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   مقدمة- أوالً 
 مليـون مـشرد ألسـباب مرتبطـة         ٢٦ مليون الجئ يف العامل بأسره، وحنو        ١١,٤،  ٢٠٠٧كان هناك، يف هناية عام       - ١

 .بيعية مليون مشرد آخر بسبب الكوارث الط٢٦برتاعات تدور داخل بلداهنم، و

، شـأنه شـأن عـدد املـشردين داخليـاً بـسبب       ٢٠٠٧وقد ارتفع عـدد الالجـئني للـسنة الثانيـة علـى التـوايل يف عـام                - ٢
لقد أخذت أسـباب التـشريد تتعقـد أكثـر          . الرتاعات ممن وفرت هلم املفوضية احلماية أو قامت بأنشطة ملساعدهتم         

كن وجــودهم مكــرهني بــسبب احلرمــان الــشديد،  فهنــاك أعــداد متزايــدة مــن النــاس الــذين يغــادرون أمــا : فــأكثر
 . وتدهور البيئة، وتغري املناخ، فضالً عن الرتاعات واالضطهاد

 مليــون الجـئ ومــشرد داخليـاً يف العــام املاضـي، ولكــن فرحــة    ٢,٨  وقـد حتقــق حلـم العــودة إىل الـديار بالنــسبة ل    - ٣
دعم إعـادة إدمـاج العائـدين واملبـادرات الراميـة      وكانت اجلهود املبذولة لـ    . العودة كثرياً ما عكرهتا حتديات كبرية     

إىل التــشجيع علــى االعتمــاد علــى الــنفس جتهــض مــراراً بــسبب االفتقــار إىل اهلياكــل األساســية أو تــدابري التنميــة   
وتظــل الــِصالت بــني اإلغاثــة والتنميــة نظريــة يف أغلــب األحيــان، بينمــا العراقيــل الــيت تعتــرض طريــق   . املــستدامة

وقد تعقّدت حالة العديـد منـهم أكثـر فـأكثر بـسبب اسـتمرار أجـواء انعـدام         . ديارهم حقيقة ساطعةالعائدين إىل   
 .األمن أو اندالعها جمدداً، كما هو احلال يف مناطق يف أفغانستان والسودان والعراق

فمـن  . إن التعقيد الـذي ينطـوي عليـه التـشريد يف أيامنـا هـذه يتعـدى الـصلة القائمـة بـني اللجـوء واهلجـرة بكـثري                             - ٤
املتوقع أن يكون عدد الذين سيشردون قسراً يف األعوام القادمة أكرب بكثري، وبعضهم بسبب فرارهم مـن صـراع                    

والذين يفرون من بلد مل يعد له وجود بسبب ارتفاع مـستويات امليـاه قـد يـصبحون            . أهلي ناشئ عن تغري املناخ    
وينبغـي أن ينـصب االهتمـام    . ذين ُتعىن هبم املفوضـية  بالفعل عدميي اجلنسية، ومن مث يدخلون يف فئة األشخاص ال         

الرئيــسي للمجتمــع الــدويل علــى ضــمان احلمايــة الفعليــة للــذين يتــشردون كنتيجــة مباشــرة أو غــري مباشــرة لــتغري  
 . املناخ، وأن يصون رفاههم على النحو املناسب، وأن يكفل هلم إمكانية إجياد حل دائم ملعاناهتم

لعامليـة يف أسـعار األغذيـة األساسـية أثـر مـرّوع علـى حيـاة الالجـئني واملـشردين داخليـاً،                       لقد ترتب على الزيادة ا     - ٥
. علماً بـأن العديـد مـن البلـدان األكثـر تـأثراً بارتفـاع أسـعار األغذيـة هـي مـن أكـرب البلـدان مستـضيفة الالجـئني                  

ا الـذين يعـانون مـن أوضـاع     ومعدالت سوء التغذية وفقر الدم بني النساء واألطفـال آخـذة يف االرتفـاع، ال سـيم             
ويعد برنامج األغذية العاملي الشريك الرئيسي للمفوضية يف القطاع الغذائي واملفوضية بصدد العمل           . طال أمدها 

حبزم على التـشجيع علـى إدراج قـضايا الالجـئني واملـشردين داخليـاً يف الـربامج الوطنيـة الـيت تـدافع عـن احلـق يف                             
هة إىل املاحنني احلصول على املزيد من املوارد لشراء الغـذاء األساسـي والتكميلـي،          وتطلب النداءات املوجّ  . الغذاء

ولكن يتعني، على املدى الطويل، تعزيز املشاريع الرامية إىل هتيئة سبل عيش مستدامة وغريهـا مـن الفـرص املـدرة          
 . للدخل
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طة املفوضـية التنفيذيـة، قـد أضـاف     وكانت احلاجة إىل أخذ الشواغل األمنية بعني االعتبار، على نطاق جممل أنـش           - ٦
وال تزال إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية إىل       . أعباًء على املوظفني من حيث العمل واملسؤوليات والتكاليف       

السكان املدنيني دوهنا قيود يف بعض املناطق حيث كان األمن هشاً، واملوظفـون هـدفاً هلجمـات عنيفـة يف غالـب                      
لسودان اخُتِطف العديد من السائقني أثناء قيامهم بتوصـيل املعونـة اإلنـسانية؛ وقُتـل               ففي غرب تشاد وا   . األحيان

ويف . أحد سائقي املفوضية يف تشاد، كما قُتل ثالثة سائقني تابعني لربنامج األغذيـة العـاملي يف دارفـور بالـسودان                   
ألمـم املتحـدة يف اجلزائـر يف    وأدى اهلجـوم اإلرهـايب علـى مكاتـب ا    . أفغانستان، قُتـل سـائق آخـر تـابع للمفوضـية          

ويف اآلونــة .  إىل مقتــل ســائقني تــابعني للمفوضــية وجــرح مثانيــة مــوظفني آخــرين  ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول
، اخُتِطـف رئــيس مكتـب املفوضـية يف مقديـشو بالـصومال، وال يــزال      ٢٠٠٨األخـرية، وحتديـداً يف مطلـع صـيف     
  .مفقوداً حىت حني إعداد هذا التقرير

  جماالت تركيز التقرير واألهداف اليت يرمي إليها - ثانياً 
 ومنتـصف   ٢٠٠٧يناير  / لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف الفترة ما بني كانون الثاين           م هذا التقرير جرداً   يقّد  - ٧

 التحــديات الرئيــسيةويتنــاول التقريــر بالــشرح . ىن هبــم املفوضــيةُعــشــخص ت مليــون ٣١,٧ تلبيــة الحتياجــات ٢٠٠٨عــام 
غريهـم ممـن    األشخاص عدميي اجلنـسية و    وواملشردين داخلياً   ملتصلة باحلماية واملساعدة والبحث عن حلول دائمة لالجئني         ا

داخـل منظومـة األمـم     األعمال مـع سـائر اهليئـات املعنيـة     انب تنسيق والشراكات وج التقرير  يستعرض  و. هتتم هبم املفوضية  
ري تقـدميها ميـا خيـص املناقـشة املتعلقـة بتـنقالت الـسكان غـري املنتظمـة                   وخارجها، فـضالً عـن اإلسـهامات الـيت جيـ          املتحدة  
وينظر التقرير أيضاً يف اجلهـود املتجـددة للتـصدي للتحـديات الـيت يواجههـا الالجئـون الـذين يعـانون أوضـاعاً                        . واملختلطة

قـضايا راهنـة   اإلداري وعـن  يرد يف التقرير حتـديث عـن التقـدم املُحـرز خبـصوص تـدابري اإلصـالح اهليكلـي و                و. طال أمدها 
 عــن األنــشطة اإلقليميــة والقطريــة املفــصلةعلومــات مزيــد مــن املطــالع علــى الوميكــن ا. يف جمــايل اإلدارة والرقابــةأخــرى 

