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 العام التوجه  
 األشـخاص  مـن  وغريهـم  لالجئني الدولية احلماية توفري يف للربنامج العام اهلدف يتمثل ١-٢٠

 دائمــة حلــول وإجيــاد الالجــئني، لــشؤون الــسامي املتحــدة األمــم مفــوض هبــم ُيعــىن الــذين
 يف رئيـسي  بـدور  املساعدة وتضطلع .هلم اإلنسانية املساعدة تقدمي كفالة عن فضال ملشاكلهم،

 يذالـ  احلمايـة  طـابع  مـن  أصيل جزء وهي .وحتقيقها حلول عن والبحث الدولية احلماية تيسري
 وتـسعى  .منـه  نابعـة  نتيجـة  أهنـا  كمـا  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  عمـل  به سمتي

 وتقـدمي  دائمـة  حلـول  وإجيـاد  احلمايـة  تـوفري  بني اجلمع إىل التنفيذية أنشطتها سياق يف املفوضية
 واهلــدف احلمايــة جــوهر يــشكل الالجــئني ملــشاكل دائمــة حلــول وإجيــاد .اإلنــسانية املــساعدة
 املعنونـة  الوثيقـة  يف كـرب أ بتفـصيل  الدوليـة  احلماية توفري إطار عرض ومت .الربنامج هلذا الرئيسي

 املتحـدة  األمـم  مفـوض  لربنـامج  التنفيذيـة  اللجنـة  اعتمدهتا اليت “ةاحلماي بشأن أعمال جدول”
 ،A/57/12/Add.1 انظـر ( ٢٠٠٢ عـام  يف العامة اجلمعية هبا ورحبت الالجئني، لشؤون السامي
 ).الرابع املرفق
ــرد ٢-٢٠ ــة وتـ ــة الواليـ ــذا املتعلقـ ــامج هبـ ــرار يف الربنـ ــة قـ ــة اجلمعيـ  )٤-د( ألـــف ٣١٩ العامـ
 قرارهـا  يفو ،١٩٥١ ينـاير /الثـاين  كـانون  ١ مـن  اعتبـارا  املفوضية وجبهمب اجلمعية أنشأت الذي
 املفــوض أيــضا اجلمعيــة ودعــت .للمفوضــية األساســي النظــام يتــضمن الــذي )٥-د( ٤٢٨
 مـستدام،  حنـو  علـى  إدمـاجهم  إعـادة  يف يـسهم  مبـا  املـساعدة  العائـدين  تلقـي  كفالـة  إىل السامي
ــن فـــضال ــد عـ ــالمتهم رصـ ــاههم سـ ــد ورفـ ــودة عنـ ــر( العـ ــرار انظـ  وأُنيطـــت ).٤٠/١١٨ القـ
 اجلنـسية  عـدميي  األشـخاص  حالـة  تنـاول  مهمـة  أيـضا  الالجـئني  لـشؤون  املتحدة األمم مبفوضية
ــا وفقــا ــه تــنص مل ــة علي ــسية عــدميي األشــخاص مبركــز املتعلقــة االتفاقي ــة )١٩٥٤( اجلن  واتفاقي

ــدام حــاالت ختفــيض ــسية انع ــك، إىل وباإلضــافة ).١٩٦١( اجلن ــدم ذل ــساعدة يةاملفوضــ تق  امل
ــسانية ــة اإلن ــشردين واحلماي ــا، للم ــك داخلي ــاء وذل ــى بن ــات عل ــن حمــددة طلب ــني م ــام األم  الع

ــزة أو ــسية األجهـ ــصة الرئيـ ــم يف املختـ ــدة األمـ ــة املتحـ ــة ومبوافقـ ــة الدولـ ــر( املعنيـ ــرار انظـ  القـ
 انظـر ( الطـوارئ  حـاالت  يف لإلغاثة املتحدة األمم منسق مع بالتعاون تعمل وهي ،)٤٨/١١٦
 مـن  التعاونيـة  االسـتجابة  إطار ويف داخليا املشردين لفائدة عملها إطار ويف ).٥٨/١٥٣ ارالقر

 الثالثـة  اجملـاالت  يف باملفوضـية  خاصـة  مسؤولية أنيطت الداخلي، للتشرد املتحدة األمم منظومة
 يتعلـق  وفيمـا  .املخيمـات  تنـسيق و وإدارة لطـوارئ، ا حـاالت  يف وىأامل توفريو احلماية، :التالية

