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 مقدمة - أوال 
 افتتاح الدورة -ألف  

نـة واخلمـسني يف قـصر    عقـدت اللجنـة التنفيذيـة لربنـامج املفـوض الـسامي دورهتـا الثام        - ١
وافتـتح الـدورة الـرئيس،    . ٢٠٠٧أكتـوبر  / تـشرين األول  ٥ إىل   ١األمم جبنيف، يف الفتـرة مـن        

 ).زامبيا(عادة السفري لوف متيسا س
ورحب الرئيس بأعضاء الوفود، وخباصـة أعـضاء وفـدي كوسـتاريكا وإسـتونيا الـذين                 - ٢

 .حيضرون دورهتم العامة األوىل كأعضاء
 

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

االحتــاد الروســي، إثيوبيــا، األرجنــتني، األردن، إســبانيا، أســتراليا، إســتونيا، إســرائيل،    
، آيرلنـدا، إيطاليـا، باكـستان،    ) اإلسـالمية  -مجهورية  (إكوادور، أملانيا، أوغندا، إيران     

ــال،   ــل، الربتغ ــر،      الربازي ــونس، اجلزائ ــا، ت ــد، تركي ــدا، تايلن ــنغالديش، بولن ــا، ب بلجيك
مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة، مجهوريــة كوريــا، مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، جنــوب    
ــسرا، شــيلي، صــربيا،        ــسويد، سوي ــسودان، ال ــا، ال ــا، زامبي ــدامنرك، روماني ــا، ال أفريقي

ـــزويال      ــبني، فن ــسا، الفل ــا، فرن ــا، غيني ــصني، غان ــ(ال ــة-ة مجهوري ــدا، ) البوليفاري ، فنلن
ــا،     ــا، كيني قــربص، الكرســي الرســويل، كنــدا، كــوت ديفــوار، كوســتاريكا، كولومبي
لبنان، ليسوتو، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وآيرلنـدا              
الــشمالية، موزامبيــق، ناميبيــا، النــرويج، النمــسا، نيجرييــا، نيوزيلنــدا، اهلنــد، هنغاريــا،  

 .ولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونانه
 :وكانت حكومات الدول التالية ممثلة بصفة مراقب - ٤

ــوال،         ــسيا، أنغـ ــدة، إندونيـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــا، اإلمـ ــستان، ألبانيـ ــان، أفغانـ أذربيجـ
ينـا فاسـو،   أوزبكستان، أوكرانيا، آيسلندا، بلغاريا، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بورك 

بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تشاد، توغو، اجلبل األسود، مجهوريـة           
أفريقيــا الوســطى، اجلمهوريــة التــشيكية، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، اجلمهوريــة العربيــة   
الــسورية، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة، مجهوريــة مولــدوفا، جيبــويت،        

نكا، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، الـسنغال، سـرياليون،        رواندا، زمبابوي، سري ال   
ــا   ــاال، غينيـ ــا، غواتيمـ ــابون، غامبيـ ــراق، غـ ــامريون،  -العـ  بيـــساو، كازاخـــستان، الكـ
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كرواتيــا، الكونغــو، التفيــا، لكــسمربغ، ليبرييــا، مــايل، مــالوي، موريتانيــا، مونــاكو،   
 . ميامنار، نيبال، هاييت، هندوراس

 .مة فرسان مالطة املستقلة ممثلتني بصفة مراقبوكانت فلسطني ومنظ - ٥
 :كما حضرت الدورة املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية - ٦

ــا والبحــر الكــارييب واحملــيط اهلــادئ، اجلماعــة       االحتــاد األفريقــي، جمموعــة دول أفريقي
محــر الدوليــة، االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا، اجلماعــة األوروبيــة، جلنــة الــصليب األ

االحتــــاد الــــدويل جلمعيــــات الــــصليب األمحــــر واهلــــالل األمحــــر، املنظمــــة الدوليــــة   
 .للفرانكوفونية، املنظمة الدولية للهجرة، منظمة املؤمتر اإلسالمي

 :وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على النحو التايل - ٧
ية األمم املتحـدة الـسامية      أمانة األمم املتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مفوض        

حلقوق اإلنسان، برنامج األمم املتحدة للمـستوطنات البـشرية، مكتـب األمـم املتحـدة               
يف جنيــف، صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان، وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتــشغيل  
الالجــئني الفلــسطينيني يف الــشرق األدىن، جمموعــة البنــك الــدويل، برنــامج األغذيــة        

 .ظمة الصحة العامليةالعاملي، من
 . منظمة غري حكومية٥٦وحضر الدورة  - ٨

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -جيم  
 ):A/AC.96/1044(أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل  - ٩

 .افتتاح الدورة - ١ 

 .إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى - ٢ 

 .بيانان يلقيهما املفوض والضيف املتحدث - ٣ 
 .املناقشة العامة - ٤ 
 .النظر يف التقارير املقدمة عن أعمال اللجنة الدائمة - ٥ 
 احلماية الدولية؛ )أ(  
 .امليزانيات الربناجمية، واإلدارة، والرقابة املالية والرقابة اإلدارية )ب(  
 .اجمية واإلدارية وبالرقابة والتقييمالتقارير املتعلقة باملسائل الربن - ٦ 
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 .  واعتمادها٢٠٠٩-٢٠٠٨النظر يف امليزانية الربناجمية لفترة السنتني  - ٧ 
 .استعراض املشاورات السنوية مع املنظمات غري احلكومية - ٨ 
 .بيانات أخرى - ٩ 
 .٢٠٠٨اجتماعات اللجنة الدائمة يف عام  - ١٠ 
 .ؤقت للدورة التاسعة واخلمسني للجنة التنفيذيةالنظر يف جدول األعمال امل - ١١ 
 .انتخاب أعضاء املكتب - ١٢ 
 .أية مسائل أخرى - ١٣ 
 .اعتماد تقرير الدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية - ١٤ 
 .اختتام الدورة - ١٥ 

 
 انتخاب أعضاء املكتب للدورة التاسعة واخلمسني -دال  

 مــن نظامهــا الــداخلي، أعــضاء املكتــب ١٠مبوجــب املــادة انتخبــت اللجنــة بالتزكيــة،  - ١٠
التالية أمساؤهم كي خيدموا اللجنة ابتداًء مـن اليـوم الـذي يلـي مباشـرة انتخـاهبم إىل هنايـة آخـر                       

 :يوم من الدورة السنوية املقبلة للجنة التنفيذية
 )هولندا(فان إينينام . سعادة السفري بوديوجين ج  :الرئيس 
 )كوستاريكا(ادة السفرية لورا تومسون شاكون سع :نائب الرئيس 
 )كندا(السيدة إمينا توداكوفيج   :املقررة 

وألقى الرئيس املنتخب، سعادة السفري فان إينينام بيانـاً وجيـزاً أعـرب فيـه عـن التزامـه                    - ١١
، مبواصلة اجلهود املبذولة لزيادة فعالية وجناعة مفوضية األمم املتحدة السامية لـشؤون الالجـئني             

ودعا أعضاء اللجنة التنفيذية إىل الوفاء مبـسؤولياهتم ملـساعدة املفوضـية يف االضـطالع بواليتـها           
 .وباملهام املسندة إليها

 
 أعمال الدورة الثامنة واخلمسني - ثانيا 

كأســاس للمناقــشة العامــة، ألقــى املفــوض الــسامي بيانــاً افتتاحيــاً، يــرد نــصه يف موقــع    - ١٢
ومــن مثّ، ). www.unchr.org(ة الــسامية لــشؤون الالجــئني علــى الويــب مفوضــية األمــم املتحــد

ألقــى املتحــدث ضــيف املفــوض الــسامي، الــسيد جــون هــوملز، وكيــل األمــني العــام للــشؤون     

http://www.unchr.org/
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الوفـود  اإلنسانية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، بياناً أمام اللجنة التنفيذيـة قبـل أن تأخـذ      
 .)١(الكلمة يف املناقشة العامة

 .ويرد يف املرفق الثاين ملخص للمناقشة العامة، قدمه الرئيس - ١٣
 

 استنتاجات اللجنة التنفيذية ومقرراهتا - ثالثا 
 االستنتاجات املتعلقة باألطفال املعرضني للخطر -ألف  

 ،إن اللجنة التنفيذية -١٤
، املتعلقـة بـصفة     )٤٨-د(٨٤و) ٤٠-د(٥٩و) ٣٨-د(٤٧ باستنتاجاهتا رقـم     إذ تذكِّر  

بـــشأن النـــساء ) ٥٦-د(١٠٥أو املـــراهقني، واالســتنتاج رقـــم  /خاصــة بـــالالجئني األطفـــال و 
بــشأن حتديــد حــاالت انعــدام  ) ٥١-د(١٠٦والفتيــات املعرضــات للخطــر، واالســتنتاج رقــم   

بـشأن الطـابع    ) ٥٣-د(٩٤اجلنسية ومنعها وخفضها، ومحاية عدميي اجلنسية، واالستنتاج رقم         
ــم      ــساين حلــق اللجــوء، واالســتنتاج رق ــدين واإلن ــداء   ) ٥٤-د(٩٨امل ــن االعت ــة م ــشأن احلماي ب

بـشأن التعـاون الـدويل واقتـسام األعبـاء          ) ٥٥-د(١٠٠واالستغالل اجلنسيني، واالستنتاج رقم     
ــة         ــصلة حبماي ــام ذات ال ــع األحك ــة وكــذلك مجي ــدفقات اجلماعي ــسؤوليات يف حــاالت الت وامل

 الالجــئني املنــصوص عليهــا يف اســتنتاجات أخــرى، يتــصل الكــثري منــها مبجموعــات    األطفــال
 أخرى من األطفال هتتم هبا املفوضية السامية لشؤون الالجئني، 

ــال، وال ســيما     وإذ حتــيط علمــاً   ــة األطف ــق حبماي ــة فيمــا يتعل ــآخر التطــورات الدولي  ب
، وقرارات جملـس األمـن      ١٩٨٩ لعام   بالربوتوكولني االختياريني املرفقني باتفاقية حقوق الطفل     

، والتزامات باريس حلماية األطفال من التجنيـد أو االسـتخدام غـري             ١٣٢٥ و ١٦٧٤ و ١٦١٢
املشروع بواسطة قوات أو مجاعات مسلحة والدراسة اليت أجراها األمني العـام لألمـم املتحـدة                

 عن العنف املُماَرس ضد األطفال،
ت به منظمة األمم املتحدة للطفولـة ومنظمـات غـري            بأمهية العمل الذي قام    وإذ تسلِّم  