يف كــذلك و، ٢٠٠٩- ٢٠٠٨لفتــرة العـامني   ونــدائها العـاملي  ٢٠٠٧واألولويـات العامليـة يف تقريــر املفوضـية العــاملي لعـام     
ومجيع هذه التقارير . املقدَّمة إىل اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي وجلنتها الدائمة      لقة باإلدارة و  املتعخمتلف التقارير   

 .org.unhcr.www: ، على العنوان التايل املوقع اإللكتروين للمفوضيةعلىمتاحة 

  السكان الذين تعىن هبم املفوضية -  اًثالث
. ٢٠٠٧عـام   هنايـة   الـسكان الـذين اهتمـت هبـم املفوضـية يف            أعـداد    الوارد يف آخر هذا التقريـر        ١يعكس اجلدول     - ٨

: ٢٠٠٧لعـام  االجتاهـات العامليـة   "بعنـوان   املفوضـية  وثيقـة لة، يرجـى الرجـوع إىل   وملزيد مـن املعلومـات اإلحـصائية املفـصّ      
يونيه / حزيران١٧ ، واليت نشرت يف "اً واألشخاص عدميي اجلنسية    وملتمسو اللجوء والعائدون واملشردون داخلي     نوالالجئ

 .statistics/org.unhcr.www : التايل على املوقعة ومتاح٨٢٠٠

لـدان املتـأثرة   والب. ٢٠٠٧لقد زاد عدد األشخاص الذين ُشّردوا قسراً داخل بلداهنم أو خارجها حبلول هنايـة عـام        - ٩
، بشكل خاص بتنقالت السكان بأعداد كبرية تشمل تشاد، ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة                   

 مليـون شـخص     ٣١,٧ ، كـان هنـاك    ٢٠٠٨ويف مطلـع عـام      . ، والصومال، والعـراق، وكولومبيـا، وكينيـا       )دارفور(والسودان  

http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/statistics
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 طالــب جلــوء؛ وحنــو ٧٤٠ ٠٠٠حنــو  مليــون الجــئ؛ و١١,٤م مــا يقــرب مــن تعــتين هبــم املفوضــية يف العــامل بأســره، منــه 
وباإلضـافة إىل ذلـك، قـّدمت املفوضـية         .  ماليني شخص بدون جنـسية     ٣ الجئ عاد إىل وطنه طواعية؛ وقرابة        ٧٣١  ٠٠٠

 داخليـاً    مليـون مـشرد    ٢٦      مليـون مـشرد داخليـاً، مـن جممـوع إمجـايل يقـدر ب               ١٣,٧أو املساعدة ملا يقـرب مـن        /احلماية و 
 .)١(كانت الرتاعات سبباً يف تشريدهم

 ٣٠٠ يف املائة فوصل إىل ١٠ بنحو   ٢٠٠٧ بلداً صناعياً يف أحناء العامل، ارتفع عدد طاليب اللجوء يف عام             ٤٣ويف    - ١٠
وكان ذلك أول ارتفـاع منـذ مخـس سـنوات         . وشكّل طالبو اللجوء العراقيون حصة كبرية من هذه الزيادة        .  شخص ٣٤٢

، لكنه شكَّل نصف عدد الطلبات املسجلة يف عام         ٢٠٠٦ عاماً يف عام     ٢٠ كان منخفضاً إىل أدىن مستوى له منذ         بعد أن 
 . شخص٦٥٥ ٠٠٠ عندما زاد عدد طاليب اللجوء على ٢٠٠١

وقد كشفت حتليالت إلحصائيات متعلقة باللجوء أن الغالبية العظمى من الالجئني تستضيفهم بلدان جمـاورة وأن                  - ١١
ومثـة اجتـاه آخـر ملحـوظ هـو زيـادة عـدد الالجـئني الـذين          .  يف املائة من الالجئني يبقون يف مناطقهم األصلية     ٨٠من  أكثر  

  .يعيشون يف املناطق احلضرية

   احلماية والعمليات- رابعاً 
  التحديات الرئيسية - ألف 

رية العربيـة الـسورية استـضافتا        مليون شخص مشرد داخل العراق، بينما ُيقّدر أن األردن واجلمهو          ٢,٤هناك حنو     - ١٢
وهاتني مهـا أكـرب حـالتني تـشارك فيهمـا املفوضـية يف تارخيهـا مـن حيـث                    .  مليون إىل مليوين الجئ عراقي     ١,٥معاً ما بني    

وعلى الرغم  . أعداد الالجئني احلضريني الذين حيظون بالعناية، وقد عملت املفوضية على توطيد حّيز احلماية املتاح هلؤالء              
لظروف السائدة يف العراق مل تكن تشّجع على العودة وال على تنظيم عملية العودة، فقد ظلت املفوضية مـستعدة  من أن ا 

كما عرضت القيام ببعثة مشتركة مع احلكومة العراقية لتقيـيم  . ملساعدة الراغبني يف العودة من الالجئني واملشردين داخلياً       
 .ظروف عودة الالجئني

والـصومال حـّدةً   ) الـسودان (األزمات اإلنسانية اليت شهدهتا أفريقيا الوسـطى وتـشاد ودارفـور    ويف أفريقيا، زادت    - ١٣
فقــد أدى القتــال يف الــصومال، ال ســيما يف  . بفعــل َتجــدد الرتاعــات وانعــدام األمــن، وجنــم عــن ذلــك املزيــد مــن التــشرد   

د متكنـت املفوضـية مـن تـوفري مـساعدة           وقـ . مقديشو، إىل رفع العدد املقّدر للمشردين داخل الصومال إىل مليـون شـخص            
ويف دارفـور، كانـت محايـة       . غوثية طارئة يف بعض املناطق، لكن انعدام األمن غالبـاً مـا حـال دون وصـول هـذه املـساعدة                    

الالجئني من مجلة صالحيات قوات حفظ السالم املشتركة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة اليت أقرها جملـس األمـن يف      
سـبتمرب، وجـود متعـدد      /وكـان لقـوات أخـرى يف تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، أِقـرت يف أيلـول                   . ٢٠٠٧ليه  يو/متوز

وكانت إحدى مهامها الرئيـسية املـساعدة علـى هتيئـة الظـروف املواتيـة               . األبعاد، تدعمها قوة محاية تابعة لالحتاد األورويب      
                                                         

 .مستقى من مركز رصد التشرد الداخلي" اتاملشردين داخلياً بسبب الرتاع " لالعدد اإلمجايل  )١(
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 ومــستدامة، بطــرق مــن بينــها املــشاركة يف محايــة املــدنيني  لعــودة الالجــئني وغريهــم مــن املــشردين بــصورة طوعيــة وآمنــة  
وبالرغم من ذلـك، فقـد أدى جتـدد الـرتاع إىل صـعوبة حتـسني الوضـع                  . املعرضني للخطر، وتيسري تقدمي املساعدة اإلنسانية     

الت فقـد فُرضـت قيـود حتـول دون الوصـول إىل احملتـاجني، كمـا عانـت وكـا                   . اإلنساين اخلطري، وال سـيما يف شـرق تـشاد         
وملـا  . اإلعانة الدولية والـشركاء يف سـبيل دعـم مـن هـم أكثـر عرضـة للخطـر والتـصدي الرتفـاع حـاالت العنـف اجلنـسي                       

ــد مــن         ــع العدي ــة، مل يكــن باإلمكــان َمن ــز للتــصدي للحــوادث األمني ــشرطة دون املــستوى املطلــوب مــن التجهي كانــت ال
 .انتهاكات حقوق اإلنسان، وال معاجلتها بفعالية

ــادة املخــاطر         ويف مج  - ١٤ ــشرد وزي ــن الت ــد م ــبالد إىل مزي ــال يف شــرق ال ــة، أدى جتــدد القت ــو الدميقراطي ــة الكونغ هوري
وقد جنم عن السعي ملنع حدوث تلك       . واالعتداءات الوحشية املفرطة يف البشاعة، ال سيما يف حق آالف النساء والفتيات           

وملـا كانـت املفوضـية تعمـل عـن طريـق اجملموعـة املعنيـة                . ةاحلاالت والتصدي هلا يف هذه البيئة غري املستقرة مـشاكل كـبري           
إزاء العنـف اجلنـسي    " عـدم التـهاون مطلقـاً     "باحلماية، فقد دّعمت مبـادرات التـدريب لتوعيـة القـوات بالتزاماهتـا يف جمـال                 