 نطــاق )٩-د( ٨٣٢ بقرارهــا اجلمعيــة وسَّــعت املفوضــية، هبــا تــضطلع الــيت املــساعدة نــشطةبأ
 بتنفيـــذ املتعلـــق ٥٨/١٥٣ قرارهـــا اجلمعيـــة اختـــاذبو .األساســـي لنظامهـــا األساســـية األحكـــام
 مفوضـيته  قـدرة  لتعزيز الالجئني لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض اقترحها اليت اإلجراءات

ــى ــها،بوال االضــطالع عل ــ يت ــة املفوضــية تخول ــصدي متجــددة والي ــل للتحــدي للت  يف املتمث



A/63/6 (Prog.20)  
 

08-22842 3 
 

 وتقاسـم  واملـسؤولية  التـضامن  روح علـى  تقـوم  رسالة أداء خالل من وذلك القسري، التشريد
  .حقا اجلوانب متعددة مؤسسة املفوضية جيعل ثابت التزام مع األعباء،

ــدويل القــانوين واألســاس ٣-٢٠ ــة ال ــسية ورةبــص يتجلــى الالجــئني حلماي ــة يف رئي  عــام اتفاقي
 ذلــك، إىل وباإلضــافة .هبــا امللحــق ١٩٦٧ عــام وبروتوكــول الالجــئني مبركــز املتعلقــة ١٩٥١
 حقـوق  اتفاقيـة  مثـل  الالجـئني،  حبمايـة  صـلة  هلـا  الـيت  األخـرى  الدوليـة  الصكوك من عدد هناك
 اتفاقيـة  ثلم هامة، وإعالنات صكوك اإلقليمي، الصعيد على أيضا هناكو .١٩٨٩ لعام الطفل
 الالجـئني  ملـشاكل  اخلاصة اجلوانب تنظم اليت )حاليا األفريقي االحتاد( األفريقية الوحدة منظمة

 الدوليــة باحلمايــة املعنيـة  النــدوة اعتمدتــه الـذي  الالجــئني، بــشأن ةنـ جاطرق وإعــالن أفريقيـا،  يف
 نيالالجـــئ بـــشأن خوســـيه ســـان وإعـــالن وبنمـــا، واملكـــسيك الوســـطى أمريكـــا يف لالجـــئني
 اتفـاقييت  يف اجلنـسية  عـدميي  ةحالـ  ملعاجلـة  الـدويل  القـانوين  األسـاس  يتمثـل  وباملثـل،  .واملشردين

 .١٩٦١ و ١٩٥٤ عامي
ــم ومفوضــية ٤-٢٠ ــشؤون املتحــدة األم ــذ عــن مــسؤولة الالجــئني ل ــامج تنفي ــألف .الربن  وتت

 مـع  بالتعـاون  هبـا  سُيـضطلع  أنـشطة  جمموعـة  مـن  الـصدد  هـذا  يف ستتبع اليت العامة االستراتيجية
 والـشفافية  الكفـاءة  حتـسني  علـى  وقـوي،  مـستمر  لبشك تركيز،ال مع املنظمات وخمتلف الدول

 وعـن  ملفوضـية ا يف وإداري هيكلـي  تغـيري  إلحـداث  حاليـا  اجلاريـة  عمليـة ال خـالل  مـن  واملساءلة
 :يلي ما األنشطة هذه أبرز ومن .النتائج على القائمة إلدارةا مفهوم ترسيخ طريق

 ترمـي  شـاملة  اسـتراتيجيات  اتباع إىل واملنظمات، الدول مع بالتعاون عي،الس )أ( 
 عنـد  هلـا  احللول إجياد جانب إىل مسبباهتا، ومنع القسرية السكانية التحركات حدة ختفيف إىل

 حدوثها؛
 علــى التــشجيع منــها بــسبل الدوليــة للحمايــة قــانوين نظــام وضــع مواصــلة )ب( 
 نـواح  مـن  تفيـدهم  الـيت  أو الالجـئني  مبركـز  املتـصلة  قليميـة واإل الدوليـة  الـصكوك  إىل االنضمام
 احلماية؛ ومبادئ الالجئني قانون ونشر وترويج الالجئني، حلقوق الفعلي واإلعمال أخرى،