 حكومية فيما يتعلق حبماية األطفال،
 أن األطفـــال، بـــسبب ســـنهم ووضـــعهم االجتمـــاعي ومنـــوهم اجلـــسدي   وإذ تؤكـــد 

والعقلــي، يكونــون، يف أحيــان كــثرية، أشــد قابليــة للتــأثر مــن البــالغني يف حــاالت التــشرد           
__________ 

ر احملاضر املوجزة الجتماعات الدورة للحصول على بيان كامل ملـداوالت اللجنـة، مبـا فيهـا بيـان املتحـدث                     انظ )١( 
الضيف، وبيانات أو مدخالت الوفود يف إطار مجيع بنود جدول األعمال وتعليقاهتا على مشاريع االستنتاجات     

 . املفوض السامي والرئيسواملقررات، باإلضافة إىل موجز البيانني اخلتاميني اللذين أدىل هبما
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ي، والعودة إىل أوضـاع مـا بعـد النــزاع، واالنـدماج يف               بأن التشرد القسر   وإذ تسلِّم القسري؛  
جمتمعــات جديــدة، واألوضــاع املطولــة للتــشرد وانعــدام اجلنــسية، بإمكاهنــا أن تزيــد مــن مــدى 

 احلساسية اخلاصـة لألطفـال الالجـئني عنـدما          وإذ تأخذ يف احلسبان   تأثر األطفال بصورة عامة؛     
جـسدية ونفـسية، واالسـتغالل والوفـاة فيمـا      ُيجربون على التعرض ملخاطر تنطوي على أضرار   

ــسلِّميتعلــق بالرتاعــات املــسلحة؛   ــاً وعوامــل املخــاطر    وإذ ت ــة األوســع نطاق ــأن العوامــل البيئي  ب
ــؤدي إىل تعــّرض األطفــال ألوضــاع شــديدة       ــد اجتماعهــا، ميكــن أن ت ــة، وال ســيما عن الفردي

 املخاطر،
 العديـد مـن نفـس املخـاطر املتعلقـة            بأن البنات والبنني وإن كانوا يواجهون      وإذ تسلِّم  

وإذ تعيـد   باحلماية، يشهدون أيضاً حتديات خاصة فيما يتعلق باحلماية، بـسبب نـوع جنـسهم،               
 علــى أنــه وإن كــان هنــاك الكــثري مــن املخــاطر الــسائدة يف مجيــع األوضــاع، فــإن بيئــة  التأكيــد

 املخيمات والبيئة احلضرية قد تولّد احتياجات محاية خمتلفة،
 بأن هذا االستنتاج ينطبق على األطفال، على النحـو املعـرَّف يف إطـار     حتيط علماً وإذ   

 من اتفاقية حقوق الطفـل، الـذين يلتمـسون اللجـوء، أو الالجـئني أو املـشردين داخليـاً            ١املادة  
أو العائدين الذين يتلقـون املـساعدة مـن مفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني أو                      

 ،)٢(ية، ويعاجل بصفة خاصة حاالت األطفال املعرضني ملخاطر متزايدةعدميي اجلنس
 بأن محاية الطفل هي مسؤولية تقع يف املقـام األول علـى عـاتق الـدول الـيت                   وإذ تذكِّر  

ال غىن عن تعاوهنا تعاوناً كامالً وفعـاالً وعـن عملـها وإرادهتـا الـسياسية لـتمكني املفوضـية مـن                      
 هبا،االضطالع بالوظائف املنوطة 

 وإذ تؤكــد مــن جديــد باإلمكانــات والقــدرات املختلفــة للبلــدان املــضيفة؛  وإذ تــسلِّم 
نداءها املوجه إىل اجملتمـع الـدويل، بالتعـاون مـع املفوضـية واملنظمـات الدوليـة األخـرى، لتعبئـة                     

يـة  املوارد املاليـة وغريهـا مـن املـوارد الالزمـة، مبـا فيهـا املـوارد املخصـصة لـدعم اجملتمعـات احملل                       
املضيفة، وضمان توفري احلماية واملساعدة املادية، وإجياد احللول الدائمة، على أسـاس التـضامن              
والتعاون الدوليني وتقاسـم األعبـاء واملـسؤوليات، والـوعي بـأن نقـص احلمايـة أو عـدم كفايـة                     
ــها أو ســوء توزيعهــا، مــن األمــور الــيت قــد تزيــد مــن املخــاطر الــيت        املــساعدة أو عــدم مالءمت

 جهها األطفال، يوا

__________ 
 .“الطفل” أو “األطفال”  ُيشار إليه فيما بعد ب )٢( 
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 هذا االستنتاج الذي يقدم التوجيه التشغيلي للدول، واملفوضية وغريهـا   تعتمد )أ( 
من الوكاالت واألطراف املعنية، مبا يف ذلك من خالل حتديد مكونات ميكن أن تـشكّل جـزءاً           

 من نظام شامل حلماية األطفال، هبدف تعزيز محاية األطفال املعرضني للخطر؛
 فلأسس محاية الط

 بأن االستراتيجيات واألعمال يف إطار هذا التوجيـه التـشغيلي ينبغـي أن            تسلِّم )ب( 
 : ترتكز على مبادئ وُنهج، منها ما يلي

 ينبغي أن يكون األطفال من بني أول من يتلقى احلماية واملساعدة؛ ‘١’ 
ت ينبغي تشجيع الدول على إنشاء وتنفيذ نظم حلماية الطفل، وفقـاً لاللتزامـا             ‘٢’ 

الدولية للـدول املعنيـة، يكـون بإمكـان األطفـال، املنـدرجني يف واليـات هـذه                  
 الدول، أن يصلوا إليها دون متييز؛ 

ــن الوكــاالت        ‘٣’  ــا م ــه املفوضــية وغريه ــذي تقدم ــدعم ال ــستكمل ال ــي أن ُي ينبغ
واألطــراف املعنيــة يف مــساعدة الــدول للوفــاء بالتزاماهتــا، كمــا ينبغــي تكميــل  

وطين حلمايــة الطفــل يف اجملــاالت الــيت توجــد فيهــا ثغــرات،   وتعزيــز النظــام الــ
وتقدميــه بــروح الــشراكة اســتناداً إىل امليــزات املقارنــة لكــل طــرف فاعــل بغيــة 

 تعزيز األثر املفيد على محاية الطفل؛
ينبغي أن تكفل الدول، ومفوضـية األمـم املتحـدة الـسامية لـشؤون الالجـئني،                 ‘٤’ 

 املعنيــة للطفــل القــادر علــى تكــوين آرائــه  وغريهــا مــن الوكــاالت واألطــراف
اخلاصة حق التعبري عن تلك اآلراء حبريـة يف مجيـع املـسائل الـيت متـس الطفـل،                   
وأن توىل آراء الطفل االعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه، وأن تكفـل          
وجود اآلليات إلعالم الطفل والبالغني على السواء حبقوق الطفـل واخليـارات            

 مه؛املتاحة أما
أن يـــوىل االعتبـــار األول ملبـــدأ مـــصاحل الطفـــل الفـــضلى فيمـــا يتعلـــق جبميـــع   ‘٥’ 

 اإلجراءات املتصلة بالطفل؛
ــة      ‘٦’  ــة هياكــل األســرة ودعــم األســرة حلماي ــار الواجــب إىل أمهي أن يــوىل االعتب

 الطفل؛
ــاة، وأن      ‘٧’  ــز حبقوقــه وحــق كــل طفــل يف احلي أن ُيكفــل متتــع الطفــل بــدون متيي

 الوقت نفسه وإىل أقصى حـد ممكـن، بقـاء الطفـل ومنـوه، مـدعوماً                 ُيكفل، يف 
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ببيئة أسرية تقدم إليه الرعاية واحلماية، وتكون خالية متامـاً مـن مجيـع أشـكال                
 العنف ضد الطفل؛

تعزيز املساواة الفاعلة بني اجلنسني أمـر أساسـي حلمايـة الفتيـات والفتيـان وال                 ‘٨’ 
 سيما املعرضني ألخطار متزايدة؛ 

ينبغي إيـالء االهتمـام لألطفـال عنـد حتديـد األولويـات املتعلقـة بـاملوارد املاليـة            ‘٩’ 
 وغريها من املوارد الضرورية؛

اتباع هنـج يقـوم علـى احلقـوق، يعتـرف بالطفـل بأنـه صـاحب حقـوق فعليـة،               ‘١٠’ 
وتكون مبوجبه مجيع التدخالت متسقة مع التزامـات الـدول مبوجـب القـانون              

ــين، مبــ   ــدويل املع ــدويل لالجــئني،     ال ــانون ال ــضاء، الق ــك، حــسب االقت ا يف ذل
والقانون الدويل حلقـوق اإلنـسان والقـانون اإلنـساين الـدويل واالعتـراف بـأن                

 اتفاقية حقوق الطفل تنص على إطار قانوين ومعياري هام حلماية الطفل؛
ة اعترافــاً بــأن االحتجــاز ميكــن أن يــؤثر علــى ســالمة احلالــة اجلــسدية والعقليــ   ‘١١’ 

للطفــل ويزيــد مــن شــدة حــساسيته للخطــر، فإنــه ينبغــي للــدول أن متتنــع عــن 
احتجاز األطفال، وأن ال تقـوم بـذلك إال كملجـأ أخـري وألقـصر فتـرة زمنيـة                   

 مناسبة، وأن تراعي يف الوقت نفسه املصاحل الفضلى للطفل؛
إدمـاج الـسن ونـوع اجلـنس والتنـوع يف           ) ١: (اتباع هنـج ثنـائي يـشتمل علـى         ‘١٢’ 

العمـل املـستهدف، لـضمان      ) ٢(يع برامج املفوضية وسياسـاهتا وعملياهتـا و       مج
متتع مجيع األطفـال مـن الفتيـات والفتيـان مـن شـىت اخللفيـات، باحلمايـة علـى                    

 أساس املساواة؛
ــة ذات الــصلة معــاً      ‘١٣’  اتبــاع هنــج تعــاوين تعمــل يف إطــاره مجيــع اجلهــات الفاعل

؛ والقيام بـدور مـشارك وإجـراء حتليـل          لتحديد املخاطر اليت يواجهها األطفال    
شــامل للثغــرات مــن أجــل حتديــد وتقيــيم العناصــر البيئيــة واإلفراديــة األوســع   
نطاقــاً الــيت تعــرض ملخــاطر متزايــدة، واالســتجابة لتلــك العناصــر، وتوثيــق         