ف واجلنــساين، وأنــشأت آليــات إحالــة يف مواقــع خاصــة باملــشردين داخليــاً حيثمــا كانــت تعمــل، ورصــدت حــاالت العنــ  
 .اجلنسي واجلنساين، وقّدمت إىل املشردين داخلياً املشورة بشأن سبل االنتصاف املمكنة

  /ويف كينيـــــا، أدى العنـــــف الطـــــائفي الـــــذي انـــــدلع عقـــــب االنتخابـــــات املـــــثرية للجـــــدل يف كـــــانون األول    - ١٥
عم االسـتجابة   وأرسلت املفوضية موظفي طوارئ ومـوارد لـد       .  شخص داخلياً  ٣٥٠ ٠٠٠ إىل تشريد حنو     ٢٠٠٧ديسمرب  

ويف زمبـابوي، أدى تـدهور الوضـع الـسياسي واالقتـصادي واألمـين واإلنـساين                . املشتركة بني الوكـاالت للتـصدي لألزمـة       
ووضــع حقــوق اإلنــسان إىل إكــراه أعــداد كــبرية مــن املــدنيني، مبــن فــيهم طــالبو اللجــوء، علــى التــشرد يف بلــدان جمــاورة،  

 .وباألخص يف جنوب أفريقيا

انــستان، زادت البيئــة األمنيــة ســوءاً، فخلقــت ظروفــاً صــعبة يواجههــا العائــدون وضــّيقت نطــاق املــساعدة ويف أفغ  - ١٦
وكانت التوترات يف املنطقة وارتفاع التكاليف سبباً يف ظهور عدد مـن التحـديات يف وجـه الالجـئني األفغـان،                     . اإلنسانية

قــت مــا كــان متوقعــاً رغــم الظــروف القاســية يف   فا٢٠٠٨ومــا نــتج عــن ذلــك مــن تــسجيل أعــداد مــن العائــدين يف عــام  
وباملوازاة مع ذلك، كانت هناك زيادة إمجالية يف عدد طاليب اللجوء مـن األفغـان يف األشـهر الـستة األوىل مـن                       . أفغانستان

 .٢٠٠٧ باملقارنة بالفترة ذاهتا من عام ٢٠٠٨عام 

اللجــوء، وهــو املبـدأ الــذي حيظــر كــل أشــكال إكــراه  ويـشكل مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية عنـصراً حموريــاً يف قــانون     - ١٧
وإمجـاالً، كـان هـذا املبـدأ     . الالجئ، بشكل مباشر أو غري مباشرة، على املغادرة حيثما كانت حياته أو حريته معرضة للخطر 

. ١٩٥١ئني لعـام    حيظى باالحترام، خالل الفترة املشمولة بالتقرير، مبا يف ذلك من قبل البلدان غري األطراف يف اتفاقية الالجـ                 
اخلاصـة بـاللجوء وبعـدم توقيـف         ويف املغرب، صدرت تعليمات إىل السلطات املكلّفة بإنفاذ القوانني بالتقّيد بوثائق املفوضـية            

بيد أن مبدأ عدم اإلعـادة    . وترتب على ذلك اخنفاض كبري يف عمليات الترحيل       . وترحيل األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية     
جلـوء، بـل والجئـون، إىل الترحيـل باعتبـارهم مهـاجرين              فقد تعرض طالبو  . هاكات يف العديد من البلدان    القسرية تعرض النت  
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وكانت املفوضية تتدخل باستمرار لصاحل طاليب اللجوء والالجـئني املهـددين      . غري شرعيني يف إطار تنفيذ تدابري مراقبة اهلجرة       
 . بالترحيل ولكن مل يكن بوسعها دائماً منع طردهم

ونتيجــة لتــدفقات املهــاجرين شــديدة االخــتالط يف عــدد مــن البلــدان يف آســيا يف املنطقــة بأســرها، فقــد وجــدت       - ١٨
 . املفوضية صعوبة متزايدة يف ممارسة واليتها يف ظل تركيز احلكومات على الشواغل األمنية املتعلق باهلجرة

يكــون عرضــة للخطــر إن مل ينقــذ ربابنــة الــسفن  وفيمــا يتعلــق باإلنقــاذ يف البحــر، فــإن احلــق يف التمــاس اللجــوء     - ١٩
األشخاص يف حاالت الشدة وعندما تكون احلكومات غري مستعدة للسماح بإنزال األشخاص الذين جرى إنقـاذهم، مبـن                  

وكانت مسؤوليات الدول يف جمال احلماية واضحة نسبياً يف حال توقيف أشخاص يف املياه اإلقليمية،    . فيهم طالبو اللجوء  
 . اخلالفات مستمرة بشأن التقيد بالتزامات احلماية خارج تلك املياهإال أن 

لقد تأثر الالجئـون واملـشردون داخليـاً تـأثراً شـديداً جـراء االرتفـاع العـاملي يف أسـعار األغذيـة لكـوهنم يعتمـدون                             - ٢٠
فـسبل عيـشهم   . غذيـة العـاملي  بشكل كبري على املساعدة اإلنسانية، مبا يف ذلـك املـساعدة الغذائيـة الـيت يقـدمها برنـامج األ              

 ٣٠ ماليني مشرد داخليـاً يف حنـو   ٥ويعتمد حنو مليوين الجئ و. حمدودة وغالباً ما يكون حتركهم مقصوراً على املخيمات   
 بلداً منها تقريباً شهد أعمال شغب نتيجـة الرتفـاع أسـعار    ١٢بلداً على املساعدة الغذائية اعتماداً كلياً تقريباً، علماً بأن      

وملا كان يتعني صرف حصة متزايدة من دخل األسر املعيشية لالجئني على الغـذاء، وال سـيما يف                  . اد الغذائية األساسية  املو
وقـد نـتج عـن ارتفـاع أسـعار          . األوضاع احلضرية، فإن ذلك يتم على حساب احتياجات أساسية أخرى، مبا فيهـا التعلـيم              

 .ية يف عدد من حاالت التشرداألغذية أيضاً حاالت نقص يف توفري املعونة الغذائ

وللتشجيع على املزيد من االلتزام يف مواجهة بعض من التحديات الراهنة اليت تواجه املفوضية وشركائها يف جمـال                    - ٢١
توفري احلماية واملساعدة لالجئني وغريهم من األشـخاص الـذين تعـىن هبـم املفوضـية، عقـد املفـوض الـسامي يف جنيـف، يف                          

حـوارات بـشأن حتـديات      : ، التظـاهرة الـسنوية األوىل يف سلـسلة التظـاهرات املقـررة بعنـوان              ٢٠٠٧  ديسمرب/كانون األول 
وكان اهلدف هو تيسري حوارات منفتحة وغري موّجهة بني املفوضية والدول وأصـحاب املـصلحة اآلخـرين بـشأن                  . احلماية

املشاكل اليت تعترض ضـمان احلمايـة ألشـخاص    وتناول احلوار األول بشأن حتديات احلماية بعض  . مسائل متعلقة باحلماية  
وسـريكز احلـوار القـادم    . وقعوا يف َشَرك تنقالت اهلجرة املختلطة اليت أخذت تـزداد حجمـاً وتعقيـداً يف الـسنوات األخـرية            

 على التحديات أمام توفري احلماية وإجياد احللول لالجـئني   ٢٠٠٨ديسمرب  /الذي سيجريه املفوض السامي يف كانون األول      
 .الذين يعانون أوضاعاً طال أمدها

عمـل،  ، فقد أقرت اللجنة التنفيذية للمفوضية جدول أعمال مـن أجـل احلمايـة وبرنـامج     ٢٠٠٢وبالعودة إىل عام      - ٢٢
 املشاورات العامليـة بـشأن      عقد عملية تشاورية متعددة األطراف بغية حتسني نظام احلماية الدولية لالجئني واليت ُعرفت باسم             