  واحلماية؛ املالذ توفري على املضيفة البلدان قدرة تعزيزو حتسني )ج( 
 التعاونيـة  املتحـدة  مـم األ اسـتجابة  يف كاملة مشاركة ملفوضيةا مشاركة كفالة )د( 
 الـيت  للمجـاالت  وتنـسيقها  يادهتـا بق االسـتجابة  هلـذه  ودعمهـا  الـداخلي  التـشرد  حلـاالت  املعززة
 الطــوارئ حــاالت يف وىأاملــ تــوفريو احلمايــة :هــيو عنــها خاصــة مــسؤولية باملفوضــية أنيطــت
 املخيمات؛ تنسيقو وإدارة
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 التخطــيط اتقــدر تطــوير ةمبواصــل األخــرى، املنظمــات مــع بالتنــسيق القيــام، )هـ( 
 حلـاالت  وكفـاءة  بفعالية لالستجابة وذلك ،هلا ستجابةواال والتأهب الطوارئ حاالت ملواجهة
 ؛ناسلل القسري التشريد

 مــن التــشاركية التقييمــات تثبتــه مــا بــإدراج وشــركائها املفوضــية قيــام كفالــة )و( 
 اصـة اخل حتياجـات الوا ،سنوناملـ  نووالالجئـ  جئـات الال هبـا  تنفـرد  الـيت  قدراتالو حتياجاتاال

 وضـمان  جوانبـها؛  مجيـع  مـن  اإلنـسانية  املساعدة تقدمي أنشطة يف واملراهقني، األطفال لالجئني
 البيئيـة،  االعتبـارات  تراعـي  بطريقـة  اإلنسانية املساعدةو احلماية بتوفري وشركائها املفوضية قيام

 اإلمكان؛ قدر ويعززها اإلمنائية املبادرات يدعم وبأسلوب
 األمـن  لكفالـة  خيـارات  إجيـاد  مبواصـلة  املعنيـة،  األطـراف  مـع  بالتشاور القيام، )ز( 
 منـاطق  يف األمـن  تـوفري  عن فضال ومستوطناهتم، الالجئني خميمات يف واإلنساين املدين والطابع
 وغريهـم  املفوضـية  مـوظفي  وأمـن  سـالمة  لتعزيـز  العمليـة  الطرق من مزيد كشافواست العودة،

 إيـالء  يـتعني  الـصدد  هـذا  ويف والعائـدين؛  الالجـئني  مـع  اإلنسانية األنشطة جمال يف العاملني من
 لقـوانني  التامة باملراعاة واجباهتم، أدائهم يف املتحدة، األمم مسؤويل التزام إىل الواجب االعتبار
  املنظمة؛ حيال ومسؤولياهتم ولواجباهتم األعضاء الدول وأنظمة

 نعـ  تنبثـق  اليت العمل خطط يف الواردة الصلة ذات للتوصيات املنتظمة املتابعة )ح( 
 ،لأللفيـة  اإلمنائيـة  باألهـداف  املتعلقـة  العمـل  خطـة  سـيما  وال مؤخرا، املعقودة الدولية املؤمترات
 يف ســواء، حــد علــى والدوليــة منــها الوطنيــة األخــرى، واإلمنائيــة اإلنــسانية املنظمــات وإشــراك
 واجملتمعـات  داخليـا  واملـشردين  والعائـدين  لالجـئني ا إىل املـساعدة  تقـدمي  يف ممكن، وقت أقرب
 .دائمة حلول عن البحث ويف املضيفة، احمللية
 مفـوض  لربنـامج  التنفيذيـة  اللجنـة  من املقدم الدويل احلكومي للتوجيه الربنامج وخيضع ٥-٢٠

ــسامي املتحــدة األمــم ــشؤون ال ــا الالجــئني، ل ــصاصات وفق ــة، تلــك الخت ــصيغتها اللجن ــ ب  يتال
 القـرار  يف العامة اجلمعية طلب على بناءو ).١٢-د( ١١٦٦ قرارها يف العامة اجلمعية اهتعتمدا

 التنفيذيـة  اللجنـة  )٢٥-د( ٦٧٢ قـراره  مبوجب واالجتماعي االقتصادي اجمللس أنشأ املذكور،
 أن بعــدو .١٩٥٩ ينــاير/الثــاين كــانون ١ يف النــور إىل خرجــت الــيت الــسامي املفــوض ربنــامجل

