـهد وفـاة أي شـخص مـن تعرضـه 
للطقس القاسي أو من اجلوع يف فصل الشتاء املنصرم. وهذا إجناز ال يستهان به. جيب أن تركز املفوضية اآلن علــى محايـة غـري 
األلبـانيني ومسـاعدم. إن األقليـات يف كوسـوفو تعيـش حتـت مـا يشـبه حالـة حصـار داخـل منـاطق وحيـدة األعـــراف وحتــت 
حراسة شديدة من قوة األمن الدولية، وتساندها املفوضية ووكاالت إنسانية أخرى. وعلينا أن نتجـاوز دورة العنـف واالنتقـام 
ومنـاخ الفوضـى. فمسـاعدة غـري األلبـانيني القليلـني املتبقـني علـى البقـاء يف كوسـوفو سـتكون أول خطـوة حنـو العـودة، كحـــل 

بالنسبة هلؤالء الذين هاجروا. 
 

ويف االحتاد الروسي، فـإن القتـال الـذي نشـب يف الشيشـان يف شـهر أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٩ قـد أجـرب ربـع مليـون مـن 
األشخاص على مغادرة ديارهم وترك آخرين كثريين يعيشون يف بـؤس. ويواجـه حنـو ٠٠٠ ١٧٠ شـخص مـن مشـردين ومـن 
عائدين، وللمرة الثانية، فصل شتاء قاس يف الشيشان، شأم يف ذلـك شـأن ٠٠٠ ١٧٠ مـن املشـردين اآلخريـن يف إنغوشـيتيا. 
ومتنح املفوضية مساعدة حمدودة عرب احلدود يف الشيشان كلما وحيثما كان ذلك ممكناً، ولكننا ال نسـتطيع أن نؤثـر كثـريًا ألن 

انعدام األمن واحتمال االختطاف حيوالن دون عملنا داخل الشيشان وحيد من عملياتنا يف اجلمهوريات ااورة. 
 

وكان مشكل الالجئني من بوتان إىل نيبال مشكالً صعباً أيضـاً. لقـد زرت بوتـان ونيبـال يف شـهر نيسـان/أبريـل. إننـا 
نقترب يف رأيي من حل فيما يتعلق بنحو ٠٠٠ ١٠٠ الجئ، ضنوا من االنتظار يف خميمات يف نيبـال ملـدة سـبع سـنوات. فـهم 
يتوقون إىل العودة إىل ديارهم، وبدون شروط مسبقة. ويف هذه احلالة، إن ما يعرقل العـودة ليـس نزاعـاً بـل بـاألحرى، خمتلـف 
التأويالت بشأن اختيار الالجئني من أجل العودة. وقد طلبت بإحلاح من احلكومتني أن تتجاوزا مـا بقـي مـن اختالفـام. فقـد 
اقترحت عليهما صيغة لذلك وأحتت هلما بيانات املفوضية. وقد قبل نيبـال ذلـك، لكـن بوتـان مل يقبـل. وإىل أن حيـدث ذلـك، 

سيظل الناس حمرومني من حقهم املشروع يف العودة إىل أوطام. 
 

ويساورين بالغ القلق بشأن احلالة يف تيمـور أيضـاً. لقـد عملـت املفوضيـة طـوال السـنة سـعياً إىل إجيـاد حلـول لالجئـي 
تيمـور الشـرقية يف تيمـور الغربيـة. لقـد عمـل زمالئـي يف ظـــروف منهكــة يف ســبيل نــزع ٠٠٠ ١٧٠ الجــئ مــن املخيمــات 
ومسـاعدم علـى العـودة إىل أوطـام أمـام مضايقـة امليليشـيات املؤيـدة لالندمـاج وترهيبـها وعنفـها. وإثـــر اغتيــال ثالثــة مــن 
زمالئنـا، ُأرغمنـا علـى التخلـي عـن زهـاء ٠٠٠ ١٢٥ الجـئ. لـو كـان هلـم االختيـــار الختبــار أكــثرهم العــودة إىل أوطــام. 
ومجيعهم حباجة إىل حل. وحنن ملتزمون مبساعدم ومساندة حكومة إندونيسـيا. إال أن هـذه املسـاندة تـأيت بشـروط ال ميكننـا 
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أن نرجع إىل هناك إال بعـد أن تقـوم السـلطات بتجريـد امليليشـيات مـن األسـلحة وحلـها، وبإلقـاء القبـض علـى قـاتلي زمالئنـا 
ومقاضام. 

 
إن قائمة األوضاع اليت ما زالت احللول فيها بعيدة املنال طويلة جدًا، وهو أمر يبعث علـى اإلحبـاط. وينبغـي أن أشـري 
أيضاً إىل الالجئني السـودانيني الذيـن يتجـاوز عددهـم ٠٠٠ ٤٠٠ الجـئ، وهـم مشـتتون يف عـدد مـن البلـدان األفريقيـة، وإىل 
رجوع الالجئني الذي طال انتظاره من الصحراء الغربية، والالجئني يف خميمات على امتداد احلدود بني تـايلند وميامنـار والبـالغ 
عددهم ٠٠٠ ١٠٠ الجئ، والعدد الكبري من املشـردين بسـبب الرتاعـات الـيت ال تـزال "جـامدة" يف جنـوب القوقـاز، ومئـات 
اآلالف من املشردين داخل كولومبيا، وما يزيد عـن نصـف مليـون مـن املشـردين يف سـري النكـا. ويف معظـم هـذه احلـاالت، 
هناك جمموعة من حركات املتمردين أو االنفصاليني، وعمليات ضعيفة حلل الرتاعات - فضالً عـن غيـاب الـتزام دويل ومـوارد 

دولية - أوجدت تصعيدًا خطريًا جيعل إجياد احللول عملية صعبة جدًا. 
 