ومــا فتئــت املفوضــية تقــدم، علــى مــدى الــسنوات اخلمــس املاضــية، معلومــات عــن مــدى تنفيــذ جــدول   . لدوليــةاحلمايــة ا
وللحـصول علـى صـورة أكثـر مشـوالً عـن           . األعمال من أجل احلمايـة مـن خـالل مـذكرهتا الـسنوية بـشأن احلمايـة الدوليـة                  

لالجئني، وضعت املفوضية مصفوفة يف متناول الـدول  خمتلف األنشطة والتدابري اليت اختذهتا الدول لتحسني احلماية الدولية      
 .وأصحاب املصلحة اآلخرين لإلبالغ عن أدائها على الصعيدين الوطين واإلقليمي
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وبعد أن أوشكت الدول األعضاء يف اللجنة التنفيذية على استنفاد قائمة املواضيع احملـددة للنظـر فيهـا علـى سـبيل                        - ٢٣
ة من اسـتنتاجات اللجنـة التنفيذيـة بـشأن احلمايـة الدوليـة يف إطـار جـدول األعمـال مـن              األولوية باعتبارها مواضيع مستقا   

أجل احلماية، تعكف هذه الدول اآلن على النظر يف كيفية وضع خطة عمل جديـدة ملعاجلـة مواضـيع جـديرة بـالنظر فيهـا                  
للجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني املعقودة      ووفقاً ملقرر اختذته ا   . باعتبارها مواضيع مستقاة من استنتاجات اللجنة التنفيذية      

، أجرى استشاري مستقل استعراضاً لقيمة واستخدام استنتاجات اللجنـة التنفيذيـة بـشأن      ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول  
ولوية احلماية الدولية، وجيري اآلن، استناداً إىل توصيات التقرير عن االستعراض، النظر يف حتديد وانتقاء املواضيع ذات األ   

وستعتمد اللجنة التنفيذية، يف عـام      . اليت جيدر أن يعتمد بشأهنا يف املستقبل استنتاج ضمن إطار التخطيط املتعدد السنوات            
 .، استنتاجاً عاماً بشأن احلماية الدولية٢٠٠٨

  محاية الالجئني واحللول الدائمة يف سياق اهلجرة الدولية  - باء 

ول يف إطار سلـسلة حـوارات املفـوض الـسامي علـى موضـوع محايـة الالجـئني                   ، ركز االجتماع األ   ٢٠٠٧يف عام     - ٢٤
والبحث عن احللول الدائمة يف سياق اهلجرة الدولية، مع حبث التحديات اليت نشأت عـن التـنقالت املختلطـة للمهـاجرين                  

 .والالجئني

واحلركـة الدوليـة للـصليب     دولـة، ومنظمـة حكوميـة دوليـة،     ١٨٠ مشارك، مبن فيهم ممثلون عـن    ٣٠٠والتأم حنو     - ٢٥
األمحر واهلالل األمحر، ومنظمات غري حكومية، وخرباء يف قضايا اللجوء واهلجرة، ملناقشة املعضالت والثغرات املطروحـة                

واعترف املندوبون بأن هناك ثغرات تعتـري احلمايـة يف التـنقالت املختلطـة، ال سـيما فيمـا                   . والسبيل املمكن للمضي قدماً   
والـذين يقعـون خـارج األطـر احملـددة للحمايـة، لكنـهم مـع ذلـك                  " غري شرعيني "الذين تعتربهم السلطات    خيص املهاجرين   

ودعـا املـشاركون إىل األخـذ بـُنُهج تقـوم علـى احلقـوق ملعاجلـة هـذه                   . حيتاجون إىل املساعدة أو غريها من أشكال احلمايـة        
 . األولوياتالثغرات، ووضع حقوق اإلنسان جلميع املهاجرين وكرامتهم على رأس

، يف عقــد سلــسلة مــؤمترات إقليميــة تغطــي خلــيج عــدن وغــرب أفريقيــا واجلنــوب    ٢٠٠٨مــايو /وُشــرع، يف أيــار  - ٢٦
 . األفريقي وآسيا وأمريكا الالتينية، وستجمع دوالً وغريها من أصحاب املصلحة للنظر يف مسائل ختص كل منطقة

  حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها  - جيم 

ويَضع اسـتنتاج   . تسعى املفوضية إىل محاية حقوق األشخاص عدميي اجلنسية ومنع حدوث حاالت انعدام اجلنسية              - ٢٧
، بـشأن حتديـد حـاالت انعـدام اجلنـسية ومنعهـا وخفـضها، ومحايـة عـدميي اجلنـسية، يف متنـاول            ١٠٦اللجنة التنفيذية رقم   

وقد أحرزت املفوضية تقدماً كـبرياً      .  برنامج عمل هبذا الصدد    الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية مشروع      
وستـشكّل األنـشطة الراميـة إىل منـع         . يف حتقيق انسجام كبري يف استجاباهتا حلاالت انعـدام اجلنـسية يف خمتلـف أحنـاء العـامل                 

يـة املنقّحـة للمفوضـية، والـيت        حاالت انعدام اجلنسية وإجياد حلول هلا أحد العناصر األربعة الـيت تتكـّون منـها هيكلـة امليزان                 
 .٢٠١١- ٢٠١٠ستصبح سارية املفعول اعتباراً من فترة السنتني 
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ومــن الــضروري إجيــاد معــايري مــشتركة بــني الــدول وتــشريعات مالئمــة ملنــع حــدوث حــاالت جديــدة مــن انعــدام    - ٢٨
ــةاتف، انــضمت الربازيــل إىل ٢٠٠٧ويف عــام . اجلنــسية وللمــساعدة علــى حــل احلــاالت القائمــة     املتعلقــة١٩٦١ عــام اقي

 دولـة، وتبـع ذلـك    ٣٤، وبـذلك بلـغ العـدد اإلمجـايل للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة         تخفيض حاالت انعـدام اجلنـسية   ب
، الـيت أصـبحت تـضم        املتعلقـة مبركـز األشـخاص عـدميي اجلنـسية          ١٩٥٤ عـام    اتفاقيـة ، إىل   ٢٠٠٨انضمام النمسا، يف عام     

ملفوضية املشورة التقنية فيما خيص تشريعات اجلنسية والتـشريعات ذات الـصلة لطائفـة مـن                وقّدمت ا .  دولة طرفاً  ٦٣اآلن  
الدول منها أنغوال وأوكرانيا واملكسيك وقامت، بالتعاون مع االحتاد األورويب، بتـدريب مـوظفني كبـار مـن تركمانـستان                    

ويف البلقـان،  . دام اجلنـسية وتقليـصها  وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان على كيفية الوقاية من حدوث حاالت انع    
تشارك املفوضـية هبمـة يف أنـشطة إقليميـة ترمـي إىل تقلـيص املخـاطر الـيت تـؤدي إىل حـدوث حـاالت انعـدام اجلنـسية بـني                
الغجر وغريهم من الفئات العرقية املتصلة هبذه الفئة وذلك عن طريق متكينهم من التسجيل املدين، وتقدمي املـشورة التقنيـة                   

 .ك القانونية للسلطات واهليئات احلكومية احمللية والوطنية املعنيةوكذل

احلكومة أن أفراد طائفة البيهاري اليت تتحدث لغة األوردو، والـيت يبلـغ عـدد أفرادهـا مـن        ويف بنغالديش، أكدت      - ٢٩
ليني بعـد   ومل يكـن ُيعتـرف حبقـوق هـؤالء بـصفتهم مـواطنني بنغـا              .  شخص، هم مواطنون   ٣٠٠ ٠٠٠ إىل   ٢٥٠ ٠٠٠حنو  

وسيحل هذا القرار إحدى حاالت انعدام اجلنـسية الـيت اسـتمرت طـويالً              . ١٩٧١انفصال بنغالديش عن باكستان يف عام       
وحاالت انعدام اجلنسية النامجة عن اجلنسية غري الفعالة أو غري املوثقة هـي مـشكلة قدميـة يف نيبـال، وقـد اسـتفاد               . يف آسيا 
وأجـرت املفوضـية تقييمـاً لتحديـد األشـخاص الـذين مل             . حهم شـهادات اجلنـسية     مليون شخص مـن محلـة مكثّفـة ملـن          ٢,٦