 تقــوم أن قــرر ،العامــة اجلمعيــة حــددهتا الــيت التنفيذيــة اللجنــة اختــصاصات اجمــدد اجمللــس أكــد
ــة ــة اللجن ــد ،التنفيذي ــصاصات هبــا أنيطــت وق ــا املنــصوص االخت ــرار يف عليه ــة ق ــة اجلمعي  العام
 يف الـــسامي املفـــوض يتـــوىل الـــيت العامـــة الـــسياسات حتديـــد )أ( :يلـــي مبـــا ،)١٢-د( ١١٦٦
 القــرار يف إليهــا املــشار املــشاكل حــل يف للمــساعدة زمــةالال واملــشاريع الــربامج ختطــيط ظلــها

 علــى الــسنة يف مــرة القيــام )ب( وإدارهتــا؛ واملــشاريع الــربامج هــذه وتطــوير ،)١٢-د( ١١٦٦
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 قترحهـا ت الـيت  واملـشاريع  لـربامج او السامي للمفوض املتاحة األموال استخدام باستعراض األقل
ــربامج يفو األمــوال اســتخدام يف تغــيريات ءإجــرا ســلطة ممارســة )ج( تنفــذها؛ أو املفوضــية  ال
 .هـا يعل النهائيـة  املوافقـة  وإبـداء  ،أعاله )ب( و )أ( الفرعيتني الفقرتني يف إليها املشار واملشاريع

 واللجنــة واالجتمــاعي االقتــصادي واجمللــس العامــة اجلمعيــة عــن صــدرت الحقــة قــرارات ويف
 األساسـية،  واليتـها  إطـار  يف تقـوم،  أن فوضـية امل مـن  طُلـب  الـسامي،  املفوض ربنامجل التنفيذية
 املفـوض  اختـصاصات  ضـمن  مندرجـة  تعتـرب  األشـخاص  مـن  أخـرى  فئـات  إىل املساعدة بتقدمي
 ينتخـب و التنفيذيـة  اللجنـة  أنـشأ  الـذي  هـو  واالجتمـاعي  االقتصادي اجمللس أن رغمو .السامي

 .لمفوضـية ل الرئيـسي  إلدارةا جهـاز  وتعتـرب  العامـة  للجمعيـة  فرعيـة  كهيئة تعمل فإهنا أعضاءها،
 أوجــه علــى وافــقوت مهامــه رســةامم يف الــسامي املفــوض إىل املــشورة التنفيذيــة اللجنــة يدسوُتــ

 الجتماعــات الــسنوية الــدورة وتتــألف .لــه تتــوافر الــيت امليزانيــة عــن اخلارجــة املــوارد اســتخدام
 اللجنــة دورات لتتخلــ الــيت االجتماعــات مــن وعــدد عامــة ســنوية دورة مــن التنفيذيــة اللجنــة
 إىل إضــافة بوصــفها العامــة اجلمعيــة إىل التنفيذيــة اللجنــة دورات عــن التقــارير وتقــدم .الدائمــة
 اللجنـة  عـضوية  بتوسـيع  املتعلـق  ٦٢/١٢٣ العامـة  اجلمعية بقرار وعمال .السامي املفوض تقرير

 .دولة وسبعني ست إىل وسبعني اثنتني من اللجنة أعضاء عدد زاد التنفيذية،
 األمــني مــن ترشــيح علــى بنــاء العامــة اجلمعيــة تنتخبــه الــذي الــسامي، املفــوض ويقــوم ٦-٢٠

 .الربنـامج  هـذا  إطـار  يف باألنـشطة  يتعلـق  فيما عموما واإلدارة واإلشراف التوجيه بتوفري العام،
 يف الـسامي  املفـوض  ويـساعد  .لمفوضيةل األساسي النظام مرفق يف السامي املفوض مهام وترد

 بـشؤون  معـين  أحـدمها  مـساعدان  سـاميان  ومفوضان السامي للمفوض نائب امهمبه االضطالع
 .باملساعدة واآلخر احلماية
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هــم الـذين  األشـخاص  مــن وغريهـم  لالجـئني  الدوليـة  احلمايــة تـوفري  إىل الراميـة  اجلهـود  وتنــسيق قيـادة  :املنظمـة  هـدف 
املــساعدة تــوفري كفالــة علــى نفــسه لوقــتا يف والعمــل ملــشاكلهم، دائمــة حلــول عــن والبحــث ةفوضــامل اهتمــام موضــع
يف وتـام  نـاجح  حنـو  علـى  املـستفيدين  إدمـاج  إعـادة  حـىت  الطـوارئ  حالـة  بدايـة  منـذ  اللجـوء  دورة مـدى  علـى  اإلنسانية
 .األصلية جمتمعاهتم