 وتقاسم املعلومات، مع املراعاة الواجبة لقواعد السرية؛ 
 

 حتديد حاالت تعرض األطفال للخطر
ــدول  )ج(  ــدعو ال ــصلة إىل    ت ، واملفوضــية والوكــاالت واألطــراف األخــرى ذات ال

وضع طرائق، حسب االقتـضاء، للتحديـد املبكـر واملـستمر حلـاالت األطفـال الـذين يتعرضـون                   
وميكن لعوامل املخاطر اليت تؤدي إىل تعريض الطفل ملخـاطر جـسيمة، خمـاطر      . ملخاطر متزايدة 



A/62/12/Add.1
 

07-54144 8 
 

ع للحمايـة، وخمـاطر نامجـة عـن ظـروف إفراديـة، مـع مراعـاة             تتهدد إطار احلمايـة بـاملعىن الواسـ       
 : اآلثار التراكمية للتعرض للعديد من عوامل املخاطر، مثل

: عوامل خماطر تتهـدد إطـار احلمايـة بـاملعىن الواسـع وتتـضمن، وبـدون حـصر                  ‘١’ 
بيئة غري آمنة؛ عدم وجود إمكانية الوصول إىل إجـراءات اللجـوء الـيت تراعـي            

خاصة؛ وأوضاع التشرد، وال سيما احلاالت املطّولـة؛ وحـاالت          الطفل بصفة   
انعــدام اجلنــسية؛ وانعــدام احللــول املــستدامة؛ والفقــر وانعــدام فــرص االعتمــاد 
على النفس أمام األسر؛ وعدم كفاية فـرص الوصـول إىل اخلـدمات كـالتعليم               
ــدعم     ــرة والـ ــل األسـ ــها؛ وتفكـــك هياكـ ــتفادة منـ ــة الـــصحية، واالسـ والرعايـ

عــي؛ انتــشار املمارســات التقليديــة الــضارة بالطفــل؛ والتمييــز، وعــدم        اجملتم
التسامح، وكره األجانب، وعدم املساواة بني اجلنسني؛ وانعـدام وثـائق تثبـت           
ــد وإصــدار       ــسجيل املوالي ــدين واألوالد مــن خــالل ت ــني الوال ــة ب وجــود عالق

 شهادات الوالدة؛ 
ــدون حــصر     ‘٢’  ــضمن، وب ــة، تت ــاطر فردي ــل خم ــصحوبني   األط: عوام ــري امل ــال غ ف

بــذويهم، واملنفــصلني عــن ذويهــم، وخاصــة األطفــال الــذين يعيــشون يف أُســر 
ــسيئني أو     ــالغني مـ ــال املـــصحوبني ببـ ــذلك األطفـ ــال، وكـ ــا مـــن األطفـ أرباهبـ
مــستغلني، واألطفــال عــدميي اجلنــسية، واملــراهقني، وخباصــة األمهــات مــن        

 اجلنـسي، مبـا يف ذلـك        الفتيات وأطفاهلن؛ واألطفـال ضـحايا االجتـار واإليـذاء         
استغالل األطفال يف املطبوعات اإلباحية، والولع باألطفال والبغـاء؛ وضـحايا           
التعذيب وضحايا العنف، وخاصة العنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس           
اجلنس، واألشكال األخرى لإليذاء واالسـتغالل، واألطفـال الـذين يتزوجـون            

أو األطفـال اجملـربين علـى       /نني الوطنيـة و   وسنهم أقل من السن احملـدَّد يف القـوا        
الزواج؛ واألطفال املرتبطني بقوات مسلحة أو جمموعات مسلحة؛ واألطفـال          
احملتجزين، واألطفال الـذين يعـانون مـن التمييـز االجتمـاعي؛ واألطفـال ذوي               
العجز العقلي أو اجلسماين؛ واألطفال املصابني بفريوس نقص املناعة البـشري           

ذين يعيــشون مــع مــصابني هبــا، واألطفــال الــذين يعــانون مــن   واإليــدز، أو الــ
 أمراض خطرية أخرى؛ واألطفال غري امللتحقني باملدارس؛

 التحــديات الــيت تكتنــف التعــرف علــى األطفــال املعرضــني ملخــاطر         ُتــدرك  )د( 
متزايدة، حيث إهنم كثرياً ما يكونون أقل ظهوراً من البالغني، ورمبا ال تكـون لـديهم الفرصـة،                  

و الشعور باملقدرة، على اإلبالغ عن احلوادث املتعلقة حبمايتهم، وال سـيما إذا حـصلت هـذه                 أ
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 باحلاجـة   وتنـوه أو كانـت مقترنـة بـسمات أو حمرمـات اجتماعيـة؛             /احلوادث يف نطاق خاص و    
إىل إمــداد األطفــال بإمكانيــة الوصــول إىل بــالغني هلــم خــربة يف إجــراء مقــابالت تتناســب مــع    

وتراعي الفوارق بني اجلنسني، وهلم مهـارات اتـصال، لـضمان أن تؤخـذ آراء               أعمار األطفال،   
األطفال يف احلسبان، وأن يتم التعرف بشكل مناسـب علـى احتياجـاهتم واملخـاطر الـيت تتهـدد                   

 محايتهم، والتعامل معها؛
 أن تــسجيل األطفــال إفراديــاً، وبعنايــة ويف الوقــت املناســب، ميكــن أن  تــدرك )هـ( 

ــداً   للحكومــات، وللمفوضــية ولغريهــا مــن الوكــاالت والــشركاء ذوي الــصلة، يف    يكــون مفي
 التعرف على األطفال املعرضني ملخاطر متزايدة؛

 أن التجميــع والتحليــل املنــتظمني للبيانــات غــري اجملمعــة املتعلقــة بالــسن  ُتــدرك )و( 
ري املـصحوبني   واجلنس، والبيانات املتعلقة باألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل األطفال غـ          

بــذويهم أو املنفــصلني عــن ذويهــم، ميكــن أن تكــون مفيــدة للــدول، واملفوضــية، وغريهــا مــن    
 .الوكاالت والشركاء ذوي الصلة، يف التعرف على األطفال املعرضني ملخاطر متزايدة

 
 الوقاية واالستجابة واحللول

ة، بـأن   الدول واملفوضية وغريها مـن الوكـاالت والـشركاء ذوي الـصل       توصي )ز( 
تعمل بالتعاون الوثيق لوقاية األطفال من أن يتعرضوا ملخـاطر متزايـدة وأن تـستجيب، حـسب                 
اللزوم، من خالل تدابري الوقاية العامـة واألخـذ بـاحللول املدرجـة أدنـاه، علـى سـبيل الـذكر ال                      

 :احلصر
أن تقـــوم، مـــن خـــالل إطـــار ُنظـــم محايـــة الطفـــل لـــدى الـــدول، باســـتخدام   ‘١’ 

ملالئمــة لتحديــد املــصاحل الفُــضلى للطفــل، الــيت تيــسر املــشاركة    اإلجــراءات ا
حيــث ُتمــنح آراء األطفــال األمهيــة الواجبــة وفقــاً  : املالئمــة للطفــل دون متييــز

ــسياسة ذوو اخلــربة يف       ــشارك صــانعو ال ــضجهم؛ وحيــث ُي ــسنهم ودرجــة ن ل
اجملاالت ذات الصلة؛ وحيث يكون هناك تـوازن جلميـع العوامـل ذات الـصلة               

 جل تقييم اخليار األفضل؛من أ
بالنسبة للمفوضية، اختـاذ القـرارات الـيت تراعـي املـصاحل الفـضلى للطفـل، مـع                  ‘٢’ 

ــن          ــا م ــع غريه ــاون م ــك بالتع ــدول، وذل ــدى ال ــل ل ــة الطف ــرام ُنظــم محاي احت
 الوكاالت والشركاء ذوي الصلة؛

هـب  إدراج احتياجات وحقوق األطفال يف آليات اإلنذار املبكر، وخطط التأ          ‘٣’ 
والطوارئ، والتأكد مـن إدمـاج حتليـل املخـاطر يف عمليـات التقيـيم املـشتركة             
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بــــني الوكــــاالت، فيمــــا يتعلــــق باألطفــــال املعرضــــني للمخــــاطر، وخطــــط  
 واستراتيجيات التعاون يف ميدان التنمية؛

إنـــشاء ُنظـــم قائمـــة علـــى الـــسرية، للـــشكاوى واإلحـــاالت، تكـــون مناســـبة  ‘٤’ 
ــات، و   ــنني وبن ــسيق مــع    لألطفــال مــن ب ــهم الوصــول إليهــا، وذلــك بالتن ميكن

ــة        ــي وإحال ــأدوار واضــحة يف تلق ــوم ب ــزوم، وتق ــد الل ــة، عن ــسلطات الوطني ال
ومعاجلة الشكاوى املقدمة مـن األطفـال أو بـشأهنم، بينمـا تـضمن سـالمتهم،                
وتـدير ملفــات قــضاياهم، وينبغــي أن ُيبلــغ األطفـال بــشكل مالئــم عــن تــوافر   

 آليات الشكاوى واالنتصاف؛
تعزيــز تنفيــذ اآلليــات الراميــة إىل رصــد محايــة األطفــال املعرضــني للمخــاطر،    ‘٥’ 

 وخاصة اخلاضعني لترتيبات رعاية بديلة؛
ــة األطفــال، حــسب االقتــضاء، مبــشاركة      ‘٦’  ــشاء جلــان حلماي ــز إن ــة أو تعزي تقوي

 متساوية وجمدية للفتيات والفتيان؛
ــة الوصــول إىل اإلجــراءات اإل   ‘٧’  ــسري إمكاني ــاً   تي ــدول وفق ــضائية لل ــة أو الق داري

ــرائم ضــد         ــرتكيب اجل ــضائية مل ــسمح باملالحقــة الق ــيت ت ــة، ال ــا الدولي اللتزاماهت
األطفــال، والــيت تــصدر مبقتــضاها القــرارات بــشأن مــا إذا كــان مــن الواجــب  
فــصل األطفــال عــن آبــائهم أو القــائمني علــى رعايتــهم واملــسيئني أو املهملــني 

 املصاحل الفُضلى للطفل؛هلم، وذلك بناء على حتديد 
وضــع إجــراءات جلــوء وطنيــة تراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني، عنــد اإلمكــان،   ‘٨’ 

وإجراءات للمفوضية تتعلق بتحديد األوضاع، مع إجـراءات مالئمـة تتـضمن            
ــع       ــل م ــات التعام ــات لعملي ــب األولوي ــصلة، وترتي ــة ذات ال ــات الثبوتي املتطلب