نظرة إىل املستقبل 
 أيها السيدات والسادة، 

إن إنقاذ األرواح وضمان احلماية وإجياد احللول، كانت وستظل تشكل أهدافنـا املشـتركة. إن حصيلـة األعـوام العشـر 
املاضية ال بأس ا. فقد أحرزنــا تقدمـاً يف بعـض اـاالت، وأثرنـا املسـائل الـيت كـان ينبغـي إثارـا يف جمـاالت أخـرى. وامنـا 
خبيانة الوالية املسندة إلينا تارة، وقيل لنا إننا نتغري بأسرع مما ينبغي تارة أخـرى. ولكـن علـى املفوضيـة أن تواجـه بيئـة ديناميـة، 

وأن تتطور وحتسن أداءها حىت تتمكن من مواجهة التحديات اآلخذة يف التغري باستمرار. وهذا ما جيب مواصلته. 
 

وهلـذا السـبب فأنـا أود أن أنظـر إىل املسـتقبل. وأرى مخسـة ميـادين جيـــب علينــا أن نتفكــر فيــها وأن خنطــط ونتخــذ 
إجراءات حمددة، وهي: حاالت الطوارئ، واألمن، وتدفقات السكان املعقدة، وبناء السالم، والتعايش. 

 
فعلينا أوالً أن نواصل تعزيـز اسـتعداد املفوضيـة يف حـاالت الطـوارئ وقدرـا علـى التصـدي هلـا، ألن ذلـك يكمـن يف 

صميم قدرتنا على إنقاذ األرواح. 
 

إن آليـات الطـوارئ الـيت وضعـت يف عـام ١٩٩٢ قـد حسـنت كثـريًا قدرتنـا علـى التصـدي ألزمـــات الالجئــني. فقــد 
ـــن مســتوى جاهزيــة حكومتنــا وشــركائنا مــن  وضعنـا ترتيبـات احتياطيـة فعالـة، وخصوصـاً فيمـا يتعلـق بـاملوظفني. ورفعنـا م

املنظمات غري احلكومية، وذلك من خالل التدريب، ودعم التخطيط حلاالت الطوارئ. 
 

وإنـين فخـورة ـذه اإلجنـازات. لكـن بيئـة املسـاعدة اإلنسـانية قـد تغـريت منـذ عـام ١٩٩٢. لقـد كشـفت االســـتجابة 
األوىل للمفوضيـة خـالل أزمـة الجئـي كوسـوفو عـن حاجـة ماسـة إىل إعـادة النظـر يف آلياتنـا املتعلقـــة بــالطوارئ. وبنــاء علــى 
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توصيات تقييم كوسوفو املسـتقل، شـرعنا يف تنفيـذ خطـة عمـل ـدف إىل تعزيـز قدرتنـا علـى االسـتجابة مـن خـالل ترتيبـات 
احتياطيــة موســعة، وقوائــم بأمســاء أشــخاص مدربــني ومســتعدين لالنتشــار الســريع، وحتضــري "حقــائب لــوازم" و"جمموعـــة 
الضروريـات" لتلبيـة االحتياجـات الفوريـة املتعلقـة بـاألمن، والنقـل واإلمـداد، واملواصـالت الســلكية والالســلكية، واإليــواء يف 
امليـدان. وذلـك يف حـدود املـوارد املتاحـة. وسـيكون رئيـس دائـرة خدمـات الطـوارئ اجلديـدة مسـؤوالً مباشـرة أمـــامي، كمــا 

سيكون مسؤوالً على االتصال األمين والعسكري. 
 

وهذا يؤدي يب إىل اال الثاين الذي يستوجب جهودًا مكثفة، أال وهو إجياد بيئة آمنة يف املناطق الـيت تـأوي الالجئـني 
وبيئة آمنة من أجل العمليات اإلنسانية. 

 
ففـي شـرق الكونغـو، ومؤخـرًا يف غـرب تيمـور، تعلمنـا دروسـاً أليمـة بشـأن العواقـب الوخيمـة الـيت تنجـم عـــن تــرك 

الالجئني ومرتكيب العنف معاً. وتظهر اجتاهات مماثلة يف غرب أفريقيا. 
 

ومنذ عام ١٩٩٧، ما برحت أدافع عن "سلّم اخليارات" املتاحة بــني حفـظ السـلم متامـاً مـن جهـة، وغيـاب أي تدابـري 
ـــو تفعيــل خيــارات  أمنيـة مـن جهـة أخـرى. ويظـل هـذا املفـهوم سـليماً، ولكـن جيـب أن نعمـل مـن أجـل تنفيـذه. إن هدفنـا ه

"وسطية"، كانتشار مراقبني مدنيني دوليني أو شرطة، بغية تعزيز اآلليات احمللية املكلفة بإنفاذ القانون. 
 

إن تقريـر فريـق اإلبراهيمـي الـذي نشـر مؤخـرًا عـن عمليـات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالسـلم يعـــد خطــوة مستحســنة. 
ونتطلع إىل العمل مع األمني العام على تنفيذ التوصيات املقدمة فيه. وأعتقد أن بإمكـان املفوضيـة أن تـأيت مبنظـور قيـم يف هـذه 
املناقشات شأا يف ذلك شأن شـركائنا يف العمـل اإلنسـاين الذيـن يعملـون يف امليـدان ويواجـهون نفـس املخـاطر - أي حركـة 
املرأة من أجل السلم، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، ومكتب منسق املساعدة اإلنسـانية، وحركـة الصليـب األمحـر، واملنظمـة 

الدولية للهجرة، وعدد كبري من املنظمات غري احلكومية. 
 