 
  اإلجناز مؤشرات العامة األمانة من املتوقعة اإلجنازات

 لالجـئني  دائمة حلول إىل التوصل حنو تقدم إحراز )أ(
 مـن  سـيما  ال ،االهتمـام  موضـع  األشـخاص  من وغريهم
 الدويل التعاون تعزيز خالل

 مـالذ  تـوفري  علـى  املـضيفة،  البلدان قدرات تعزيز ‘١’ )أ(
 باملعـــايري االلتـــزام وزيـــادة ،الطلـــب عنـــد ،آمـــن
  للحماية الدولية

 مركـــز حتديـــد عمليـــات معاجلـــة كفـــاءة زيـــادة ‘٢’ 
 الالجئني

 اهلجـرة  حركـات  سياق يف الالجئني محاية تعزيز ‘٣’ 
 نطاقا األوسع

 أكمــل حنــو علــى للحمايــة الدوليــة املعــايري اســتيفاء )ب(
 مـع  املفوضـية،  اهتمـام  موضـع  األشخاص جلميع بالنسبة
ــاة ــنهم مراعـ ــسهم سـ ــاهتم وجنـ ــصية، وخلفيـ  وال الشخـ
 النــساء بــشأن التنفيذيــة اللجنــة اســتنتاجات تنفيــذ ســيما

 هلا واالمتثال للخطر، رضنياملع واألطفال والفتيات

 خـالل  مـن  الدوليـة  احلمايـة  مبعـايري  اإلملام حتسني ‘١’ )ب(
 احلماية توفري تعلم برنامج يف املشاركة

ــستويات حتــسني ‘٢’  ــسجيل م  موضــع األشــخاص ت
 االهتمام

 اجلنــسي العنــف ضحايالــ املئويــة النــسبة زيــادة ‘٣’ 
 الطـيب  أو النفـساين  الـدعم  تلقوا الذين واجلنساين

 الدعم أشكال من ذلك غري أو القانوين أو
 عــن تبلــغ الــيت الالجــئني مــاتخمي عــدد اخنفــاض ‘٤’ 

 سـتة  بـني  أعمـارهم  تتـراوح  ممن( أطفال حاالت
ــة ســوء مــن يعــانون )شــهرا ٥٩ و أشــهر  التغذي
 العام احلاد

 يف لالجــــــئني املئويــــــة النــــــسبة زيــــــادة ‘٥’  
ــذين املخيمــات ــوافر ال ــة هلــم تت  احلــصول إمكاني
ــى ــواد علــــــ ــة مــــــ ــا مالئمــــــ ــصد ثقافيــــــ  قــــــ
 نقــص فــريوس بــشأن االتــصال/التثقيــف/اإلعــالم
 املكتـسب  املناعـة  نقـص  متالزمـة /البـشرية  املناعة

 )اإليدز(
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 الــيت األوليـة  الـصحية  الرعايـة  مرافـق  عـدد  زيـادة  ‘٦’ 
 الجـــــئ، ١٠ ٠٠٠ لكـــــل املفوضـــــية تقيمهـــــا

 متـت  الـيت  للقيـاس  القابلـة  األخـرى  والتحسينات
 األساسـية  االحتياجـات  لتلبيـة  املفوضـية  مبساعدة
 اهتمـام  موضـع  األشـخاص  من وغريهم لالجئني
 املفوضية

 حلـاالت  دائمـة  حلول إىل التوصل حنو تقدم إحراز )ج(
 دةيعدال القسري التشريد

ــادة ‘١’ )ج( ــدد زيــ ــات عــ ــةالفا اجلهــ ــشاركة علــ  يف املــ
ــشطة ــة األنـ ــدين تـــشجيع إىل الراميـ  علـــى العائـ
 االنـدماج  على هتمومساعد الذات على االعتماد

 وموضـوعا  نصا جاء ملا وفقا احمللية اجملتمعات يف
 االنـدماج  بـشأن  التنفيذيـة  اللجنـة  استنتاجات يف
ــة اجملتمعــات يف ــدعم وتقــدمي احمللي ــدان إىل ال  البل