نفــصلني عــن ذويهــم طــاليب اللجــوء،  األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو امل 
وتقـــدمي خـــدمات التمثيـــل القـــانوين اجملـــاين وغـــريه لألطفـــال املـــؤهلني غـــري    
املــصحوبني بــذويهم، واملنفــصلني عــن ذويهــم، واألخــذ يف االعتبــار التطبيــق،  

، مـن خـالل إدراك     ١٩٥١الذي يراعي فوارق الـسن واجلـنس، التفاقيـة عـام            
شـــكال االضـــطهاد، مبـــا يف ذلـــك تعـــيني طـــرق التعـــبري احملـــددة لألطفـــال، وأ

األطفـــال دون الـــسن القانونيـــة يف الوظـــائف، واالجتـــار باألطفـــال، وتـــشويه 
 األعضاء اجلنسية لإلناث؛



A/62/12/Add.1 
 

11 07-54144 
 

ضــمان اللجــوء إىل تقــديرات الــسن فقــط يف احلــاالت الــيت يكــون فيهــا ســن    ‘٩’ 
الطفـل حمــل شــك، واألخـذ يف احلــسبان املظهــر اجلـسماين والنــضوج النفــسي    

؛ وأن تتم هذه التقديرات بأسـلوب علمـي وآمـن ويراعـي الفـوارق بـني                 للفرد
اجلنسني، مـع األخـذ يف االعتبـار احلفـاظ علـى الكرامـة اإلنـسانية؛ وأن يعتـرب                   

 الفرد طفالً يف حالة عدم التيقن من سنه؛
أو تنفيــذ مــدونات قواعــد الــسلوك، مبــا يف ذلــك املــدونات املتعلقــة    /وضــع و ‘١٠’ 

تغالل واإليــذاء اجلنــسيني جلميــع املــوظفني العــاملني يف     بالقــضاء علــى االســ  
ــاملون يف جمــال تقــدمي اخلــدمات،      ــيهم املوظفــون الع ــساين، مبــن ف ــدان اإلن املي
واملوظفــون اآلخــرون الــذين ميارســون ســلطة مــا، كحــرس احلــدود، وضــمان  
إنــشاء ُنظــم تكفــل الــسرية ويــسهل اســتخدامها لتقــدمي الــشكاوى، وتــشمل    

ة مــع مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني، وذلــك للتــشجيع علــى  التحقيــق واملتابعــ
ــذاء واالســتغالل كلمــا انُتهكــت مــدونات قواعــد      اإلبــالغ عــن حــاالت اإلي

 السلوك؛
التعامل، على أساس األولوية، مـع انـشغاالت األطفـال املوجـودين يف أمـاكن                ‘١١’ 

ة مـن   اللجوء ملدد طويلة، مبا يف ذلك بذل اجلهود للتوصل إىل حلـول مـستدمي             
 شأهنا أن ختفِّض من املخاطر اليت يواجهوهنا؛

دعم جهود الدول املضيفة لتعزيز التعلـيم والرعايـة الـصحية وتـوفري اخلـدمات                ‘١٢’ 
األساسية األخرى يف املناطق املتـأثرة بـالالجئني، وكـذلك مـد نطـاق قـدرات                

 احلماية الوطنية ملعاجلة احتياجات األطفال بوجه خاص؛
وارد املاليــة وغريهــا مــن املــوارد الالزمــة، حــسب االقتــضاء، بوســائل  تعبئــة املــ ‘١٣’ 

منها اختاذ ما يلزم من إجراءات لتوفري احلماية واملساعدة املادية وإجياد حلـول             
دائمة يف الوقـت املناسـب، علـى أسـاس التـضامن والتعـاون الـدوليني وتقاسـم          

 األعباء واملسؤوليات؛
املفوضـــية وغريهـــا مـــن الوكـــاالت  بـــأن تـــضطلع الـــدول ووتوصـــي كـــذلك )ح( 

والــشركاء ذات الــصلة، بتنفيــذ تــدابري الوقايــة واالســتجابة واحلــل التاليــة، والــيت ال تقــع حتــت   
 :حصر، من أجل معاجلة عوامل املخاطر البيئية الواسعة النطاق أو عوامل املخاطر اإلفرادية

الوثـائق اإلفراديـة    أن متّد، عنـد اإلمكـان، طـاليب اللجـوء والالجـئني األطفـال ب               ‘١’ 
 اليت ُتثبت أوضاعهم؛ 
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أن تــوفر ســجل الــوالدات، وأن متــد األطفــال بــشهادات املــيالد وغريهــا مــن    ‘٢’ 
 الشهادات املالئمة كوسيلة إلثبات هويتهم؛

أن تيـــسر متتـــع األطفـــال بوحـــدة األســـرة مـــن خـــالل تنفيـــذ إجـــراءات ملنـــع  ‘٣’ 
 املـــصحوبني بـــذويهم أو االنفـــصال، وأن تقـــوم فيمـــا يتعلـــق باألطفـــال غـــري 

املنفــصلني عــن ذويهــم، بتيــسري التتبــع وإعــادة ملّ مشــل أعــضاء األســرة، وفقــاً   
 ملصاحل الطفل الفُضلى، مع مراعاة التشريع الوطين للدول املعنية؛

تعزيز توفري الرعاية البديلة وترتيبات اإليواء لألطفال غري املـصحوبني بـذويهم             ‘٤’ 
ري تعـيني وصـّي أو مستـشار عنـدما يـتم التعـرف       واملنفصلني عن ذويهم، وتيس   

 عن طفل غري مصحوب بذويه أو منفصل عن ذويه؛ 
بذل مجيع اجلهود لتوفري بيئة آمنة، مبا يف ذلك من خـالل اختيـار مواقـع آمنـة                   ‘٥’ 

ــق احملليــة،         ــن املراف ــان م ــدر اإلمك ــة ق ــستوطنات تكــون قريب ــات وامل للمخيم
وارق بـني اجلنـسني مـن األطفـال وتـوفري          وإجراء ختطيط ميداين تراعى فيـه الفـ       

 احلماية هلم؛
ــال        ‘٦’  ــة، أو اســتخدام األطف ــات غــري القانوني ــع التعيين ــة ملن ــدابري املالئم اختــاذ الت

ــري      ــال اإلطـــالق غـ ــل حيـ ــسلحة، والعمـ ــات املـ ــوات أو اجملموعـ ــطة القـ بواسـ
املــشروط مــن القــوات أو اجملموعــات املــسلحة جلميــع األطفــال املعّيــنني أو        

تخَدمني بطريقــة غــري شــرعية بواســطة القــوات أو اجملموعــات املــسلحة،    املــس
 وحتقيق محايتهم وإعادة إندماجهم؛

ــة       ‘٧’  ــشريعية واإلداريـ ــدابري التـ ــك التـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة ومالئمـ ــدابري فعالـ ــاذ تـ اختـ
والقضائية، ملنع وإهناء املمارسات التقليدية اليت تضّر باألطفال، مـع األخـذ يف             

جلــسماين والعقلــي الــذي يلحــق بالطفــل، واآلثــار املختلفــة   احلــسبان الــضرر ا
 الواقعة على الفتيات والفتيان؛

تشجيع التحاق األطفال يف الربامج التعليمية، وتقوية قدرات األطفال، مبـا يف             ‘٨’ 
ــسبة         ــد بالن ــيم اجلّي ــساواة إىل التعل ــَدم امل ــى قَ ــن الوصــول عل ــهم م ــك متكين ذل

ل دائـــرة التـــشرد، ويف حـــاالت عـــدميي  للفتيـــات والفتيـــان، يف مجيـــع مراحـــ 
ــة لكــي ال تــدمي العنــف،     اجلنــسية؛ وتعزيــز البيئــات التعليميــة واملدرســية اآلمن
وتعزيـــز الثقافـــة والـــسالم واحلـــوار؛ وختـــصيص أمـــاكن مناســـبة لألطفـــال يف 
أوساط املخيمات واألوسـاط احلـضرية؛ وتعزيـز إمكانيـة الوصـول إىل التعلـيم               
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ن واملالءمـة، وتعزيـز املهـارات احلياتيـة والتـدريب      فوق االبتـدائي عنـد اإلمكـا    
ــشطة الرياضــية واللعــب       ــة، واألن ــشطة الترفيهي املهــين للمــراهقني، ودعــم األن

 واألنشطة الثقافية؛
ــة         ‘٩’  ــصحية، وإمكاني ــة ال ــة والرعاي ــة املتكامل ــة التغذي ــود لكفال ــع اجله ــذل مجي ب

عـاجل األسـباب اجلذريـة     الوصول إىل التغذية الكافية، من خـالل التـدابري الـيت تُ           
النعــدام األمــن الغــذائي وســوء التغذيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز اســتمتاع األســر    
باالعتماد على الذات، وتعزيز أنظمة توزيع التغذيـة الـيت تراعـي الـسن ونـوع                
اجلنس، والربامج اليت تستهدف تغذية احلوامـل واألطفـال خـالل سـين منـوهم               

 طفال سيئي التغذية؛األوىل احلرجة، وتوفري العالج لأل
بــذل مجيــع اجلهــود لــضمان إمكانيــة الوصــول إىل اخلــدمات الــصحية املناســبة   ‘١٠’ 

لألطفال، واليت توفر رعاية صحية ونفسية اجتماعية مالئمة لألطفال النـاجني           
مــن العنــف، مبــن فــيهم األطفــال ذوي العجــز، واختــاذ خطــوات حيــال حتقيــق 

 مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشري     إمكانيــة الوصــول إىل الوقايــة والعــالج   
واإليدز وتقدمي الرعاية والدعم، مبا يف ذلك العالج من الفريوسات العكوسـة            
والوقايــة مــن انتقاهلــا مــن األم إىل الطفــل؛ وتــوفري إمكانيــة الوصــول، بالنــسبة  
ــة        ــسن، وكــذلك إمكاني ــة بال ــة، املرتبط ــصحية اإلجنابي ــة ال ــراهقني، للرعاي للم

 وتعليم بشأن فريوس نقص املناعة البشري؛احلصول على معلومات 
إنـــشاء وتـــوفري إمكانيـــة الوصـــول إىل الـــدعم النفـــسي املالئـــم وإىل الـــربامج    ‘١١’ 

التدريبية حسب ما يلزم إلعداد األطفال إلعادة االندماج االجتماعي بـشكل           
 أفضل؛

لوصـول إىل املـساعدة     إيالء أولويـة عاليـة لـتمكني األطفـال ذوي العجـز مـن ا               ‘١٢’ 
ــة املالئمــة، مبــا يف ذلــك التعــايف      اخلاصــة وإىل اخلــدمات الــصحية واالجتماعي