وبالتالزم مع ذلك، جيب أن حنرص على سالمة املوظفـني. ففـي هـذا الوقـت بـالذات، جيـد موظفـو املفوضيـة وغـريهم 
من موظفي العمل اإلنساين أنفسهم معرضني للخطر يف عدة أماكن من العـامل. إنـه ملـن األساسـي موازنـة ضـرورة التواجـد إىل 
جـانب الالجئـني - غالبـاً يف منـاطق جـد خطـرية - مـن جهـة، وضـرورة سـالمة املوظفـني مـن اجلهـة األخـــرى. لقــد أوعــزت 
بالشروع يف حتقيقني مستقلني يف حادثيت قتل أتامبوا وماسينتا، حتت إشراف املفتش العـام. إن فحـص ترتيباتنـا األمنيـة الراهنـة، 
بتنسـيق مـن مسـاعد املفوضـة السـامية، يشـمل إعـادة لتقييـم املعايـري الـيت نسـتند إليـها يف إيقـــاف العمليــات وإجــالء املوظفــني 
واستئناف أنشطتنا يف اية املطاف. وستساهم املفوضية أيضاً يف املراجعة اليت جيريها األمني العام حاليــاً للترتيبـات األمنيـة علـى 

كامل نطاق منظمة األمم املتحدة. 
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جيـب أن نشـتغل يـدًا يف يـد، خصوصـاً مـع مجاعـات العمـل اإلنسـاين. وإنـين ممتنـة لكـــاثرين برتيــين، املديــرة التنفيذيــة 
لربنامج األغذية العاملي، حلضورها اليوم بيننا وخماطبتها هذه اللجنة يف املسائل األمنية. وإذ قدرنا ما عـربت عنـه احلكومـات يف 
الشـهر املـاضي مـن تعـاطف ومسـاندة، نـود أن نـرى اليـوم مسـاندتكم تـترجم يف تدابـري ملموسـة. إن سـالمة املوظفـني تكلــف 
أمواالً، وال ينبغي أن تدخل يف منافسة مع الربامج اجلارية اليت ينقصها متويل. فنحـن حمتـاجون إىل مسـاعدتكم، وحاجتنـا إليـها 

ماسة. 
 

كما أن مساندتكم السياسية ضرورية أيضاً. لقد دعا األمني العام اجلمعية العامة إىل صياغة بروتوكـول يلحـق باتفاقيـة 
عام ١٩٩٤ املتعلقة بسالمة موظفي األمـم املتحـدة واملوظفـني املسـاعدين هلـم والـيت مـن شـأا أن توسـع احلمايـة القانونيـة إىل 
مجيع موظفي األمم املتحدة الذين يشاركون يف عمليات إنسانية. ومـن شـأن قـانون رومـا للمحكمـة اجلنائيـة الدوليـة أن يعتـرب 
أي هجوم على العاملني يف اال اإلنساين كجرمية حرب - ما عدا يف بعـض االسـتثناءات. وينبغـي العمـل بسـرعة علـى إقـرار 

هذه املبادئ يف القانون الدويل. إن أرواح الالجئني تتوقف علينا، ولكن ال ميكن أن نساعدهم إال إذا كنا أحياء وآمنني. 
 

واال الثالث الذي يتعـني علينـا أن نفكـر فيـه تفكـريًا إبداعيـاً وأن نعمـل فيـه عمـالً حمـددًا هـو اتبـاع نـهج جديـدة يف 
معاجلة حركات السكان اإلجبارية املعقدة. 

 
أرى أن هلذه املسألة جانبني أساسيني، مها ضمان حق اللجوء لالجئني، وتلبية احتياجات املـهجرين داخليـاً تلبيـة أكـثر 
فعاليـة. إن املفوضيـة منهمكـة متامـاً يف بـذل اجلـهود يف سـبيل تعزيـز التعـاون بـني الوكـاالت التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـــدة. إن 
املنسق اخلاص اجلديد للشبكة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بتـهجري السـكان داخليـاً هـو معـار مـن املفوضيـة. ولقـد حتدثـت 

مؤخرًا عن مسألة التهجري الداخلي. فامسحوا يل أن أركز هنا على مسألة اللجوء. 
 

إننا نواجه حتدياً هائالً باالستجابة لعوملة اهلجرة والتهجري القسري. فطالبو اللجوء الفاّرون مـن االضطـهاد وانتـهاكات 
حقوق اإلنسان والعنف يسافرون عادًة مع من يسعون وراء فرص اقتصادية أفضل ومع من غادروا أراضيـهم ألسـباب بيئيـة أو 
بفعل كوارث أخرى. وغالبا ما يأتون من نفس البلـدان ويسـلكون نفـس الطـرق وحيملـون نفـس الوثـائق املـزورة ويسـتعملون 
خدمـات نفـس شـبكات التـهريب اإلجراميـة. والنتيجـة أن اللجـوء واهلجـرة غـري النظاميـة قـد التبسـا التباسـاً خطـــريًا يف أذهــان 
الناس. كما أن الناس يف كثري من البلدان أصبحوا يرتعجون مما يرونه من جتاوزات النظام وكلفة منـح اللجـوء. ومل يكـن علـى 
احلكومات إال أن قامت بتحديد وصول طاليب اللجوء إىل أراضيها، وباعتقاهلم عند وصوهلم، مفسرًة واجبـام األمنيـة بطريقـة 

تقييدية ومستحدثةً أشكاالً جديدة وأقل للحماية. 
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ال ميكننا أن نتجاهل اهلواجس احلقيقية. ولكنـين مـا زلـت مقتنعـة اقتناعـاً راسـخاً بـأن يف صـاحل احلكومـات واملفوضيـة 
والالجئني إجياد نظام دويل وعام للحماية الفعالة. إنين استمد التشجيع من كون االحتـاد األورويب، خـالل مؤمتـر متبـري يف شـهر 

تشرين األول/أكتوبر املاضي، قد التزم بتنفيذ اتفاقية عام ١٩٥١ تنفيذًا كلياً وبدون حتفظ. 
 

وكمـا أعلنـا عـن ذلـك يف شـهر متـوز/يوليـه، تبـدأ املفوضيـة عمليـة استشـارية خاصـة مـع احلكومـــات. وغرضنــا ليــس 
التفاوض من جديد بشأن اتفاقية عام ١٩٥١، وإمنا التشجيع على تنفيذها الكـامل ووضـع الطـرق واألدوات واملعايـري اجلديـدة 
الضرورية لضمان استمرار حيويتها وصلتها باملوضوع. ونعـتزم إحيـاء الذكـرى اخلمسـني إلبـرام االتفاقيـة يف عـام ٢٠٠١ مـن 

خالل تظاهرات خمتلفة، مبا يف ذلك مساندة تظاهرة حكومية دولية رئيسية. 
 

واال الرابع الذي أريد أن أؤكد عليه هو ضرورة سـد الثغـرة بـني املسـاعدة اإلنسـانية واملسـاعدة اإلمنائيـة يف املرحلـة 
االنتقالية من احلرب إىل السلم. 