 احللـول  تعزيـز  أجل من األصلية والبلدان املضيفة
 الدائمة

ــادة ‘٢’   األشــخاص مــن وغريهــم الالجــئني عــدد زي
 حــاالت مــن يعــودون الــذين هتمــاماال موضــع
 الطوعيـة  العـودة  بـرامج  إطار يف القسري التشرد

  األصلية البلدان إىل
 يف توطينــهم يعــاد الـذين  األشــخاص عــدد زيـادة  ‘٣’ 

 أخرى بلدان
ــز )د( ــشراكات تعزي ــع ال ــة العناصــر م  األخــرى الفاعل

 بواليتـها  أفـضل  حنـو  علـى  االضـطالع  للمفوضية ليتسىن
ــة ــسا يف املتمثلـ ــئني عدةمـ ــرين واألشـــخاص الالجـ  اآلخـ
 والتــضامن األعبــاء تقاســم مــن بــروح اهتمامهــا موضــع
 الدويل

 اجملتمـــع مــن  املقدمـــة التربعــات  مـــستوى زيــادة  ‘١’ )د(
 اخلـاص  القطـاع  من املاحنون ذلك يف مبا الدويل،

 واملؤسسات والشركات
 حتـسبا  املوضـوعة  التأهـب  وخطـط  ترتيبات عدد ‘٢’ 

 بالالجئني املتعلقة تملةاحمل الطوارئ حلاالت
 األمـم  وكاالت بني املنسقة املبادرات عدد زيادة ‘٣’ 

 احتياجـــات تلبيـــة إىل والراميـــة ،املعنيـــة املتحـــدة
 احمليطة واجملتمعات العائدين أو الالجئني

 دعـــم يف املـــشاركة احلكوميـــة الوكـــاالت عـــدد ‘٤’ 
ــدان ــيت البلــ ــضيف الــ ــئني تستــ ــاد أو الالجــ  ُيعــ
 املفوضـــية  الســـتراتيجية  اوفقـــ  فيهـــا  إدمـــاجهم
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 اإلدمـــاج وإعـــادة الـــوطن إىل باإلعـــادة املتعلقـــة
 التعمريو التأهيل وإعادة

 علـــى املـــضيفة البلـــدان مـــساعدة يف تقـــدم حتقيـــق )هـ(
 األشـــخاص مـــن وغريهـــم لالجـــئني املـــساعدات تقـــدمي
 علـى  احملليـة  قـدراهتا  تعزيـز  ويف املفوضـية،  اهتمام موضع
 لةالص ذات املسائل مع التكيف

 تقـــدمي علـــى املفوضـــية تـــساعدها الـــيت البلـــدان عـــدد )هـ(
 موضـع  األشـخاص  مـن  وغريهـم  لالجـئني  املساعدات

 التكيـف  علـى  احملليـة  قـدراهتا  وتعزيز املفوضية، اهتمام
 الصلة ذات املسائل مع

  
 االستراتيجية  

 وشـعبة  ليـة، الدو احلمايـة  خـدمات  لـشعبة  العامـة  املسؤولية إطار يف الربنامج تنفيذ يقع ٧-٢٠
 متعـدد  هـدف  الدائمـة  احللـول  وإجيـاد  احلمايـة  بتـوفري  املتعلق العام واهلدف .التشغيلية اخلدمات
 مـن  مزيـد  انـضمام  على التشجيع جيري وسوف .طرق بعدة لتحقيقه املساعي وستبذل األوجه

 ركـــزمب املتعلـــق والربوتوكـــول ١٩٥١ لعـــام الالجـــئني مبركـــز املتعلقـــة االتفاقيـــة إىل األطـــراف
 ١٩٥٤ لعــام اجلنــسية عــدميي األشــخاص مبركــز املتعلقــة االتفاقيــة وإىل ١٩٦٧ لعــام الالجــئني
 وســوف .١٩٦١ لعــام اجلنــسية انعــدام حــاالت عــدد بتخفــيض املتعلقــة االتفاقيــة إىل وكــذلك
 األساسـية  املبـادئ  سـيما  وال الالجـئني،  ملعاملـة  دوليـا  املقبولـة  باملعـايري  الدول تقيد رصد يسهم
 الـدول  جانـب  مـن  الالجـئني  حلقـوق  الفعـال  اإلعمـال  كفالة يف القسرية، اإلعادة دموع للجوء
 بوضـع  الـدول  قيـام  اخلـصوص،  وجـه  على تستهدف، بأعمال االضطالع يستلزم وهذا .املعنية