  . ٢٠٠٨يستفيدوا من هذه احلملة وسُيضطلع بتدابري للمتابعة مع حكومة نيبال يف عام 

  األولويات واالستجابات العاملية  - دال 

  لى نوع اجلنساملشاريع اخلاصة لتحسني الصحة والتغذية والتصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم ع

 مليون من دوالرات الواليات املتحدة لتعزيـز املـشاريع الراميـة إىل    ١٥,٣، ُرِصد مبلغ إضايف قدره   ٢٠٠٧يف عام     - ٣٠
ورغـم أن للمفوضـية مـشاريع جاريـة     . حتسني الصحة والتغذية والتصدي للعنف اجلنسي والعنف القائم علـى نـوع اجلـنس           

اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس، فقد ظهـرت ثغـرة حـساسة يف بعـض                لتحسني الصحة والتغذية والتصدي للعنف      
وقد أثار ذلك خطر تفـشي أوبئـة وأوضـاع عليلـة يف الـصحة               . حاالت اللجوء اليت طال أمدها بسبب االفتقار إىل األموال        

لمـساعدة إىل تقـويض     وباإلضافة إىل ذلـك، فقـد أدى وجـود معـايري غـري مالئمـة ل               . اجلسدية والعقلية للعديد من الالجئني    
محاية النساء والفتيات، وهو ما أدى إىل تقليص فـرص حتـسني سـبل عيـشهن وتعلـيمهن وزيـادة تعرضـهن للعنـف اجلنـسي                  

وهكذا، فقد أُدرج عدد من املشاريع اخلاصة لتحسني الصحة والتغذية والتصدي للعنف            . والعنف القائم على نوع اجلنس    
وتشمل هذه املشاريع تـوفري األغذيـة التكميليـة واملغـذيات الدقيقـة؛             .  بلداً ١٩س يف   اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلن     

 وتــوفري األدويــة الرعايــة الــسابقة علــى الــوالدة والرعايــة املتــصلة بــالوالدة؛وإدخــال حتــسينات علــى عمليــة تــوفري خــدمات 
؛ وإعــادة تأهيــل البنيــة األساســية    بعــوضالناموســيات املتينــة املعاجلــة مببيــدات احلــشرات ملكافحــة ال     ملكافحــة املالريــا و 

والتجهيــزات؛ وتقــدمي املــساعدة الطبيــة والقانونيــة للنــاجني مــن عمليــات االغتــصاب؛ ووضــع إجــراءات لتحديــد املــصاحل    
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وقــد جــرى إدراج معظــم أنــشطة هــذه املــشاريع يف امليزانيــة الــسنوية العاديــة لعــام   . الفــضلى للطفــل؛ وإنــشاء دور األمــان
 .ستدامة لضمان اال٢٠٠٨

 ١٨ أنشطة مشاريع إضافية موجهة لالجئني واملشردين داخلياً واألشخاص عدميي اجلنـسية يف              ٢٠٠٨ومثة يف عام      - ٣١
، ٢٠٠٩وحبلـول عـام     .  مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٧,٥وُتنفـذ هـذه األنـشطة مبيزانيـة تبلـغ يف اجملمـوع              . بلداً

عمومية ومشاريع الوقاية من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلـنس  يتوقع إدراج مجيع عمليات مشاريع الصحة ال    
 .ضمن امليزانيات السنوية اخلاصة هبا

  الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

استفاد الالجئون، وإىل حد ما املشردون داخليـاً والعائـدون، مـن االعتـراف الـدويل املتزايـد حبقـوقهم يف احلـصول                   - ٣٢
كمـا جيـري إدمـاجهم تـدرجيياً يف الـسياسات ويف      .  الوطنية للوقاية من فريوس نقـص املناعـة البـشرية وعالجـه        على الربامج 

البــشرية  برنــامج األمــم املتحــدة املعــين بفــريوس نقــص املناعــة  التوجيــه الــذي يقدمــه فريــق الوكــاالت املــشاركة يف رعايــة   
هــام للغايــة يف التــصدي ألمــم املتحــدة املــشترك، بــدور تقــسيم للعمــل يف برنــامج اواضــطلعت املفوضــية، ضــمن . واإليــدز

وقامــت املفوضــية، بالــشراكة مــع  . لفــريوس نقــص املناعــة البــشرية لــصاحل الالجــئني واملــشردين داخليــاً بــسبب الرتاعــات   
 لفائـدة األشـخاص املعرضـني       البـشرية  فريوس نقص املناعـة   وكاالت أخرى، بوضع برامج تتسم مبزيد من القوة للوقاية من           

من بني السكان الـذين ُتعـىن هبـم املفوضـية، مبـن فـيهم متعـاطو املخـدرات عـن طريـق احلقـن، واملـدمنون علـى املخـدرات،                           
وفضالً عن ذلك، هناك اليوم، بفضل اجلهود املتـضافرة الـيت بـذهلا مجيـع أصـحاب املـصلحة                   . واملشتغلون باجلنس وزبائنهم  

لعمليـات التـدخل األساسـية للوقايـة مـن       هبـم املفوضـية، تغطيـة كاملـة          املشاركني يف محاية ومساعدة األشخاص الذي ُتعـىن       
فريوس نقص املناعة البـشرية يف العمليـات املتعلقـة بـالالجئني حيثمـا كانـت املفوضـية منكبـة علـى تنـسيق اخلـدمات الـصحية                            

 .واجملتمعية واخلدمات الرامية إىل الوقاية من فريوس نقص املناعة البشرية

  التعليم

 واملبادئ التوجيهية من أجل مدارس وبيئات       ٢٠٠٩- ٢٠٠٧جرى نشر استراتيجية املفوضية التعليمية للفترة       لقد    - ٣٣
لقد أدى ارتفاع أسعار األغذية إىل زيادة يف . تعليمية آمنة بغية التصدي للتحديات الرئيسية يف جمال احلصول على التعليم     

سبة للبنات الالئي يـتعني علـيهن قـضاء وقـت أطـول للبحـث عـن                مستوى التسرب املدرسي يف بعض البلدان، ال سيما بالن        
ولتحسني املعدالت املنخفضة اخلاصـة بتـسجيل الفتيـات ومواصـلتهن الدراسـة، أنـشئت عمليـات تـدخل جنـسانية                     . الغذاء

يـة  خاصة، مثل وضع مدونة سلوك للمعلمني والطلبة؛ وعمليات تقييم األدوات؛ ومواد تدريبيـة للمـوظفني؛ وبـرامج التغذ                 
املدرسية؛ وتوزيع الفَُوط الصحية؛ وإذكاء الوعي؛ وبرامج للمنح الدراسية اليت يكون هلا ِصلة بدعم سبل العيش ملـساعدة       

وقـّدمت املفوضـية، بالـشراكة مـع برنـامج األغذيـة العـاملي، وجبـات غذائيـة شـهرية           . األسر اليت ترسل أبناءها إىل املدرسة  
 .التعليم االبتدائيعامة وبرامج تغذية مدرسية لتالميذ 
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وجيري التركيز بوجه خاص على إتاحة فرص لتالميذ املرحلة ما بعد التعليم االبتدائي ملعاجلة ظاهرة ترك الـشباب                    - ٣٤
وبالـشراكة  . وقد ُبذل املزيد من اجلهود لضمان التدريب املهين وأتيحت فرص للتعليم غـري الرمسـي     . املدرسة بأعداد كبرية  

يـة، أتـيح تـدريب مهـين يف إطـار مـشروع األحـداث املعرضـني للخطـر يف غـرب أفريقيـا، واسـتمر                          مع منظمـة العمـل الدول     
 ١ ٠٠٠التابع ملبادرة ألربت آينشتاين األكادميية األملانية لالجئني يف تقـدمي مـنح دراسـية ألكثـر مـن          برنامج املنح الدراسية    