 
ـــوارد بســهولة للمســاعدات  ومعظـم احلـاالت الالحقـة للمنازعـات اليـوم تعـاين نقصـاً مزمنـاً يف التمويـل. وختصـص امل
اإلنسـانية يف حـاالت الطـوارئ الـيت تحظـى بتغطيـة إعالميـة كبـرية. ولكـن عندمـا تلـــزم االســتثمارات التنمويــة لتعزيــز عــودة 
الالجئني إىل أوطام يف ظروف عصيبة، جند من الصعب لفت انتباه العامل. وأحياناً تكون صـور البـؤس واملـوت شـرطاً مسـبقاً 

إلثارة اهتمام اجلهات املاحنة. 
 

ستدعو املفوضية والبنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل انعقاد اجتماع يف واشنطن يف شـهر تشـرين الثـاين/ 
نوفمرب وإشراف نائب املفوضة السامية، سنستأنف املشاورات اليت باشـرناها يف معـهد بروكيـرت يف عـام ١٩٩٩ ـدف املضـي 
قدماً يف االقتراحات العملية احلالية وتعزيز الروابط بني املبادرات املتوازية. لقد طالبت اجلهات املاحنـة بتنسـيق أكـرب مـن طـرف 
الوكاالت يف عام ١٩٩٩. وقد بذلنا جهودًا يف هذا االجتاه. إال أن أملي قد خاب ألن ذلـك مل يـؤد إىل زيـادة املسـاندة أو إىل 

دعم مايل للمرحلة االنتقالية. 
 

والتحـدي اخلـامس ينشـأ أيضـاً يف احلـاالت الالحقـة للرتاعـات. وهـو يتعلـق بتعزيـز وتيســـري التعــايش بــني اجلماعــات 
املتفرقة. 

 
ـــذي كــانوا  فلمـا تنتـهي املعـارك وتبـدأ عـودة الالجئـني إىل أوطـام، غالبـاً مـا يعـودوا إىل العيـش مـع نفـس الشـعب ال
ـــط. ويف العديــد مــن األمــاكن، مل تعــد  حياربونـه. فمـن البوسـنة إىل روانـدا، ومـن ليبرييـا إىل تيمـور الشـرقية، يسـود هـذا النم
املفوضية تعاجل أزمة الجئني، بل أزمة عائدين. ولعـل وضـع كوسـوفو أبلـغ مثـال علـى ذلـك. فخـالل زيـاريت األخـرية يف شـهر 

أيار/مايو، هالين أن أرى األطفال ذاهبني إىل املدارس حبراسة قوات الناتو. 
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وقد شرعت املفوضية يف مبادرة أطلقنا عليها اسم "تصور التعـايش". نسـتهلها مبشـاريع منوذجيـة يف البوسـنة وروانـدا. 
إال أننـا نواجـه حتديـني اثنـني. األول هـو ابتكـار طـرق للجمـع بـني النـاس جمـددًا. والثـاين هـو جعـل اجلـهات الفاعلـة يف العمـــل 
اإلنساين والتنموي تـدرك "إمكانـات التعـايش"، أو انعدامـها، يف أنشـطتها داخـل اجلماعـات املتفرقـة. لقـد أدركنـا، يف خمتلـف 
األماكن، ما لبئر أو مدرسة أو ساحة لعب من قدرة على التوحيد أو التفريق. فخـالل ختطيطنـا للمشـاريع أو تنفيذنـا هلـا جيـب 
أن نسأل أنفسنا: هل هذا يعزز التعايش أم يعمل على تقويضه؟ وهذا - يف رأي - سـؤال مـن األسـئلة اإلنسـانية األساسـية يف 

العقد القادم. 
 

حتديث املفوضية واحلصول على موارد وافية 
بغية التصدي هلذه التحديات اخلمسة، جيب على املكتـب أن يبـذل جـهودًا أكـرب يف سـبيل التكيـف. وكمـا هـو احلـال 
بالنسبة ألي منظمة عامة دولية، فإن التغيري عملية صعبة وأليمـة بالنسـبة للمفوضيـة. لقـد تقدمنـا منـذ عـام ١٩٩٦. ولكـن مـن 

الواضح أنه على املفوضية أن تصبح منظمة أكثر حداثة إذا كانت راغبة يف أن تظل ناجعة وفعالة. 
 

جيب أن يدار املكتب ويدرب وجيهز للتكيف مع بيئة أسرع ومتقدمـة تكنولوجيـاً وتسـودها العوملـة. لقـد رأينـا مئـات 
آالف األشـخاص يف كوسـوفو يـهربون حفاظـاً علـى أرواحـــهم مث يرجعــون إىل ديــارهم يف غضــون أســابيع. إن الطــوارئ - 
والضغوط املتزايدة يف سبيل إجياد حلول سريعة - تفرض متطلبـات جديـدة علـى قدرتنـا علـى إدارة املوظفـني واملـوارد. إال أن 
ثورة تكنولوجيا املواصالت واملعلومات تعد أيضاً قفزة هائلـة إىل األمـام، تتيـح لنـا العمـل بفعاليـة أكـرب يف بعـض منـاطق العـامل 

النائية واألكثر خطورة.  
 

وإن حتقيـق الالمركزيـة أمـر حاسـم األمهيـة. لقـد بدأنـا بأفريقيـا - وأرى، رغـم كـــل الصعوبــات، أننــا اختذنــا القــرار 
الصائب. وآمل أن تتبعها مناطق أخرى، رمبا يف آسيا. وكـانت هنـاك مشـاكل فنيـة عويصـة، ولكـن عوضنـا عـن ذلـك وجـود 
موظفني كبار بالقرب من امليدان. جيب أن نعجـل خبطـى عمليـة حتقيـق الالمركزيـة يف إدارة املـوارد املاليـة والبشـرية. إن تنفيـذ 
مشروع األنظمة املدمجة يف عام ٢٠٠١ سيمنح املدراء نظرة شاملة ألنشطتهم - من احلماية والـربامج إىل التمويـل وامليزانيـة، 

واملوارد البشرية وسلسلة اإلمداد. 
 