 النفسي وإعادة االندماج االجتماعي؛
تطوير القدرات والكفايات بشأن مسائل محاية األطفال، مـن خـالل تـدريب              ‘١٣’ 

فـة  مسؤويل احلكومـة، ومـوظفي املفوضـية، والـشركاء التـشغيليني لتعزيـز املعر             
 حبقوق األطفال وبأسس محاية األطفال والتحليل اجلنساين؛

ــة يف أمــاكن      ‘١٤’  تيــسري تقــدمي املعلومــات املناســبة للطفــل بــشأن الظــروف الكائن
العــودة، وذلــك لــتمكني الالجــئني األطفــال واألطفــال املــشردين داخليــاً، وال  
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عرضـني  سيما غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم، وغريهم مـن األطفـال امل    
ملخاطر متزايدة، من املشاركة يف اختـاذ القـرار لـدى عـودهتم؛ وتعزيـز احتـرام                 
محاية حقوق املرياث لألطفـال؛ وأن جيـري، عنـد اإلمكـان واالقتـضاء، تقـدمي                

ــة الــدعم لألطفــال املتكــيفني، مــع مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني،    إعــادة  بغي
ليهـــا، مـــع إدراك  إدمـــاجهم ومـــشاركتهم يف اجملتمعـــات الـــيت ســـيعودون إ    

 واستهداف تلبية االحتياجات اخلاصة للطفل العائد؛
أن تتخذ، يف سياق اإلعـادة الطوعيـة لالجـئني، خطـوات مالئمـة لـضمان أال                  ‘١٥’ 

يرجــع األطفــال غــري املــصحوبني بــذويهم أو املنفــصلني عــن ذويهــم إال بعــد     
 حتديد الترتيبات املالئمة الستقباهلم ورعايتهم؛

ندماج األطفال املشردين داخلياً يف أماكن توطنهم، مـن خـالل إجـراء          تيسري ا  ‘١٦’ 
مستهدف، لدعم اندماجهم كأعضاء مكتملني يف اجملتمـع، مبـا يف ذلـك اختـاذ            

 إجراءات للتصدي للتمييز الذي يواجهه األطفال املشردون داخلياً؛
ري اندمــاج  العمل، سواًء يف سياق إعادة التوطني أو اإلدماج احمللي، علـى تيـس       ‘١٧’ 

األطفال الالجئني من خالل الدعم املستهدف يف املدارس، وال سيما بالنـسبة            
ــيم فيمــا يتعلــق باهلياكــل      ــوفري فــصول لغــات وتعل للمــراهقني، ومــن خــالل ت
الثقافيــة واالجتماعيــة يف الدولــة املــضيفة لألطفــال الالجــئني؛ وتــوفري دعــم        

ستهدف معاجلــة احتياجــاهتم لألطفـال الالجــئني املعرَّضــني ملخــاطر متزايـدة، يــ  
ــدماج، التيــسري، قــدر املــستطاع، مــن      ــذ االن احملــدَّدة؛ وأن جيــري، حيثمــا ُينفَّ

 تطبيع األطفال الالجئني وفقاً للقوانني والُنظم الوطنية؛
تعزيز استخدام إعادة التوطني كوسيلة لتـوفري احلمايـة وإجيـاد احللـول الدائمـة                ‘١٨’ 

ينتهج، عند االقتضاء، هنج مرن حيال وحـدة        لألطفال املعرضني للخطر، وأن     
األســرة، مبـــا يف ذلــك األخـــذ يف االعتبــار اإلعـــداد املتــزامن ألفـــراد األســـرة     
الكــائنني يف مواقــع خمتلفــة، وكــذا التعــرف علــى أعــضاء األســرة، تــسليماً         
بأفــضلية محايــة األطفــال داخــل الوســط اُألســري مــع كــال الوالــدين، وإدراك  

د املصاحل الفُضلى للطفل، من ضـرورة إبالغـه بقـرارات     دور املفوضية يف حتدي   
إعــادة التــوطني مبــا يف ذلــك احلــاالت الــيت جيــري فيهــا تــوطني أحــد الوالــدين   
فقــط، ومنازعــات احلــضانة الــيت تظــل دون حــل نتيجــة لعــدم تــوافر أو عــدم    
إمكانية الوصول للـسلطات املختـصة، أو بـسبب عـدم القـدرة علـى احلـصول                 
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ة من بلد املنشأ، نظـراً ألن هـذا ميكـن أن يعـرِّض للخطـر                على مستندات رمسي  
 سالمة الالجئ أو أقاربه؛

محايــة حــق كــل طفــل يف اكتــساب جنــسية، وضــمان تنفيــذ هــذا احلــق وفقــاً   ‘١٩’ 
لقانوهنا الوطين والتزاماهتا مبوجب الصكوك الدوليـة املتـصلة هبـذا امليـدان، وال              

حالة عدم القيـام بـذلك، وأن تنظـر         سيما حيثما يعترب الطفل عدمي اجلنسية يف        
يف التوزيع النشط هلذه املعلومات فيما يتعلق بإمكانيـة الوصـول إىل إجـراءات              

 .التجنس
ــتنتاجات اللجنـــة التنفيذيـــة بـــشأن     -باء   مقـــرر بـــشأن طبيعـــة وقيمـــة واســـتخدام اسـ

 الدولية احلماية
 إن اللجنة التنفيذية، -١٥

سني، دعت املكتـب، بالتـشاور مـع املفوضـية، إىل            بأهنا يف دورهتا السابعة واخلم     تذكر 
مواصلة املشاورات غري الرمسية املتعلقة بطبيعة وقيمة استنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن احلمايـة             

 ،(( ه(٢٠، الفقرة A/AC.96/1035الدولية 
 إىل املكتـب أن يقـوم بالتـشاور مـع املفوضـية، بتـوفري مـدخالت وبـأن                   تطلب )أ( 

، مــن أجــل وضــع ٢٠٠٧ديــسمرب /ري رمسيــة، بتــاريخ غايتــه كــانون األول يعقــد مــشاورات غــ
بارامترات وتوقيتات زمنية الستعراض أو لتقييم اسـتخدام اسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة، والـيت                

 سوف تكون مبثابة مدخالت للعملية أدناه؛
 إىل املكتــب، بالتــشاور مــع املفوضــية، االســتمرار يف املــشاورات غــري   تطلــب )ب( 

رمسيـــة بـــشأن كيفيـــة حتديـــد مواضـــيع االســـتنتاجات وعمليـــة إعـــداد وصـــياغة واختتـــام          ال
االستنتاجات، بقصد اقتراح حتسينات بشأن استنتاجات اللجنة التنفيذية حبلول دورهتا التاسـعة            

 .٢٠٠٨أكتوبر /واخلمسني يف تشرين األول
 

 مقرر عام بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية -جيم  
 ،إن اللجنة التنفيذية -١٦

 مبقــرر اللجنــة الدائمــة، يف اجتماعهــا التاســع والــثالثني، بــشأن التنقــيح  تــذكر )أ( 
، للقواعــد املاليــة لــصناديق التربعــات الــيت يــديرها املفــوض الــسامي لــشؤون الالجــئني   املقتــرح 

ــيح امل        ــد التنق ــة؛ وتؤي ــة وامليزاني ــشؤون اإلداري ــشارية ل ــة االست ــات اللجن ــرح وتالحــظ تعليق قت
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 املعدلـة ونـصها     ١٣-٦املـادة    ، مـع  EC/58/SC/CRP.26للقواعد املالية حـسبما ورد يف الوثيقـة         
 :كما يلي
 ٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ بقيمـة   “األنشطة اجلديـدة أو املتـصلة بالواليـة       ”أن ينشأ احتياطي     ١٣-٦ 

رت اللجنـة   لكل سنة مالية من امليزانية الربناجمية لفترة السنتني، أو مبستوى أعلـى، إذا قـر              دوالر  
 التنفيذية ذلك؛

ــسنتني     تؤكــد )ب(  ــة لل ــة الربناجمي ــشطة املقترحــة يف إطــار امليزاني  أن اســتعراض األن
، قد بـّين أن هـذه األنـشطة متـسقة مـع             A/AC.96/1040، كما ورد يف الوثيقة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨

، ومـع الوظـائف     ))٥-د(٤٢٨قـرار اجلمعيـة العامـة       (النظام األساسي ملكتب املفـوض الـسامي        
ألخرى املنوطة باملفوض السامي وفق مـا أقرتـه أو شـجعته أو طلبتـه اجلمعيـة العامـة أو جملـس                      ا

القواعـد املاليـة اخلاصـة بـصناديق التربعـات      األمن أو األمـني العـام، واألحكـام ذات الـصلة مـن         
 اليت يديرها املفوض السامي لشؤون الالجئني؛

األنــشطة اجلديــدة أو  " أن مــستوى االعتمــاد االحتيــاطي، ألغــراض تالحــظ  )ج( 
، وتـأذن للمفوضـية أن تزيـد        ٢٠٠٧اتضح أنه غري كـاٍف يف عـام         "  املتصلة بالوالية  -اإلضافية  

 مليــون دوالر لعـــام  ٧٥ مليــون دوالر، وتقــر اعتمـــاد   ٧٥ ليـــصل إىل ٢٠٠٧االعتمــاد لعــام   
ستوى  مليـون دوالر، وتقـرر اسـتعراض املـ         ٥٠ قيمتـه    ٢٠٠٩، وتقر اعتماداً أولياً لعام      ٢٠٠٨

  يف دورهتا التاسعة واخلمسني، إذا طلب املفوض السامي ذلك؛٢٠٠٩لعام 
 علـى الربنـامج وامليزانيـات اخلاصـة بـالربامج اإلقليميـة والـربامج العامليـة                 توافق )د( 

 ٨٦٠ ٠٠٠، البالغـة    ٢٠٠٩-٢٠٠٨واملقر يف إطار امليزانيـة الربناجميـة الـسنوية لفتـرة الـسنتني              
لك املسامهة املقدمة من امليزانية العاديـة لألمـم املتحـدة لتغطيـة تكـاليف       دوالر مبا يف ذ  ٢ ٢٠٤

ــشغيلي   ــاطي ت ــشطة املربجمــة  ١٠ميثــل (املقــر، واحتي ــة مــن األن ــدره )  يف املائ  ٩١ ٩١٤ ٦٠٠ق
؛ واحتيــــــاطي ألغــــــراض ٢٠٠٩ دوالر يف عــــــام ٩٥ ٣٤٥ ٤٠٠ و٢٠٠٨دوالر يف عــــــام 