ع هـذا الربنـامج الـذي كـان يركّـز أساسـاً علـى أفريقيـا،         وقـد ُوسِّـ  . شاب بالغ ملواصلة التعليم يف املرحلـة مـا بعـد الثـانوي      
مسحت السلطات األردنية جلميع األطفال الالجئني العراقيني بااللتحاق باملدارس احمللية بصرف النظر            وقد  . ليشمل األردن 

ــانوين   ــن وضــعهم الق ــية         . ع ــاء مدرس ــدهم بأزي ــال األكثــر ضــعفاً مب ــساعدة األطف ــى م ــركاؤها عل ــت املفوضــية وش  وعمل
 .وقرطاسيات كما ساعدت احلكومة على زيادة قدرهتا على استيعاب امللتحقني باملدارس

وجيري تعزيز احلصول على التعليم ومواصلة التعليم يف مجيع مراحل التـشريد وتعزيـز املعـايري الـدنيا املوحـدة فيمـا                        - ٣٥
 واألزمـات املزمنـة وإعـادة     الطـوارئ حاالتالشبكة املشتركة بني الوكاالت للتثقيف يف خيص التعليم وذلك بالشراكة مع    

منظمـة األمـم املتحـدة    ، و)اليونيـسيف (اإلعمار، واليت تضم وكاالت إنسانية وإمنائيـة مثـل منظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة           
الــصندوق ، وجملــس الالجــئني النروجيــي ، وجلنــة اإلنقــاذ الدوليــة ، والبنــك الــدويل، و)اليونــسكو (للتربيــة والعلــم والثقافــة 

 .منظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة كري، وملسيحي لرعاية الطفولةا

  االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ  - هاء 

  قامــــت املفوضــــية يف الــــسنة املاضــــية بتعزيــــز قــــدرهتا علــــى االســــتجابة حلــــاالت الطــــوارئ الــــيت تــــؤثر علــــى     - ٣٦
 تشترك فيها مع وكاالت أخرى إزاء املـشردين          شخص، بطرق منها تعزيز التزاماهتا ومسؤولياهتا اليت       ٥٠٠ ٠٠٠ما يناهز   
ــاً ــع احتياجــــات          . داخليــ ــرب مجيــ ــا يقــ ــتجابة ملــ ــية يف املتنــــاول لالســ ــزي للمفوضــ ــوارئ املركــ ــزون الطــ ــع خمــ   ووِضــ
وقد جرى تلبية مجيع األهـداف املقـررة يف إطـار املخـزون باسـتثناء مـا تعلـق بـاخليم خفيفـة              .  شخص ٥٠٠ ٠٠٠ما يناهز   
 .زون الطوارئ املركزي للمفوضية بانتظام أثناء الفترة املشمولة بالتقريروقد ُجدِّد خم. الوزن

وأُحـرز تقـدم كــبري يف إقامـة واختبـار آليــات جديـدة لإلنـذار بالتعــاون مـع وكـاالت أخــرى تابعـة لألمـم املتحــدة             - ٣٧
دالع أزمـات، األمـر الـذي       باحلـاالت الـيت تنـذر بانـ       وتزيد هـذه اآلليـات مـن الـوعي          . ووكاالت إنسانية واالحتاد األورويب   

 .يؤدي إىل اختاذ القرار بطريقة أفضل وإىل اختاذ تدابري التأهب يف وقت أنسب

ــة         - ٣٨ ــة حال ــة الــسريعة الــيت ترصــدها املفوضــية يف حــاالت الطــوارئ مــن التحــرك الــسريع مبجــرد بداي ومتكّــن امليزاني
هوريـة الكونغــو الدميقراطيـة والــصومال وكينيـا لنــشر    وقـد اســُتعملت هـذه اآلليــة للتمويـل املــرن يف إثيوبيـا ومج    . الطـوارئ 

وُرفـع عـدد املـوظفني الـذين     . موظفني ومـؤن ولتنظـيم رحـالت جويـة قبـل الـتمكن مـن تفعيـل ميزانيـات التـشغيل العاديـة                   
 مـن   ١٧٥ موظـف، منـهم      ٣٠٠إىل  " حالـة تعبئـة اسـتثنائية     "يكونون على أهبـة االسـتعداد لنـشرهم يف حـال اإلعـالن عـن                

  وميكــــن تعبئــــة مــــوظفني آخــــرين إذا دعــــت احلاجــــة إىل ذلــــك عــــن طريــــق إبــــرام اتفاقــــات مــــع . املفوضــــيةمــــوظفي 
 . شركاء احتياطيني
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وقـد  . وقد ُدعيت املفوضية أيضاً، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، ملساعدة أشخاص ُشرِّدوا بسبب كـوارث طبيعيـة         - ٣٩
 شـخص فقـدوا منـازهلم يف الزلـزال        ٧٥ ٠٠٠ املـأوى إىل زهـاء       أُفرج عن مخـسة عـشر ألـف خيمـة مـن املخزونـات لتـوفري               

ويف الـشهر نفـسه، أرسـلت املفوضـية أغطيـة بالسـتيكية،          . ٢٠٠٨مـايو   /املدّمر الذي ضرب إقليم سيشوان بالصني يف أيار       
حمليـة  وناموسيات ضد البعوض، وطواقم مطبخية، ومعدات إيواء إىل ميامنار، حيث ُوزِّعت هذه املواد مـن قبـل منظمـات                    

يف إطار اجلهود اإلغاثية الـيت تـشترك يف بـذهلا وكـاالت     ، قّدمت املفوضية،   ٢٠٠٧ويف عام   . على ضحايا إعصار نارجيس   
األمــم املتحــدة، مــساعدة لالجــئني األفغــان وللــسكان الــذين استــضافوهم يف جنــوب غــرب باكــستان، والــذين عــانوا مــن   

 .فيضانات قاسية

  السالمة واألمن

 يف املائة من مجيع املكاتب تعمل وفقاً ٩٥ التابعة لألمم املتحدة أن الدنيا األمنية العمل معايري تناول بّين استعراض  - ٤٠
أما املكاتب اليت ال تعمل هبذه املعايري فهي يف األساس إما مكاتب فُتحت مؤخراً أو مكاتب واقعـة يف بلـدان                     . هلذه املعايري 

ديـسمرب  /فـتفجري مكاتـب األمـم املتحـدة يف اجلزائـر يف كـانون األول      . الـدنيا  األمنيـة  العمـل  معـايري جرى فيها تغيري جدول 
ــا أدى إىل جــــــــــرح   ١٧ أودى حبيــــــــــاة ٢٠٠٧ ــية، كمــــــــ    شخــــــــــصاً، منــــــــــهم موظفــــــــــان تابعــــــــــان للمفوضــــــــ

واســتجابة لــذلك احلــادث، أجــرت املفوضــية تقييمــاً شــامالً  .  آخــرين، وأحلــق أضــراراً بليغــة باملبــاين واملمتلكــات ٤٠حنــو 
 معـايري وباإلضـافة إىل إدراج هـذه التهديـدات يف جـداول     . ع التركيز على قابلية التعرض ملخاطر الـتفجريات للمكاتب، م

 لـبعض البلـدان، قـّررت املفوضـية معاجلـة هـذه الـشواغل يف مجيـع العمليـات بـالنظر إىل الطـابع العـاملي             الدنيا األمنية العمل
النتهاء منه، توصيات وسيحدد املتطلبات من املوارد من أجل إطالق          وسيقّدم التقرير بشأن هذا التقييم، لدى ا      . لإلرهاب

تعزيـز مكاتـب، ونقـل مكاتـب أو املـشاركة يف      /وسـينظر أيـضاً يف تـدابري مـن قبيـل تـرميم           . استجابة عامليـة هبـذا اخلـصوص      
  .استئجار مكاتب حسب مقتضى احلال

  البيئة  - واو 

ر ضـار علـى البيئـة، وبـاألخص عنـدما حتتـشد أعـداد كـبري مـن          قد يترتب على وجود الجئني ومشردين داخليـاً أثـ           - ٤١
ودأبـت  . املشردين يف منـاطق هـشة مـن الناحيـة اإليكولوجيـة ويكـون علـيهم اقتـسام مـوارد شـحيحة مثـل احلطـب وامليـاه                           