وامليدان األساسي اآلخر هو بالطبع املوارد البشرية. لقد أدخلـت املفوضيـة أنظمـة جديـدة تتعلـق باملنـاصب والترقيـات 
والعقـود يف شـهر كـانون الثـاين/ينـاير. واملبـادئ املوجهـة هـي األداء واملسـاءلة علـى الصعيـد الشـخصي وعلـى صعيـد املنظمــة. 

وينبغي أن تكون النتيجة النهائية حتقيق قدر أكرب من الشفافية واملوضوعية واإلنصاف يف ممارسات موظفي املفوضية.  
 

إننا على الطريق السليم. إال أن عملية التنفيـذ كـانت مصحوبـة بصعوبـات مؤملـة كبـرية ومـتزايدة، وأنـا لسـت راضيـة 
متاماً عن النتائج. لقد تعرفنا اآلن على العقبات املستعصية احملتومة اليت تعترض كل نظام جديد، وحنن اآلن بصـدد إعـادة النظـر 
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فيها - ولكن علينا أن منضي قدماً. ال ميكننا أن نتباطأ يف تقرير املناصب، باملقارنـة مـع االحتياجـات اآلخـذة يف التغـري السـريع 
يف امليدان. 

 
علينا أن نفحص أيضاً سياسات تناوب املوظفني. ألن التنـاوب جـانب حسـاس مـن جوانـب سياسـات املفوضيـة فيمـا 
يتعلق باملوارد البشرية، إذ ال ميكن فصله عن قيم املنظمة و"روحها". علينا إجيـاد سـبل إلنصـاف املوظفـني الذيـن قضـوا أعوامـاً 
طويلة يف أماكن خدمة صعبة. وعلينا أيضاً أن مننح املوظفني اختيارات أفضل يف مراحل حامسة من حيام الشـخصية واملهنيـة. 
وإدارة التناوب إدارة أفضل هي أمر حاسم األمهية إذا أردنا ترسيخ مـا ُأحـرز مؤخـرًا مـن تقـدم يف جمـال املسـاواة بـني اجلنسـني 

والنهوض بتمثيل املرأة بني كبار املوظفني يف املفوضية.  
 

وحتسني إدارة املوارد يتطلب بطبيعة احلال وضع أنظمة صارمة. ومن حق اجلـهات املاحنـة أن تطـالب بذلـك. إال أنـين، 
بعد عشر سنوات مـن إدارة عمليـات يف امليـدان بالغـة التعقيـد والصعوبـة، أود أن أتوجـه بنـداء إليكـم وإىل موظفـي املفوضيـة. 
عليكم أن تتصفوا باإلبداع واملرونة. علينـا أن نتحكـم يف األنظمـة الـيت وضعناهـا، ال أن نكـون سـجناءها. فنحـن يف املفوضيـة 
فخورون دائماً بكوننا مفعمي النشاط وميدانني التوجه. علينا أن نتجنب البريوقراطية وأال نصبـح منظمـة عدميـة اجلـرأة، ولـذا، 

وعندما تقتضي الضرورة ذلك، علينا أن نتحلى بالوضوح والشجاعة والعزم على التغري والتكيف.  
 

وأخريًا، وليس آخرًا، إن حتديث املفوضية سوف يكلف أمواالً. وقد يبدو األمر بديهياً، إال أن احلالــة املاليـة للمفوضيـة 
هي، مع األسف، غري مشجعة.  

 
كان مجع األموال من أهم أنشطيت يف األعوام العشرة املاضيـة، وإنـين ألشـعر بامتنـان عميـق علـى الدعـم القـوي الـذي 
مدت به احلكومات املفوضية. ومبـا أن هـذا اخلطـاب هـو األخـري الـذي أتوجـه بـه إىل اللجنـة التنفيذيـة، فـامسحوا يل أن أتوجـه 
بالشكر اخلاص واحلار للواليات املتحدة واليابان وبلدان الشمال وهولندا وسويسرا، ملا أبدته هذه البلدان من ثبـات يف دعمـها 

إيانا.  
 

غري أنه، رغم جهود تلك البلدان واملسامهات اليت قامت ا بعض الدول األخرى، فقد اصبح متويـل املفوضيـة قـاصرًا. 
ففي مطلع هذه السنة، كان يف إمكاننا التنبؤ بأن املسامهات لن تفي باحتياجـات ميزانيتنـا - وهـي امليزانيـة الـيت وافقـت عليـها 
ــغ ١٠٠  هـذه اللجنـة ذاـا يف شـهر تشـرين األول/أكتوبـر املـاضي. ويف غضـون ذلـك، أضـافت حـاالت الطـوارئ اجلديـدة مبل

مليون من الدوالرات تقريباً إىل متطلباتنا. فالعجز اليوم أكرب مما كان عليه يف السنوات املاضية.  
 

حاولوا أن تتصوروا - وإن صعب ذلـك - مـا سـيكون هلـذا العجـز مـن تأثـري يف أوضـاع حقيقيـة. فقـد أجلنـا أعمـال 
صيانة املخيمات وألغينا برامج مشاريع األثر السريع يف ترتانيا. وأوقفنا التوزيع الذي كان مقررًا حملفظـات املـأوى اجلـاهز علـى 
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ــــنية يف خميـــم  العـائدين الذيـن كـانوا يعيشـون حتـت صفـائح لدائنيـة يف روانـدا. وال ميكننـا الوفـاء إال بثلـث االحتياجــات السك
غيكيدو لالجئني يف غينيا. وقد أبطأ النقص يف التمويل عودة الالجئني من كوت ديفوار إىل ليبرييـا. وخفضنـا دعـم املـأوى يف 

أرمينيا إىل نصفه. وعجزنا عن التمويل الكامل لربامج العودة وإعادة التأهيل يف أفغانستان. 
 