، ٢٠٠٨ مليــون دوالر يف ٧٥ قيمتــه “اليــة بالو–األنــشطة اجلديــدة أو اإلضــافية املتــصلة    ”
 أنه بضم هذه االعتمادات إىل االعتمادات املخصـصة         وتالحظ؛  ٢٠٠٩ مليون دوالر يف     ٥٠و

 ٢٠٠٨ ماليني دوالر، يصل جممـوع املبـالغ املطلوبـة لعـام             ١٠للموظفني الفنيني املبتدئني مببلغ     
 دوالر؛ ١ ١٠٨ ٨٠٠ ٠٠٠  مبلــغ٢٠٠٩ دوالر، ولعــام ١ ٠٩٦ ٠٦٠ ٠٠٠مبلغــاً وقــدره 

للمفوض الـسامي بـأن جيـري، يف حـدود هـذا االعتمـاد الكلـي، تعـديالت يف ميزانيـات             وتأذن  
 الربامج اإلقليمية والربامج العاملية واملقر؛

ــر )هـ(  ــسنوية امل  تقــــ ــة الــــ ــة الربناجميــــ ــام   امليزانيــــ ــة لعــــ ــة ٢٠٠٧نقحــــ  والبالغــــ
ــة   ( دوالر ١ ٠٥٧ ٩٢٦ ٣٠٠ ــسامهة امليزانيــ ــضمن مــ ــةوتتــ ــغ   العاديــ ــدة مببلــ ــم املتحــ  لألمــ
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ــدارها  ٣٤ ٤٣١ ٧٠٠ ــادة مقـ ــذلك زيـ ــاد   ٢٥ دوالر، وكـ ــاطي اعتمـ ــون دوالر يف احتيـ  مليـ
والـــيت بـــضم هـــذه االعتمـــادات إىل ) “ املتـــصلة بالواليـــة-األنـــشطة اجلديـــدة أو اإلضـــافية ”

 مليـون دوالر، وكـذا االحتياجـات        ١٠االعتمادات املخصصة للموظفني الفنيني املبتدئني مببلغ       
 دوالر، يــصل جممــوع ٢٨٩ ٢٦٤ ٩٠٠، والبالغــة ٢٠٠٧ إطــار الــربامج التكميليــة يف عــام يف

  دوالر؛١ ٣٥٧ ١٩١ ٢٠٠ إىل ٢٠٠٧االحتياجات يف عام 
 بتقريـر جملـس مراجعـي احلـسابات املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة عـن                  حتيط علماً  )و( 

ي لـشؤون الالجـئني عـن    حسابات صناديق التربعات اليت يديرها مفـوض األمـم املتحـدة الـسام     
والتـدابري الـيت اختـذها      ،  (A/AC.96/1039) ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١السنة املنتهيـة يف     
ــسامي  ــر جملــس مراجعــي     املفــوض ال ــواردة يف تقري ــرح اختاذهــا اســتجابة للتوصــيات ال  أو املقت

ــسابات  ــشؤون اإلدارة  )(A/AC.96/1039/Add.1احلـ ــشارية لـ ــة االستـ ــر اللجنـ ــذلك تقريـ  ؛ وكـ
) (A/AC.96/1040/Add.1 ٢٠٠٧وامليزانيـــة عـــن امليزانيـــة الربناجميـــة الـــسنوية للمفوضـــية لعـــام 

، (A/AC.96/1041, 1042 and 1043)وسائر تقارير املفوض السامي ذات الصلة بأنشطة الرقابـة  
 إطالعها بانتظام على التدابري املتخذة استجابة للتوصيات واملالحظات الـيت أُبـديت يف              وتطلب

 لف وثائق الرقابة هذه؛خمت
إىل املفـوض الـسامي أن يـستجيب مبرونـة وكفـاءة، يف حـدود املـوارد                 تطلب   )ز( 

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧املتاحة، لالحتياجات املبينة حاليـاً يف إطـار امليزانيـة الربناجميـة الـسنوية لعـامي         
ن  لـــه، يف حــال ظهــور احتياجــات إضــافية جديــدة وطارئــة يتعــذر الوفــاء هبــا كاملــة مــ  وتــأذن

 االحتياطي التشغيلي، بإنشاء برامج تكميلية وتوجيه نداءات خاصة؛
إىل املفوضية أن ختضع نفقاهتـا اإلداريـة ملراجعـة مستمـرة بغية ختفـيض            تطلب )ح( 

 نسبتها من النفقات اإلمجالية؛
 لفائدة األشـخاص    ٢٠٠٨ خبطة مواصلة الربامج التكميلية يف عام        حتيط علماً  )ط( 

ياً يف تشاد وأوغندا ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة       املشردين داخل 
وكولومبيا، وكذلك يف إطار النداء اجلماعي العاملي، والربامج التكميلية األخرى املزمعـة لتلبيـة         
احتياجات العودة إىل الوطن وإعـادة االدمـاج لالجـئني الـسودانيني والعمليـات يف دارفـور ويف                  

 من حوله، والصومال؛العراق، و
ــا )ي(  ــيط علمـ ــلة الـــرب كـــذلك وحتـ ــة مواصـ ــام  خبطـ ــة يف عـ  ٢٠٠٨امج التكميليـ

يتعلق بعملية تدابري بناء الثقة يف الـصحراء الغربيـة، املـشتركة بـني مفوضـية األمـم املتحـدة                     فيما
ني حتـسني محايـة الالجـئ    ”لشؤون الالجئني وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء بالـصحراء الغربيـة؛ و  
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برنامج التأهب إلنفلـونزا الطيـور وانفلـونزا      ”  و “يف حركات اهلجرة احلدودية يف مشال أفريقيا      
 ؛“البشر يف املخيمات

، بالعــبء الــذي مــا زالــت تتحملــه البلــدان الناميــة وأقــل  مــع التقــدير تعتــرف )ك( 
سـهام القـيم   البلدان منواً يف استضافتها الالجئني، وحتث الدول األعضاء على االعتراف هبـذا اإل            
 يف محاية الالجئني واملشاركة يف اجلهود الرامية إىل تعزيز احللول الدائمة لالجئني؛

لدول األعـضاء، يف ضـوء االحتياجـات الواسـعة النطـاق الـيت ينبغـي أن                 احتث   )ل( 
تتصدى هلا املفوضية، على االستجابة بسخاء وبروح التضامن، ويف الوقـت املناسـب، لنـداءاهتا        

ىل تــوفري املــوارد الالزمــة للوفــاء بكامــل احتياجــات امليزانيــة الربناجميــة لفتــرة الــسنتني    الداعيــة إ
ــاملوارد       ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــد املفوضــية ب ــة إىل ضــمان تزوي ــادرات الرامي ــى دعــم املب ــا عل ؛ وحتثه

ــاء       ــه، مــع إبق ــؤ ب ــسهل التنب ــصورة أفــضل، وعلــى حنــو ي  يف أدىن “االعتمــادات املخصــصة ”ب
 مستوى؛
ــذكر )م(  ــذي طالــب      مبقــررت ــثالثني، ال ــة الدائمــة يف اجتماعهــا التاســع وال  اللجن

 باملناشـدات اجملـددة   وتـذكر مبواصلة املشاورات بشأن اهليكل اجلديد املقترح مليزانيـة املفوضـية؛      
 إىل التعليقـات    وتـشري املتعلقة باملـشاورات الـيت أجرهتـا اللجنـة الدائمـة يف اجتماعهـا األربعـني؛                 

ــدهتا  ــيت أب ــصلة، ال ــة، وتطلــب إىل مكتــب    ذات ال ــشؤون اإلدارة وامليزاني ــشارية ل ــة االست  اللجن
املستشار السامي أن يتشاور مع اللجنة بشأن اهليكل اجلديد للميزانية مـن خـالل االجتماعـات              

 . التشاورية غري الرمسية
 

 ٢٠٠٨مقرر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام  -دال  
 ،إن اللجنة التنفيذية -١٧

 القــضايا املطروحــة عليهــا يف دورهتــا الثامنــة واخلمــسني، وإذ تــضع   تعرضــتوقــد اس 
 نصب عينيها املقررات واالستنتاجات املعتمدة خالل تلك الدورة، 

، ٢٠٠٨ الدعوة إىل عقد ثالثة اجتماعـات فقـط للجنـة الدائمـة يف عـام                 تقرر )أ( 
 سبتمرب؛/ليونيه وأيلو/مارس، وحزيران/على أن تعقد هذه االجتماعات يف آذار

ــد  )ب(  ــد تؤكـ ــن جديـ ــة     مـ ــة الدائمـ ــل اللجنـ ــامج عمـ ــار برنـ ــشأن إطـ ــا بـ  مقررهـ
A/AC.96/1003)     للجنـة الدائمـة بـأن تـضيف         وتـأذن ،  )٢٥من الفقـرة    ) ج(٢ ، الفقرة الفرعية 

، ٢٠٠٨وتلغي، حسب االقتضاء، ما تراه من بنود يف هـذا اإلطـار خبـصوص اجتماعاهتـا لعـام                   
 لـصياغة خطـة عمـل       ٢٠٠٧ديـسمرب   / جتتمـع يف كـانون األول       إىل الدول األعـضاء أن     وتطلب

 ؛٢٠٠٨مفصلة لكي تعتمدها اللجنة الدائمة رمسياً يف اجتماعها األول يف عام 



A/62/12/Add.1 
 

19 07-54144 
 

 أعضائها إىل مواصلة بذل اجلهـود الراميـة إىل ضـمان جعـل املناقـشة يف                 تدعو )ج( 
ــة مناقــشة موضــوعية وتفاعليــة، حبيــث تــتمخض عــن تقــدمي ت    ــة اللجنــة التنفيذي وجيهــات عملي

ومـــشورة واضـــحة للمفـــوض الـــسامي متـــشياً مـــع وظـــائف اللجنـــة حـــسبما حيـــددها نظامهـــا 
 إىل املفوضــية أن تتــوخى الــصراحة والوضــوح فيمــا تقدمــه إىل اللجنــة مــن وتطلــباألساســي، 

 تقارير وبيانات، وأن تتبع فيها النهج التحليلي، وأن تقدم الوثائق يف الوقت املناسب؛
 مكتـب املفـوض الـسامي للتـشاور مـع اللجنـة خبـصوص تـدابري                 كـذلك تدعو   )د( 

اإلصالح اجلارية وما يتبعهـا مـن التغـيريات اهليكليـة واإلداريـة داخـل املنظمـة، مبـا فيهـا هيكـل                       
امليزانية اجلديد املقترح، مـن خـالل عقـد اجتماعـات تـشاورية غـري رمسيـة واجتماعـات اللجنـة              