ــسم إجــراءات ــد والكفــاءة بالرتاهــة تت ــضاء، حــسب قيامهــا، أو الالجــئني، مركــز لتحدي  االقت
 احلمايـة،  تلـك  ومـنحهم  الدوليـة  احلمايـة  إىل احملتاجني شخاصاأل لتحديد أخرى آليات بإنشاء
ــاوكف ــبل إتاحــة ةل ــذه إىل الوصــول ُس ــات اإلجــراءات ه ــع واآللي  امللتمــسني األشــخاص جلمي

 .الدولية للحماية
ــك، إىل إضــافة ٨-٢٠ ــدول تــشجيع املفوضــية ستواصــل ذل  اهلجــرة ظــاهرة مواجهــة علــى ال

 هـو  الـصدد  هذا يف املفوضية ألنشطة املرجعي واإلطار .واتساقا مشولية أكثر حنو على املختلطة
 وتـوفري  ،املختلطـة  واهلجـرة  الالجـئني  حبمايـة  واملتعلقـة  نقـاط  ١٠ مـن  تتكـون  الـيت  عملها خطة
 احتياجـات  تراعـي  نطاقـا  أوسـع  للـهجرة  اسـتراتيجيات  يف إدماجـه  ميكن احلماية ألدوات اإطار

 ملختلـف  اخلاصـة  االحتياجـات  تلـيب  حلـول  ادإجيـ  علـى  نفـسه  الوقـت  يف وتعمل الدولية احلماية
 اهلجـرة  حركـات  مـن  كـبريا  جـزءا  أن وحيـث  .املختلطـة  اهلجـرة  حركـات  يف السكانية الفئات
ــة ــ الدولي ــ يف املــشاركة يف باملثــل املفوضــية ستــستمر البحــر، طريــق سلكي  تتعلــق الــيت سائلامل
 يف إنقــاذهم جيــري نملــ حلــول عــن والبحــث املــوانئ إىل املختلطــة اهلجــرة جمموعــات بوصــول
 .الدولية للحماية وحيتاجون السفن منت على خلسة مسافرين عليهم ُيعثر أو البحر
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 تقـدمي  احلمايـة،  توفري على القدرة تعزيز مشروع خالل من أيضا، املفوضية وستواصل ٩-٢٠
 وغريهـم  لالجـئني  احلمايـة  تـوفري  علـى  القـدرات  بنـاء  أجـل  من واجملتمعات الدول إىل املساعدة

 فعاليـــة مـــن املزيـــد ولكفالـــة .لـــشؤوهنم حللـــول والتوصـــل االهتمـــام موضـــع األشـــخاص مـــن
ــة الحتياجــات االســتجابة ــساء مــن لالجــئني الالزمــة احلماي ــراهقني، واألطفــال الن  ســوف وامل
 هبـذه  املتعلقـة  التوجيهيـة  واملبـادئ  الـسياسات  لتعمـيم  ةتـضافر امل هـود اجل مـن  املزيد بذل يتواصل
 التخصـصات  املتعـددة  القطريـة  األفرقـة  هبا تضطلع اليت األعمال خالل نم الالجئني من الفئات
 عريـضة  طائفـة  مع شراكات سُتقام ذلك، إىل وإضافة .للمفوضية التابعةو خاصا تدريبا املدربة
 مـن  ةدايـ قال تتـوىل  املـرأة ” مبـادرة  املثـال  سـبيل  على منها اتمبادر إطار يف الفاعلة اجلهات من
 صـفوف  يف والفتيـات  للنـساء  االقتـصادي  الـتمكني  إىل الرامية “الرزق كسب سبل وفريت أجل

 يف املـشتغالت  ومـن  بارزة نسائية شخصيات من بدعم حتظى واليت داخليا ينواملشرد نيلالجئا
  .العامل أحناء مجيع من احلرة املهن
 بتـدريب  سـيما  وال محايتـهم،  ومبـادئ  الالجـئني  قـانون  ونـشر  ترويج يكون وسوف ١٠-٢٠
ــة غــري املنظمــات مــع بالتعــاون احلكــوميني وغــري احلكــوميني ؤولنياملــس  واملؤســسات احلكومي