وقد مشلت التخفيضات األنشـطة الـيت تؤثـر مباشـرة علـى أولويـات املفوضيـة أي، املـرأة واألطفـال والبيئـة. كمـا مـس 
التخفيض برامج التعليم والتدريـب يف عـدة بلـدان. كمـا أننـا ألغينـا أو أجلنـا إعـادة التحريـج وأنشـطة بيئيـة أخـرى يف أفريقيـا. 
وليست هذه إال أمثلة. فعندما أذهب إىل امليدان يؤملين أن أرى زمالئي غري قادرين علـى االسـتجابة ألبسـط احتياجـات هـؤالء 

األشخاص الذين هم يف خدمتهم.  
 

لقد بذلنا جمهودًا كبريًا. ويهدف النداء العاملي، وتقريـر نصـف السـنة، وامليزانيـة املوحـدة إىل توضيـح متطلباتنـا وجعـل 
عملياتنا أكثر شفافية. كما أننا نتوجـه حبـزم إىل جمموعـة جديـدة وأوسـع مـن املسـاندين احملتملـني ضمـن القطـاع اخلـاص، ويف 
أوساط األعمال وإىل اجلماهري ككل. وملواصلة هذه اجلهود، حنن بصدد إنشاء شبكة من العالقات املتسمة مبسـتوى فـين أعلـى 

يف ميدان اإلعالم.  
 

كما قمنا تكرارًا بتحديد األولويات وخفّضنا ميزانيتنا - عدة مرات هـذه السـنة. ممـا عرقـل عمليـة ال مركزيـة اإلدارة 
وجعل من التخطيط على املدى الطويل شيئاً مستحيالً. وقد أدى ذلك أيضاً إىل إضعـاف مصداقيـة املفوضيـة وتوتـري العالقـات 

مع الالجئني واحلكومات وشركائنا يف التنفيذ من املنظمات غري احلكومية.  
 

إن املفوضية ستضعف بشكل خطري إذا مل تتخذ إجراءات مناسبة بسـرعة. وامسحـوا يل هلـذا السـبب، أن أتوجـه بنـداء 
شـخصي إىل اجلـهات املاحنـة - وبـاخلصوص إىل اللجنـة األوروبيـة، وإىل بعـض احلكومـات األوروبيـة، والبلـدان األخـرى الـــيت 
ــها  اخنفـض دعمـها مؤخـرًا، أو مل يكـن أبـدًا متناسـباً مـع إمكانياـا االقتصاديـة: إن املفوضيـة سـتواجه عجـزًا خطـريًا مـا مل تصل
املسامهات، وستشهد نفس الوضع يف عام ٢٠٠١ ما مل حتترم التزامات ميزانية العام املقبل. وأنـا متأسـفة بـالغ األسـف أن يقـع 

هذا يف الوقت الذي يتوىل فيه مفوض سامي جديد رئاسة املنظمة. 
 

اخلامتة 
أيها السيدات والسادة، 

إن املفوضية ستحتفل بالذكرى السنوية اخلمسني يف شهر كانون األول/ديسمرب من هذه السـنة. وطـول عمـر املنظمـة 
ليس هو الداعي لالحتفال. إذ تظل املفوضية ضرورية ألن االضطهاد والرتاعات جترب عددّا أكرب مـن األشـخاص علـى اهلـــروب 
من ديارهم. واحتفالنا يف هذا العام ليس احتفاالً باملفوضية وإمنا هو احتفال بالالجئني - بشجاعتهم، وعزمـهم وقدراـم علـى 

البقاء رغم كل األهوال.  
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ويف ١٤ كـانون األول/ديسـمرب، سـيبدأ الصنـدوق االسـتئماين لتعليـم الالجئـني، وهـو مبثابـة وصيـة مسـتدامة، تتركـــها 
الذكرى السنوية اخلمسون للمفوضية. سيمنح هذا الصندوق للمراهقـني مـن الالجئـني يف البلـدان الناميـة فرصـة متابعـة التعليـم 
بعد االبتدائي. وسوف يركز على توفري تعليم جيد ألكرب عـدد مـن الالجئـني وحيـث تكـون احلاجـة إىل ذلـك أمـس. أمتـىن أن 

تدوا إىل السبيل لدعم هذه املبادرة املهمة.  
 

ــردد إن  كمـا أنـين أمتـىن - وأثـق - أنكـم سـتواصلون دعـم هـذه املنظمـة. وبعـد عشـر سـنوات، ميكنـين القـول بـدون ت
موظفي املنظمة - وأنا مدينة هلم لكل ما قدموه من مساندة وجلـهودهم البطوليـة يف غـالب األحيـان - هـم أشـخاص رائعـون. 

وقضية املفوضية قضية أساسية - وستظل كذلك. 
 

وأنا ُأسأل يف كثري من األحيان: ما هو أكرب جناح أو إخفاق حدث يف السنوات العشر األخرية؟ 
 

إنه سؤال صعب، وليس يل، إال سبيل واحـد لإلجابـة عليـه. وهـو التفكـري يف صـور مـن املـاضي – وهـي صـور مبعـث 
للسعادة أحياناً، ومهولة يف بعض األحيـان – تسـكن ذاكـريت: صـور العـائدين وهـو يصفقـون؛ وصـور أطفـال ميوتـون، وصـور 
نساء مسنات طالبات املساعدة. إن وجوه الالجئني هـي أوضـح مـرآة تعكـس جناحنـا وإخفاقنـا. لقـد منحتـين النتـائج اإلجيابيـة 

القوة للمواصلة. ورؤيا آالم الناس أحزنتين وأغضبتين - وأقنعتين يف كل مرة، أن الناس يف حاجة ملا نقوم به من عمل. 
 

إن معانـاة الالجئـني - الـيت يتصـدى هلـا زمالئـي وأنـا معـهم كـل يـوم عـرب العـامل - معانـاة كبـرية. وكبـري أيضـاً فـــرح 
األشـخاص العـائدين إىل أوطـام بعـد سـنني مـن املنفـى. تلـك املعانـاة وذلـك الفـرح مهـا أكـرب وأعمـق ممـا ميكـن أن تعـرب عنـــه 
الكلمات. فيهما خماطبة لنا. هذا كل ما ميكـن أن أقولـه. إال إذا حـاولت أن أحضكـم بكلمـة جـاءت يف األغنيـة الـيت اخترناهـا 
شعارًا للذكرى السنوية اخلمسني للمفوضية وهي: احترم. احترم التزامك حبماية أفقر الفقراء، وهـم مـن فقـدوا بيوـم. احـترم 

العاملني يف احلقل اإلنساين الذين يعيشون معهم على اخلطوط األمامية.  
 