كيـف  املفوضية، على مدى سنوات، على األخذ بربامج هتدف إىل ختفيف األثر البيئي والتشجيع على إجياد حلول قابلة للت                 
ومـن األمثلـة علـى ذلـك        . مع األوضاع للسكان املشردين املوجودين يف مواقع شحيحة باملوارد ودعم تلك الربامج بثبـات             

استخدام الطاقة املتجددة للطهي واإلنارة، ومواقد فعالة من حيث اسـتهالك الطاقـة، والتـشجيع علـى بنـاء أمـاكن لإليـواء                
وتتضمن العديد من برامج املفوضـية مـشاريع رمسيـة وغـري            . دي إزالة األحراش  مراعية للبيئة لتقليص استهالك احلطب وتفا     
 .رمسية للتثقيف وإذكاء الوعي يف اجملال البيئي

ومع استمرار عمليات اإلعادة إىل الوطن يف العديد من أنشطة املفوضية، تلقى عمليات إعادة التأهيـل البيئـي بعـد                   - ٤٢
 مع الـسلطات احملليـة لتعزيـز اسـتعداد البلـد املـضيف ملـنح اللجـوء وسـبل العـيش يف            غلق املخيمات دعماً متزايداً بالشراكة    

ــة       ٢٠٠٧ويف عــامي . اجملتمــع احمللــي املستــضيف، وهــو يف الغالــب جمتمــع فقــري ويعتمــد يف عيــشه علــى اخلــدمات الطبيعي
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يـون شـجرة يف منـاطق تـأثرت      مل١٨، قّدمت املفوضية دعمـاً للجهـود البيئيـة الكـبرية الراميـة إىل زراعـة ورعايـة                 ٢٠٠٨و
وملا كانت مسألة تغّير املناخ تشغل مكاناً بـارزاً يف جـدول األعمـال، فقـد جـرى التركيـز بـشكل                      . بعمليات نزوح بشرية  

 . أكرب على تدابري التكيف والتخفيف ذات اآلثار املصاحبة على عمليات املفوضية

  وع يف العملياتدمج االعتبارات املتعلقة بالسن ونوع اجلنس والتن  - زاي 

هتدف استراتيجية املفوضية بشأن دمج االعتبارات املتعلقة بالسن ونـوع اجلـنس والتنـوع يف العمليـات إىل ضـمان                      - ٤٣
ومـا إن حلـت هنايـة    . املساواة بني اجلنسني والتكافؤ يف التمتع باحلقوق، بغض النظر عن الـسن أو نـوع اجلـنس أو اخللفيـة                

 بلــد قــد أنتــهت مــن تنفيــذ عمليــة إدراج العمــر واجلــنس   ١٠٠ جــرت يف أكثــر مــن ، كانــت العمليــات الــيت٢٠٠٧عــام 
والتنوع، وقد أُدجمت استراتيجية إدراج العمر واجلنس والتنوع يف عدد من التوجيهـات والتعليمـات التنفيذيـة للمفوضـية،          

املـشاركة، وإطـار املـساءلة فيمـا     والربامج القطرية قد عكَست االستنتاجات اليت انبثقت عن عمليات التقييم القائمـة علـى     
وبـالرغم مـن التقـدم الكـبري        . يتعلق بتنفيذ عملية إدراج العمر واجلنس والتنوع قد ُشـرع العمـل بـه علـى املـستوى العـاملي                   

وقامـت املفوضـية بعـد ذلـك بوضـع خطـة عمـل إلدراج العمـر         . الذي أحرز حىت اليوم، ال يزال هناك عدد من التحـديات     
هتا ثالث سنوات، تشمل االضطالع بأنشطة ملموسة يف ستة جمـاالت مواضـيعية اعُتـربت أهنـا تتطلـب                   واجلنس والتنوع مد  

ويكمن أحد األهـداف الرئيـسية ملرحلـة التنفيـذ املقبلـة يف ترسـيخ االسـتراتيجية يف املنظمـة علـى حنـو أمشـل،                   . عناية خاصة 
  . إلمكان، وتوسيع الشراكات وتعميقهاوتوفري املوارد الالزمة ملعاجلة األولويات يف هذا اجملال بقدر ا

   احللول الدائمة- خامساً 
لقد أُحرِز تقدم كبري، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، يف حتقيق احللول الثالثة الدائمة املتمثلة يف اإلعـادة الطوعيـة؛                     - ٤٤

  .واالندماج احمللي؛ وإعادة التوطني

  اإلعادة الطوعية - ألف 

وقـد  . ، ومعظمهم مبساعدة املفوضـية   ٢٠٠٧ون الجئ ومشرد داخلياً عادوا إىل ديارهم يف عام           ملي ٢,٨ُيقدَّر أن     - ٤٥
متت عمليات كربى إلعادة الالجئني إىل أوطاهنم يف كـل مـن أنغـوال وليبرييـا، حيـث عـاد إىل هـذين البلـدين علـى التـوايل                        

 ومـن املتوقـع     ٢٠٠٨أبريل  / يد يف نيسان  بيد أن عملية اإلعادة إىل ليبرييا استؤنفت من جد        .  الجئ ٤٤ ٠٠٠ و ١٢ ٠٠٠
 الجـئ إىل منـاطقهم يف جنـوب    ٢١٤ ٠٠٠وعـاد حنـو     .  الجئ آخر قد يعودون إىل ديارهم قبـل هنايـة العـام            ١٢ ٠٠٠أن  

وأبرمـت املفوضـية اتفاقـاً ثالثيـاً مـع حكـوميت الـسنغال        . السودان من سـتة بلـدان جمـاورة ومـن أحنـاء أخـرى مـن الـسودان         
وبدأت عملية اإلعادة هذه يف     . ١٩٨٩ موريتاين كانوا يف السنغال منذ عام        ٢٤ ٠٠٠تسهيل إعادة حنو    وموريتانيا قضى ب  

 .٢٠٠٨مطلع عام 

 مـــن باكـــستان ومجهوريـــة إيـــران ٢٠٠٧ الجـــئ أفغـــاين عـــادوا إىل ديـــارهم يف عـــام ٣٧٤ ٠٠٠ورغـــم أن حنـــو   - ٤٦
فتـدهور  . ستان علـى نطـاق واسـع مل تعـد خيـاراً آنيـاً             اإلسالمية، فقد بات مـن الواضـح أكثـر فـأكثر أن اإلعـادة إىل أفغانـ                
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 ماليـني  ٣وال يـزال حنـو   . الوضع األمـين يف بعـض املنـاطق وطاقـات االسـتيعاب احملـدودة تعـوق اسـتدامة عمليـات اإلعـادة                 
وختتلــف خــصائص هــؤالء كليــة عــن خــصائص الالجــئني الــذين عــادوا إىل أفغانــستان يف  . الجــئ يف بلــدي اللجــوء هــذين

فنـصف الـسكان األفغـان املـسجلني يف         .  عامـاً  ٢٠ السابقة، فالغالبية العظمـى منـهم عاشـوا يف املنفـى ألكثـر مـن                 السنوات
 . باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية ُوِلد يف املنفى

  االندماج احمللي  - باء 

يعيـشون   الـذين  لقد حـصلت يف أفريقيـا بعـض التطـورات الـيت حظيـت بالترحيـب يف جمـال إجيـاد احللـول لالجـئني                    - ٤٧
ــيس جمموعــة تتكــون مــن      . أوضــاعاً طــال أمــدها  ــا املتحــدة يف جتن ــة ترتاني  الجــئ ١٧٢ ٠٠٠فقــد شــرعت حكومــة مجهوري

جلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب        وأبرمـت ا  . ١٩٧٢يف البلـد منـذ عـام        " املستوطنات القدميـة  "بوروندي كانوا يعيشون يف     
يـا ونيجرييـا اتفاقـاً بـشأن االنـدماج احمللـي بالنـسبة لالجـئني مـن سـرياليون                   ، واملفوضية، وحكومات سرياليون وليبري    أفريقيا