 الدائمة؛
الدائمــة أن تقــدم تقريــراً عــن أعماهلــا إىل الــدورة    إىل اللجنــة  كــذلكتطلــب )هـ( 

 . التاسعة واخلمسني للجنة التنفيذية
 

مقـــرر بـــشأن مـــشاركة املـــراقبني يف اجتماعـــات اللجنـــة الدائمـــة خـــالل عـــامي  -هاء  
٢٠٠٨-٢٠٠٧ 

 إن اللجنة التنفيذية، -١٨
قـب  الطلبـات املقدمـة مـن وفـود احلكومـات التاليـة الـيت حتـضر بـصفة مرا               تقر   )أ( 

ــشرين األول   ــن تـ ــة مـ ــة الدائمـ ــات اللجنـ ــشاركة يف اجتماعـ ــوبر /للمـ ــشرين ٢٠٠٧أكتـ  إىل تـ
 :٢٠٠٨أكتوبر /األول

أنغــوال، أذربيجــان، البوســنة واهلرســك، بورونــدي، الكــامريون، كرواتيــا، اجلمهوريــة  
ــة        ــة ســلوفاكيا، اجلمهوري ــل األســود، مجهوري ــسيا، اجلب ــاال، إندوني ــشيكية، غواتيم الت

 رية؛العربية السو
إىل اللجنة الدائمة يف البت يف طلبات إضافية تقـدمها وفـود احلكومـات              تأذن   )ب( 

 اليت حتضر بصفة مراقبة للمشاركة يف اجتماعاهتا خالل الفترة احملددة أعاله؛
ــر )ج(  ــيت      تق ــة ال ــة واملنظمــات الدولي ــة الدولي ــة للمنظمــات احلكومي ــة التالي  القائم

بصفة مراقب يف اجتماعـات اللجنـة الدائمـة ذات الـصلة            سيدعوها املفوض السامي للمشاركة     
 :٢٠٠٨أكتوبر / إىل تشرين األول٢٠٠٧أكتوبر /اليت ستعقد يف الفترة من تشرين األول

الوكاالت املتخصصة واإلدارات والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحـدة، واجلماعـة       
دويل جلمعيـات الـصليب األمحـر       األوروبية، وجلنة الصليب األمحر الدولية، واالحتـاد الـ        
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واهلــالل األمحــر، ومنظمــة فرســان مالطــة املــستقلة، واألمانــة التنفيذيــة لرابطــة الــدول     
ــؤمتر اإلســالمي،        ــة امل ــي، ومنظم ــة، واالحتــاد األفريق ــدول العربي ــة ال ــستقلة، وجامع امل
 وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، واجلماعة االقتـصادية لـدول وسـط أفريقيـا،             
واجلماعـــة اإلمنائيـــة للجنـــوب األفريقـــي، واهليئـــة احلكوميـــة الدوليـــة املعنيـــة بالتنميـــة، 
واجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيـا، واملركـز الـدويل لتطـوير سياسـات اهلجـرة،                 

 .ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، واملنظمة الدولية للفرانكوفونية
 

املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف عمـل        مقرر بشأن توسيع نطاق املدخالت       -واو  
 اللجنة التنفيذية

 ،إن اللجنة التنفيذية -١٩
بأهنا يف مقررها بشأن أساليب عمل اللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة التابعة هلـا،              ُتذكّر 

ــال اللجنــــتني      ــة بــــصفة مراقــــب يف أعمــ ــا يف ذلــــك مــــشاركة املنظمــــات غــــري احلكوميــ مبــ
A/AC.96/1003) دعـت اللجنـة إىل مواصـلة املـشاورات غـري الرمسيـة الراميـة                )٤-٢٥رة  ، الفق ،

إىل استقصاء اخليارات املتاحة لتوسـيع نطـاق املـدخالت املقدمـة مـن املنظمـات غـري احلكوميـة                    
اليت تعمل كشركاء تنفيذيني أو تشغيليني للمنظمة، حبيث ميكن للمنظمة أن تـستعرض املـسألة               

 يف دورهتا السابعة واخلمسني،
أهنا طلبت إىل املكتب، بالتعاون مـع املفوضـية، اسـتئناف املـشاورات غـري                ُتذكّر أيضاً  

الرمسية اليت هتدف إىل حبث هذه اخليارات املتاحة، وإهنـاء هـذه املـشاورات قبـل الـدورة العامـة                    
 ،))و(٢٠، الفقرة (A/AC.96/1035الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية 

 مل يكــن هنــاك اتفــاق مــن  ٢٠٠٧ غــري الرمسيــة يف عــام أنــه أثنــاء املــشاورات تالحــظ 
الدول األعضاء بشأن اخليـارات املتعلقـة بتوسـيع نطـاق املـدخالت املقدمـة مـن املنظمـات غـري                     

 احلكومية يف عمل اللجان،
بالرغم من ذلك، أمهية املنظمات غري احلكوميـة كـشركاء يف أعمـال املفوضـية     ،  تدرك 

عليهـا إلسـهامها املفيـد الـيت        وتـثين   شخاص املهمني للمفوضية،    ودفاعها نيابة عن الالجئني واأل    
 قدمته يف اجتماعات اللجنة التنفيذية وجلنتها الدائمة،

استئناف النظر يف مزيد من اخليارات الرامية إىل توسيع نطـاق مـشاركة             تقرر   )أ( 
ألقـل  املنظمات غري احلكومية من خـالل املـشاورات غـري الرمسيـة، علـى أسـاس سـنوي، علـى ا                    

 بالنسبة للعامني القادمني، بقصد اختاذ مقرر بشأن املسألة حبلول دورهتا الستني، على األفضل؛
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ــارات    تـــدعو )ب(  ــذه االعتبـ ــية، أن يـــدرج يف هـ املكتـــب، بالتـــشاور مـــع املفوضـ
اســـتعراض اخليـــارات الراميـــة إىل تعزيـــز الـــروابط بـــني املـــشاورات الـــسنوية للمنظمـــات غـــري  

 .سنوية العامة للجنة التنفيذيةاحلكومية والدورة ال
 

 مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واخلمسني للجنة التنفيذية -زاي  
 إن اللجنة التنفيذية، -٢٠

مقررهـــا بـــشأن أســـاليب العمـــل املعتمـــد يف جلـــستها العامـــة اخلامـــسة   إذ تـــشري إىل 
 ،)٢٥، الفقرة A/AC.96/1003الوثيقة (واخلمسني 

مـن املقـرر اآلنـف      )) واو (١(تماد النموذج املعياري الوارد يف الفقرة الفرعيـة         اع تقرر 
 .الذكر بوصفه جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية
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 املرفق األول
 ٢٠٠٧قائمة باملقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة يف عام 

 مـن   ها إياهـا اللجنـة التنفيذيـة، عـددا        يت منحتـ  اعتمدت اللجنة الدائمة، وفقاً للسلطة الـ       
 :املقررات اليت أُرفقت بتقارير خمتلف اجتماعات اللجنة الدائمة على النحو التايل

 )(A/AC.96/1037تقرير االجتماع الثامن والثالثني للجنة الدائمة  )أ( 
 ؛٢٠٠٧مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية والتمويل يف عام  ‘١’ 
أن معـايري إدراج امليزانيــات الربناجميــة التكميليـة لالجــئني أو املتــصلة   مقـرر بــش  ‘٢’ 

 .لسنتني/بالالجئني يف امليزانية الربناجمية السنوية
 )(A/AC.96/1045تقرير االجتماع التاسع والثالثني للجنة الدائمة  )ب( 
 ؛٢٠٠٧مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية اإلمجالية والتمويل لعام  ‘١’ 
ــة       م ‘٢’  ــيريات الالزم ــا التغ ــا فيه ــة، مب ــيح القواعــد املالي ــشأن اقتراحــات تنق ــرر ب ق

 .لعامني مبقتضى امليزانية الربناجمية 
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 املرفق الثاين
 ملخص الرئيس للمناقشة العامة

بدأ هذا النقاش بعـروض نّيـرة جـداً تـستحث الـتفكري، قـدمها املفـوض الـسامي الـسري                      
. ون اإلنــسانية ومنــسق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ جــون هــوملز، وكيــل األمــني العــام للــشؤ 

وباإلضــافة إىل ذلــك، اســتجاب املفــوض الــسامي لكــل مداخلــة، ومــن مث، فــإن هــذا امللخــص   
 .سوف يقتصر على تقدمي موجز خمتصر ألهم نقاط واجتاهات املداخالت

اتفقــت الوفــود مــع املفــوض الــسامي علــى أن اجملتمــع الــدويل يواجــه حتــّديات جديــدة   
عبة، وال سيما حيال تغري املناخ وتـردي البيئـة، وتـدفقات اهلجـرة املختلطـة، والـيت تـضيف                    وص

ويف هــذا الــسياق، أُعــرب عــن القلــق بــشأن . ُبعــداً جديــداً ومعقــداً ملــسائل التــوطني اإلجبــاري
 .األعداد املتزايدة لالجئني واألشخاص املشردين داخلياً

 مليـون شـخص يف    ٢,٦     ل مـنح اجلنـسية ل     وبينما نالحظ جناحاً يف بعض احلـاالت، مثـ         
نيبال، واجلهـود الراميـة إىل إعـادة الالجـئني إىل موريتانيـا وإىل أمـاكن أخـرى يف أفريقيـا، فـإن                       
ــا       ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــسودان وت ــستان وال عــدداً مــن احلــاالت، وال ســيما يف العــراق وأفغان

ويف هـذا  . اكل مستمرة ومتفاقمـة  الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال، متثل مش      
 بـشأن تـشاد، وأدرك كـذلك إسـهام          ١٧٧٨الصدد، أحاط النقـاش علمـاً بقـرار جملـس األمـن             

ــسورية،          ــة ال ــة العربي ــا اجلمهوري ــا فيه ــن الالجــئني، مب ــضيف أعــداداً كــبرية م ــيت تست ــدول ال ال
 .واألردن، وباكستان، ومجهورية إيران اإلسالمية

عيـد التأكيـد علـى الواليـة األساسـية للمفوضـية كوكالـة              ويف سياق هذه التحـّديات، أ      
 املتعلقة مبركز الالجـئني والربوتوكـول       ١٩٥١محاية، على النحو املنصوص عليه يف اتفاقية عام         

، عـدم اإلعـادة القـسرية   كما أعربت الوفـود عـن دعمهـا القـوي ملبـدأ            . ١٩٦٧اخلاص هبا لعام    
وكانــت هنــاك عــدة نــداءات موجهــة . لجــوءواحلاجــة إىل احلفــاظ علــى حــق اللجــوء ونظــام ال