وفوق كل شيء، احترم الالجئني.  
 

وشكرًا. 
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 املرفق الثالث 
ملخص الرئيس للبند ٤ من جـدول األعمال: موضوع األلفية – "مفوضيـة األمـم 

املتحـدة لشـؤون الالجئني يف سنتها اخلمسني: 
من رد الفعل إىل إجياد احلل" 

(األربعاء، ٤ تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٠) 
 

ــــم املتحـــدة لشـــؤون الالجئــني يف ســنتها  كـان نطـاق وتنـوع النقـاش املتعلـق بـاملوضوع السـنوي -- "مفوضيــة األم
اخلمسني: من رد الفعـل إىل إجيـاد احلـل" نقاشـا عميقـا ومشـوقا. كمـا الحـظ العديـد منكـم، فـإن الذكـرى السـنوية اخلمسـني 
تشكل فرصة مالئمة للتأمل فيما أجنزناه. وهـي أيضـا فرصـة للنظـر فيمـا جيـب أن تنجـزه يف املسـتقبل ويف الكيفيـة الواجـب أن 
نعمل ا معا لتحقيق ذلك. وأنا ال أعتزم، يف معرض هـذه املالحظـات اخلتاميـة، أن أقـدم ملخصـا شـامال، بـل سـأحاول إبـراز 

أهم التوجهات يف نقاشنا. 
 

وقبل أن أفعل ذلك، أود أن انضم إىل من سـبقين يف اإلشـادة اخلالصـة جبـهود املفوضـة السـامية وموظفيـها الـيت بذلـت 
على مدى اليومني ونصف اليـوم مـن املناقشـات. وقـد قـالت يف مالحظاـا االفتتاحيـة إـا تـود أن تـترك لنـا مـا نتطلـع إليـه يف 
املستقبل وال تترك إرثا. وأنتم بينتـم بوضـوح أـا تركـت هـذا وذاك معـا: تطلعـا للمسـتقبل بـأمل وتكتنفـه حتديـات وإرثـا هـو 
ــه  مدعـاة لإلعجـاب ميكـن أن يكـون ذخـرا لنـا يف املسـتقبل. والبعـض منكـم رأى أن هنـاك اآلن مـا ميكـن أن نصطلـح عليـه بأن

"مذهب أوغاتا"، وهو يوفّر لنا اإلرشاد فيما نسعى لتحقيقه معا يف القرن احلادي والعشرين. 
 

وأود أيضا أن أردد صدى ما عبر عنه الكثريون من تعـاطف وانشـغال إزاء ضحايـا وأسـر ضحايـا األحـداث املأسـاوية 
اليت شهدها الشهر األخري يف إندونيسيا وغينيا. وأود أيضا أن أالحـظ تقديـر هـذه اللجنـة للمالحظـات الوجيهـة الصـادرة عـن 
األمني العام لألمم املتحدة واملدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بشأن عمليات القتـل الوحشـية الـيت حدثـت. وكمـا الحـظ 
األمني العام فإن العاملني يف احلقل اإلنساين مستهدفون "ال بالرغم من أـم عـاملون يف احلقـل اإلنسـاين ... بـل بـالذات ألـم 
عاملون ذه الصفة". كما الحظ املديـر التنفيـذي، باإلضافـة إىل ذلـك، أن املوظفـني التـابعني لألمـم املتحـدة "يعطـون كـل مـا 
لديهم من أجل إنقاذ األرواح يف أسوأ الظروف على وجه البسيطة. واملفـروض أالّ يضطـروا إىل التضحيـة بأرواحـهم". واآلن، 
وما مسعناه مـن إمجـاع يديـن تلـك األعمـال واسـتنكار هلـا يف هـذا احملفـل جيـب أن يـترجم كـل ذلـك إىل تدابـري مالئمـة لتـأمني 

سالمة وأمن املوظفني العاملني يف احلقل اإلنساين إينما وجدوا. 
 

امسحوا يل اآلن بأن انتقل إىل مواضيع نقاشنا. إن املالحظات االفتتاحية اليت أبدا املفوضة السامية والورقـة املواضيعيـة 
املتعلقة باأللفية هيأت لنا نقطة انطالق جيدة. فهي أبـرزت مخسـة جمـاالت للعمـل املقبـل أال وهـي: دعـم قـدرة املفوضيـة علـى 
التأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا؛ وخلق بيئة آمنة يف املنـاطق الـيت توجـد فيـها حشـود الالجئـني والعمليـات اإلنسـانية؛ 
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وضـع ـوج جديـدة ملعاجلـة التحركـات القسـرية جلمـوع الالجئـني واملتسـمة بـالتعقيد، جتسـري اهلـوة الـيت تفصـل بـني املســاعدة 
اإلنسـانية واملسـاعدة اإلمنائيـة يف عمليـة االنتقـال مـن احلـرب إىل السـلم، وتعزيـز التعـايش يف اتمعـات احملليـــة املنقســمة علــى 
نفسها. وهذه ااالت متصلة اتصاال مباشـرا بـاحللول الـيت نوقشـت يف الورقـة املواضيعيـة أال وهـي: تعزيـز نظـام اللجـوء، بنـاء 

الشراكات، رفع مستوى األمن، ربط املساعدة اإلنسانية والتنمية األطول أجال وتعزيز وبناء السلم. 
 

ــور  وتعليقـاتكم، إجابـة علـى هـذه الطروحـات، تسـاعدنا يف النظـر املتعمـق يف هـذه املقترحـات، وتقويتـها بفضـل املنظ
الذي تبديه الدول األعضاء، واملنظمات اإلقليمية واألمـم املتحـدة، وسـائر الوكـاالت واملنظمـات واتمـع املـدين. ومجيـع هـذه 
اجلهات شريكات للمفوضية ذوات فـائدة ال حصـر هلـا يف هـذا املسـعى الطويـل األجـل. كمـا اسـتمعنا إىل أصـوات الالجئـات 

أثنـاء الدورة اليت انعقدت هذا األسبوع. كما حتدثنا إىل مصادر الرتاع والرد واحلل. 
 