 باإلضـافة و .املعلـن  اهلـدف  لبلـوغ  أخـرى  وسـيلة  الـصلة،  ذات املنظمـات  من وغريها األكادميية
 أحــد مــن أو العــام األمــني مــن حمــدد طلــب علــى بنــاء املفوضــية، تقــوم عنــدما فإنــه ذلــك، إىل

 للمـشردين  احلمايـة  بتـوفري  املعنيـة،  الدولة ومبوافقة املتحدة، األمم يف ختصةامل الرئيسية األجهزة
 ذات العامــة اجلمعيــة قــرارات يف عليهــا املنــصوص املعــايري علــى بنــاء ذلــك تفعــل فإهنــا ،داخليــا
 القدميـة  لـشراكات ا تنـشيط لو .املعنية األخرى والوكاالت الكيانات مع الوثيق وبالتعاون الصلة
 اجلهـود  تتواصـل  سـوف  لالجـئني،  الدوليـة  احلمايـة  نظـام  دعم أجل من ديدةج شراكات وبناء

 الفاعلـة،  اجلهـات  مـن  النطـاق  واسـعة  جمموعـة  مع الالجئني محاية بشأن التعاون لتعزيز املبذولة
 ملـشكالت  دائمـة  حلـول  إجياد على وعمال .اإلنسان حلقوق املتحدة األمم مفوضية ذلك يف مبا

 سـوف  داخليـا،  املـشردين  وملشكالت أمدها، طال اليت اللجوء التحا يف سيما وال الالجئني،
 .ةملاشال قليميةاإل ُنهجال من املزيد وضع على التشجيع أجل من اجلهود تبذل
 ذلـــك يف مبـــا اإلنـــسانية، املـــساعدة تعـــاجل الـــيت الربنـــامج جوانـــب مـــسؤولية وتقـــع ١١-٢٠

ــتجابة ــوارئ، االسـ ــى للطـ ــاتق علـ ــات إدارة عـ ــوف .العمليـ ــ وسـ ــية عتتبـ ــددا املفوضـ ــن عـ  مـ
 علـى  ،ذلـك  أمكـن  حيثمـا  املـساعدات،  إيـصال  يتم أن على املفوضية وحترص .االستراتيجيات

 جـزءا  التـشاركي  النـهج  هـذا  يكـون  وسـوف  .إمكانـاهتم  من ويفيد منها املستفيدين ركشُي حنو
 أدوات مـن  مـستمدة  أفـضل  نوعيـة  ذات دميغرافيـة  بيانـات  أيضا يضم للحاالت، أعم حتليل من

 تقـدمها  الـيت  املـساعدة  مبجـاالت  يتعلق فيما واملؤشرات املعايري استخدام ومن احملسنة التسجيل
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ــن .املفوضــية ــذا شــأن وم ــهج ه ــؤدي أن الن ــة يف ملحــوظ حتــسن حــدوث إىل ي ــرامج نوعي  ب
 .السن وكبار واألطفال النساء من لالجئني سيما وال املفوضية، تقدمها اليت املساعدة

 
 يةالتشريع الواليات  
 املؤمترات وإعالنات االتفاقيات  

 )١٩٦٧( وبروتوكوهلا )١٩٥١( الالجئني مبركز املتعلقة االتفاقية
 )١٩٥٤( اجلنسية عدميي األشخاص مبركز املتعلقة االتفاقية
 )١٩٦١( اجلنسية انعدام حاالت عدد بتخفيض املتعلقة االتفاقية
 يف الالجــــئني ملــــشاكل اخلاصــــة اجلوانــــب تــــنظم الــــيت األفريقيــــة الوحــــدة منظمــــة اتفاقيــــة
 )١٩٦٩( أفريقيا
 )١٩٨٤( الالجئني بشأن قرطاجنة إعالن
 )١٩٨٩( )٤٤/٢٥ العامة اجلمعية قرار( الطفل حقوق اتفاقية
 )١٩٩٤( واملشردين الالجئني بشأن خوسيه سان إعالن

  
 العامة اجلمعية قرارات  

لـشؤون  الـسامي  ةاملتحـد  األمـم  مفوض اقترحها اليت اإلجراءات تنفيذ ٥٨/١٥٣
 بواليتها االضطالع على مفوضيته قدرة لتعزيز الالجئني

 الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية ٦٢/١٢٤
  

 التنفيذية اللجنة  
A/AC.96/965/Add.1 
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