للمفــوض الــسامي ملواصــلة جهــوده دفاعــاً عــن األشــخاص عــدميي اجلنــسية، وموجهــة كــذلك  
 . بشأن حاالت انعدام اجلنسية١٩٥٤للدول لكي تنضم إىل اتفاقية عام 

ويف نفــس الوقــت، ومــع التــسليم بــأن املــسؤولية عــن املــشردين داخليــاً تقــع يف املقــام    
ــدور املتطــور يف مــساعدة      األول علــى  ــود بال ــة، رحــب كــثري مــن الوف عــاتق احلكومــات املعني

وكـان هنـاك دعـم قـوي ملـشاركة املفوضـية يف النـهج اجلمـاعي،                 . األشخاص املشردين داخليـاً   
ــات        ــسيق للمخيم ــات التن ــوارئ، وجمموع ــة، ومالجــئ الط ــد يف احلماي وخاصــة يف دوره الرائ

ولقـد أشـري إىل أن املفوضـية        .  يف منظومة األمم املتحدة    وإدارة املخيمات، باملشاركة مع غريها    
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 وأنــه مــن املهــم أن يكــون لــدى املفوضــية      “وكالــة لألشــخاص املــشردين داخليــاً   ”ليــست 
استراتيجيات خروج من أوضاع األشخاص املشردين داخليـاً، ويعلـق العديـد مـن الوفـود بـأن                  

. كون على حساب محايتها لالجـئني     عمل املفوضية مع األشخاص املشردين داخلياً ينبغي أال ي        
ــه يف       ــة األخــذ ب بيــد أن آخــرين يتطلعــون إىل مزيــد مــن التقييمــات للنــهج اجلمــاعي، وإمكاني

 .حاالت أخرى
ولقد شجعت املفوضية على تقوية شراكاهتا يف جماالت أخرى، وال سـيما مـع اجملتمـع             

ــصليب األمحــر       ــة، وحركــة ال ــات غــري احلكومي ــدين، واملنظم ــالل ا/امل ــن حيــث  . ألمحــراهل وم
اإلصالحات الشاملة لألمم املتحدة، كان هنـاك العديـد مـن النـداءات للمفوضـية لكـي تـستمر            

 .، واحملفل اإلنساين العاملي، وجلنة بناء السالم“توحيد األداء”يف اشتراكها مع مبادرة 
ولقد أُعرب عن دعم قوي لعملية اإلصالح اليت بـدأها املفـوض الـسامي، مبـا يف ذلـك               

دب، والالمركزية، واألقلمة، وحتديـد املنهجيـة، مـن أجـل إجـراء اسـتعراض ميـداين شـامل،                  الن
ويف حـني   . وحتسني إدارة املوارد، واقترِح هيكل ميزاين جديد يتألف من أربعة أعمدة منفـصلة            

كانت هناك نقاط متنوعة لالهتمام، كان هنـاك اتفـاق عـام علـى أن هـذه اإلصـالحات ينبغـي                     
ويقتـرح النـهج امليــزاين   . ة مـن االسـتجابة مبزيـد مــن الفعاليـة وبأسـلوب مـرن      أن متكّـن املفوضـي  

اجلديد التفرقة بني برامج الالجئني وبرامج عدميي اجلنسية، واملشاريع املتعلقة بإعـادة االنـدماج              
وباألشخاص املشردين داخلياً، واليت ينبغي أن توفر مزيـداً مـن املـساءلة، والقـدرة علـى التنبـؤ،                   

ومع ذلك، فما زال لدى بعض الوفود بعض التحفظات، وقـد طلبـوا إجـراء املزيـد                 . والشفافية
وقد أُعرب عن الدعم للميزنـة ذات الـسنتني، مـن     . من املشاورات بشأن اهليكل امليزاين اجلديد     

 املتعلقــة -األنــشطة اجلديــدة أو اإلضــافية ”أجــل الزيــادة املؤقتــة يف مــستوى اعتمــاد احتيــاطي  
 .كثري من الوفود إىل احلاجة إىل موارد إضافية من أجل برامج املفوضية وأشار “بالوالية

وكــان هنـاك دعــم  . وكانـت هنـاك عــدة مبـادرات أخــرى حظيـت بالترحيــب كـذلك      
خلطة عمـل املكـسيك، وأشـارت عـدة بلـدان إىل أن خطـة عمـل املفوضـية املكّونـة مـن عـشرة                     

 اهلجـرة املختلطـة، بـالرغم مـن أن          نقاط تـوفر مبـادئ إرشـادية مرنـة حلمايـة الالجـئني ومـسائل              
وقـد أُعـرب عـن التقـدير بـشأن املـؤمتر املعـين        . البعض طالب مبزيد من املشاورات بشأن اخلطـة  

بالعراق الذي عقد يف وقت سابق هـذا العـام، وأن اللجنـة تتطلـع إىل احلـوار املتعلـق بتحـديات            
ويف هـذا   . ديـسمرب القـادم   /احلماية الذي سيعقده املفوض السامي يف جنيـف، يف كـانون األول           

ــدفقات اهلجــرة        ــق بت ــة فيمــا يتعل ــاول احلماي ــة تن ــشأن أمهي ــدة ب ــديت تعليقــات عدي ــصدد، أُب ال
وكالــة ”املختلطــة، بيــد أنــه أُعــرب كــذلك عــن التحــذير بــأن املفوضــية ينبغــي أالّ تعتــرب مبثابــة  

د أن تكـون    ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك اتفاق عام بـأن املفوضـية ينبغـي بالتأكيـ               . “هجرة
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وكالة تناقش اهلجرة، وأنه ينبغي أن تستمر يف مشاركتها يف فريق اهلجرة العاملية، ومـشاركتها               
كمــا رحــب كــثري مــن الوفــود باســتجابة املفوضــية   . مــع شــركاء آخــرين بــشأن هــذه املــسائل 

ــا يف املــستقبل، ومــشاركتها يف      للكتــاب األخــضر بــشأن وضــع نظــام جلــوء مــشترك يف أوروب
 .ثانية من املناقشاتاملرحلة ال
وبطبيعة احلال، فإن لُب أنشطة املفوضية يتمثل يف العمل إلجيـاد حلـول دائمـة، إضـافة        

وقد أكدت الوفود من جديد على أن اإلعادة الطوعية يف أمان وكرامة متثـل حـالً               . إىل احلماية 
اجلـة  مفضالً، ولكـن حـاالت اإلعـادة جيـب أن تكـون مـستدامة، ومـن مث فـإن هنـاك حاجـة ملع                       

وقد جرى ذكر بعض األمثلة على املبادرات الرامية إىل االنـدماج           . الفجوة بني اإلغاثة والتنمية   
واسـُترعي االنتبـاه إىل     . احمللي، وطالب عدد من الوفود مبزيد من فرص التـوطني األوسـع نطاقـاً             

 أن  احلاجة حلل أوضـاع الالجـئني الـيت طـال عليهـا األمـد، مـع مالحظـة أن املكتـب حيتـاج إىل                       
تكون لديه استراتيجيات خروج، وأن على اجملتمع الدويل أن يبذل كل اجلهود املمكنـة لتـوفري                
موارد إضافية من أجـل املـساعدة علـى معاجلـة هـذه اجملـاالت بـروح التـضامن الـدويل واقتـسام                

 .األعباء
طة املــضطلع هبــا يف بلــداهنم،  ولقــد قــدم كــثري مــن الوفــود شــرحاً للتحــديات واألنــش    

فية قيـامهم مبـساعدة اآلخـرين يف تعزيـز احللـول الدائمـة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل بـرامج                         كي أو
ولقـد كانـت الزيـارات      . جديدة، وإجراءات جلوء حمّسنة، وتشريعات وطنية، واتفاقيات ثالثية       

اليت قام هبا املفـوض الـسامي، ورئـيس اللجنـة التنفيذيـة، ومـوظفي األمـم املتحـدة اآلخـرين إىل                      
ومـن الواضـح أن معظـم أعـضاء الوفـود كـانوا مـسرورين حيـال                 . حمل ترحيـب  عمليات شىت،   

 .مستوى التعاون الذي تتمتع به املفوضية
ــاك دعــم قــوي لالســتنتاج املتعلــق        وفيمــا يتعلــق مبزيــد مــن املــسائل احملــددة، كــان هن

ويف الوقت نفـسه، رحبـت عـدة وفـود بفكـرة إجـراء مناقـشات                . باألطفال املعرضني للمخاطر  
ــي ــة   وتقي ــة التنفيذي ــة اســتخالص اســتنتاجات اللجن ــاآلخرين املعرضــني   . م لعملي ــق ب ــا يتعل وفيم

للمخاطر، ُوجهت نداءات كثرية إىل املفوضية ملواصلة معاجلة العنف اجلنساين وكـذلك تعزيـز              
وأعربت عـدة وفـود عـن القلـق إزاء الفجـوات يف تـأمني               . املساواة اجلنسانية واملنظور اجلنساين   

. لالجئني، وحثت اجملتمع الدويل بوجه عام على تلبية هـذه االحتياجـات احليويـة             تغذية مالئمة   
وكانت هناك عدة تذكريات بأن موظفي املفوضـية أو شـركائها التنفيـذيني، جيـب أال يعرضـوا                

 فينبغـي التأكـد مـن سـالمتهم وإمكانيـة وصـوهلم إىل الـضحايا وإالّ فلـن                   -هم أيضاً للمخـاطر     
 .سؤولياهتميكون مبقدورهم الوفاء مب
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وقـد  . وقد مت التأكيد من جديد، يف هـذا النقـاش علـى هـذه املـسؤوليات أكثـر فـأكثر                    
كررت الوفود من جديد اإلعـراب عـن دعمهـا لنـهج املفوضـية، مـسترشدة بواليتـها، للتعامـل                    

وقـد أشـار    . بيـد أن املفوضـية ال تـستطيع أن تعمـل مبفردهـا            . مع التحّديات اجلديدة واملستمرة   
 يف التعامـل مـع       اجملتمـع الـدويل يـتعني عليـه أيـضا          لـسامي، يف بيانـه االفتتـاحي، إىل أن        املفوض ا 

وأشار إىل أن هذا يتطلب قيـادة سياسـية وأن الـدول األعـضاء وحـدها لـديها                  . هذه التحّديات 
ومـن  . الشرعية اليت متكنها من صوغ االستراتيجيات والصكوك الالزمة خلدمة الناس احملتـاجني      

 .ر َمرّده إىل اجملتمع الدويل، بالتعاون مع املفوضية وشركائها، إلجناز هذه املهمةمث، فإن األم
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