األسباب 
فيما يتعلق باألسباب اجلذرية، الحظ العديد أن هناك عوامل متنوعـة ميكـن أن تـؤدي إىل الـرتاع وتسـفر عـن التشـريد 
اجلماعي. ومن هذه العوامل الفقر والتخلف والكراهية العرقية واجلشـع وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان. وأن أي حـل ال بـد وأن 

يتناول هذه األسباب اجلذرية بطريقة شاملة وتعاونية ومنسقة لكي يكون فعاال ومستداما. 
 

االستجابات 
ـــد جــرى  متـت مناشـدة املفوضيـة أن تضـع نصـب عينيـها احلمايـة كـهدف أساسـي يف االسـتجابة حلـاالت اللجـوء. وق
اإلعراب عن قدر كبري مـن التـأييد لتعزيـز مؤسسـة اللجـوء. ومتـت اإلشـارة إىل اتفاقيـة عـام ١٩٥١ وبروتوكـول عـام ١٩٦٧ 
بوصفـهما احلجـر األسـاس يف احلمايـة الدوليـة. وقـد حظيـت املشـاورات العامليـة الـيت انطلقـت بـترحيب حـــار بوصفــها فرصــة 

للتأكيد على ذلك. 
 

وعلى مدار السنوات اخلمسني من تاريخ املفوضية، كانت الـردود الصـادرة عنـها خـالل تلـك احلقبـة تتكيـف حبسـب 
املقتضيات يف امليدان. بيد أن التحديات اليت يطرحها حب التحسن تظل مطروحة. وقد سلّم الكثريون بـأن اسـتجابة املفوضيـة 
وقدرا على التحرك حباجة إىل الدعم والتكيف وفقا حلاالت الطـوارئ، املـتزايدة التعقيـد. وعلـى صعيـد هـذا التكيـف للمنـاخ 
اجلديـد، يغـدو التعـاون بـني املفوضيـة وشـركائها، مبـن فيـهم الـدول األعضـاء، عنصـــرا مــتزايد األمهيــة األساســية يف التصــدي 
لالحتياجات املتنوعة لالجئني وغريهم من األشخاص الذين تعـىن ـم املفوضيـة. وضمـن حشـود الالجئـني تتطلـب احتياجـات 
الفئات املستضعفة اهتماما خاصـا. وقـد أثبـت النقـاش بشـكل واضـح أن هنـاك حاجـة عاجلـة وماسـة لتوفـري األمـن للموظفـني 
العاملني يف امليدان اإلنساين وللسكان املدنيني الذين جيدون أنفسهم أسـرى الصراعـات وهـي حاجـة أصبحـت أوضـح منـها يف 
أي وقت مضى وعلى حنو مأساوي. وقد علّق أحدكم قائال "إذا كان العاملون يف ميدان الغوث ليسوا يف مـأمن، فـال أحـد إذًا 
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يشعر أنه آمن". والواقع إنه إذا ما كان هؤالء الذين يقومون حبماية غريهم يواجهون التــهديد، فلـم تعـد مهمـة احلمايـة الدوليـة 
احلامسة األمهية يف مأمن. 

 
وجهود املفوضة سوف تتعزز، وهي تضطلع ذه املسؤوليات املتنوعة، وذلك من خالل الدروس اليت تسـتخلص كمـا 

يتضح من التقييم املتعلق بكوسوفو. وأنتم رحبتم مبا أبدته املفوضية من استعداد يف هذا الصدد. 
 

احللول 
فيما يتعلق باحللول، أعدمت تأكيد أن العودة الطوعية إىل الوطن هي أفضـل احللـول. وقـد سـلم البعـض بأمهيـة اإلدمـاج 
احمللـي وإعـادة التوطـني مـربزا مـا جيلبـه الالجئـون مـن منـافع إىل جمتمعـام. واحللـول الطويلـة األجـل تتطلـب اشـــتراك جمموعــة 
ــق  عريضـة مـن اجلـهات الفاعلـة. وعلـق العديـد منكـم علـى أمهيـة املسـامهات املمكـن أن تقدمـها املنظمـات اإلقليميـة، عـن طري
االستراتيجيات اإلقليمية يف مجلة أمور. وعلى املستوى الوطين، حنـن حباجـة إىل إجيـاد طـرق مبتكـرة السـتغالل املـوارد املتاحـة. 
واملنظمات الدولية قد تضطر هي األخرى إىل تكييف براجمها حبيـث تفـي باالحتياجـات احملـددة والظـروف السـائدة يف البلـدان 

املتلقية. 
 

إن إجياد رابطة جتمع بني املساعدة اإلنسـانية واملعونـة اإلمنائيـة - وجتسـر اهلـوة - هـو أمـر حيـوي بالنسـبة لبنـاء السـلم 
التايل للصراع، ولكن جهودا كهذه تتطلب مستويات متزايدة االرتفاع وممكن التنبؤ ا من التمويل بطريقـة متوازنـة. كمـا أن 
مـن االعتبـارات ذات األمهيـة بنـاء القـدرة، وتثبيـت وجـود الالجئـني يف اتمعـات الـيت يعـودون إليــها وتشــجيع ثقافــة الســلم 
ـــائدون  والتعـايش. ومـن األمهيـة مبكـان أن يشـرك، يف كـل هـذه األنشـطة، مجيـع قطاعـات اتمـع، مبـا يف ذلـك الالجئـون والع
ومراعاة احتياجات الفئات املستضعفة. وكما ذكرت الورقة املواضيعية املتعلقة باأللفيـة "إن أي رؤيـة خبصـوص القـرن احلـادي 
والعشرين ال بد أن يكون من مقوماا األساسية بناء السـلم، وتضـافر نقـاط القـوة يف األفـراد والـدول وجمتمـع األمـم يف سـبيل 

حتقيق هذا اهلدف". 
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