ويف بلدان أخرى حيث أُكملت عمليات كبرية إلعادة الالجئني، تعمل املفوضية على تـشجيع              . وليبرييا املتبقني يف نيجرييا   
ينيـا، بـّين إحـصاء أجـري أثنـاء الفتـرة       ففـي أرم . احلكومات على النظر يف إمكانية إتاحة االنـدماج احمللـي لالجـئني املتـبقني       

ــن أذربيجــان          ٢٠٠٧- ٢٠٠٥ ــن الالجــئني م ــى م ــة العظم ــة، أن الغالبي ــدقيق يف نتائجــه النهائي ــة الت ــاً عملي ، وجتــري حالي
 الجــئ علــى ٢٠٠ ٠٠٠وباإلضــافة إىل ذلــك، فقــد ســاعدت حكومــة صــربيا أكثــر مــن . املوجــودين يف البلــد قــد ُجنِّــسوا

 .نتصف التسعيناتالتجّنس يف صربيا منذ م

 شخص يف حالة مشاهبة حلالة انعدام اجلنـسية وهـم           ٨ ٥٠٠ويف آسيا الوسطى، سّجلت السلطات التركمانية حنو          - ٤٨
وقد ُعرض على احلكوميـة الطاجيكيـة مـشروع اقتـراح يرمـي إىل مـنح                . يف طور التجنيس أو احلصول على رخص لإلقامة       

 الجـئ أفغـاين أقـاموا يف البلـد فتـرة طويلـة، ويعكـف حاليـاً فريـق عامـل             ١ ٠٠٠اإلقامة القانونية واالنـدماج احمللـي لنحـو         
ويف اهلند، وافقـت الـسلطات علـى رفـع بعـض املتطلبـات اإلجرائيـة                . مشترك من عدة وزارات على النظر يف هذا االقتراح        

 .لطريق لتجنيسهملالجئني اهلندوس والسيخ من أفغانستان الذين أقاموا يف البلد لفترة طويلة وذلك لتمهيد ا

  إعادة التوطني  - جيم 

مــن األمــاكن الــيت  ٧٠ ٠٠٠ ألول مــرة يف ظــرف عــشرين عامــاً، جتــاوز عــدد طلبــات املفوضــية إلعــادة التــوطني    - ٤٩
 وارتفـع عـدد املغـادرين    .طلب تقريباً ٩٩ ٠٠٠قد ارتفع إىل  ٢٠٠٧أتاحتها احلكومات، علماً بأن عدد الطلبات يف عام        

إذ إن عـدد األشـخاص احملتـاجني إلعـادة توطينـهم أكثـر بكـثري            وينتاب املفوضية اآلن قلـق      . الجئ ٥٠ ٠٠٠أيضاً إىل حنو    
ورغـم أن   . ٢٠٠٨ الجئ يف حاجة إىل إعادة التوطني يف عـام           ١٥٥ ٠٠٠فيقدر أن حنو    . من األماكن املتاحة هلذا الغرض    

أحرز تقدم يف زيادة عدد البلدان املشاركة يف إعـادة  بلدان إعادة التوطني مل تعلن بعد عن زيادات كبرية يف أهدافها، فقد         
ويف الوقـت احلاضـر، مثـة    .  بلداً عزمه االضطالع بأنشطة إعادة التوطني١١فأثناء الفترة املشمولة بالتقرير، أعلن    . التوطني

 يف املائـة يف     ٦ أقلية فقط من الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب متلـك بـرامج إلعـادة التـوطني، وهـي ال متثـل سـوى حنـو                          
، ُعقـدت عـدة اجتماعـات بـشأن إعـادة           ٢٠٠٨ويف عـام    . اجملموع من مجيع أماكن إعادة التوطني املتاحة يف العـامل بأسـره           
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التوطني مبشاركة املفوضـية األوروبيـة، والـدول األعـضاء، واملفوضـية، مكّنـت مـن زيـادة الـزخم يف االحتـاد األورويب جتـاه                          
 .راك بلدان مل تكن مشتركة يف عملية إعادة التوطنيمسألة إعادة التوطني ومن إش

فقــد جــرى االهتمــام يف الفتــرة . وجــرى نــشاط غــري مــسبوق يف جمــال إعــادة التــوطني اســتجابة لألزمــة يف العــراق   - ٥٠
مـايو  / ويف أيـار  .  شخص، مبن فيهم الفلسطينيون الذين كانوا يعيشون يف العـراق          ٣٦ ٠٠٠املشمولة بالتقرير مبا يزيد عن      

 الجئني فلسطينيني قدموا من منطقة احلدود بني العـراق واجلمهوريـة العربيـة الـسورية يف     ١٠٨   ، ُرحِّب يف شيلي ب   ٢٠٠٨
 فلـسطينيني قـدموا   ١٠٣وقبِلـت الربازيـل استـضافة    . إطار برنامج إعادة التوطني التضامين املنبثق عن خطة عمل مكـسيكو     

 النـرويج وآيـسلندا والـسويد استـضافة عـدة مئـات أخـرى مـن الالجـئني          ، ومؤخراً قبلت  ٢٠٠٧من املنطقة نفسها يف عام      
 . إلعادة توطينهم

منهجيــة املعاجلــة اجلماعيــة وكانــت أكــرب أنــشطة إعــادة التــوطني علــى اإلطــالق قــد جــرت مــن آســيا، باســتخدام     - ٥١
.  كلـهم مـن ميامنـار       الجـئ آخـر    ١٠ ٠٠٠ الجئ ومن ماليزيـا      ٣٠ ٠٠٠، أُعيد من تايلند حنو      ٢٠٠٧ويف عام   . للملفات

 الجـئ كـانوا يعيـشون يف خميمـات يف نيبـال منـذ               ٧ ٥٠٠وبدأت أيضاً عملية إعادة توطني الالجئني من بوتان، مع إحالة           
ويف كــل واحــدة مــن هــذه احلــاالت، اســتخدمت إعــادة التــوطني اســتراتيجياً لــيس فقــط للمــساعدة علــى تــسوية  . ١٩٩١

  إلفــــــساح اجملــــــال إلمكانيــــــة إجيــــــاد حلــــــول دائمــــــة أخــــــرى  أوضــــــاع لالجــــــئني طــــــال انتظارهــــــا، بــــــل أيــــــضاً 
 .للحاالت املتبقية

 بشأن النساء والفتيات املعرضـات للخطـر،        ١٠٥وقد حددت املفوضية، مسترشدة باستنتاج اللجنة التنفيذية رقم           - ٥٢
ات الـاليت يـدخلن يف    يف املائة من مجيع طلبـات إعـادة تـوطني الالجـئني مـن النـساء والفتيـ       ١٠هدفاً لتسوية ما ال يقل عن   

  وقـــــــد ارتفـــــــع عـــــــدد النـــــــساء والفتيـــــــات املعرضـــــــات للخطـــــــر املطلـــــــوب إعـــــــادة توطينـــــــهن  . هـــــــذه الفئـــــــة
 . منهن٢ ٥٠٠، ولكن مل يتمكن من املغادرة سوى ٢٠٠٧ يف عام ٦ ٠٠٠إىل 

ت، والـيت تـدوم يف      ومثة حتٍد آخر فيما خيص إعادة التوطني يتمثل يف طول املدة اليت تستغرقها عملية معاجلـة امللفـا                   - ٥٣
أو الـيت ال ميكـن توقـع مـىت تنتـهي ميكـن أن يكـون هلـا أثـر                     /ففتـرات االنتظـار املطولـة و      . كثري من األحيان أكثر من سنتني     

جـسيم الـضرر علــى رفـاه وســالمة الالجـئني، وقــد تعـّرض َدور احلمايـة واالســتخدام االسـتراتيجي لعمليــة إعـادة التــوطني         
 .للخطر

يؤدي الترحيـل املؤقـت لالجـئني يواجهـون خطـراً حمـدقاً يهـدد حيـاهتم إىل مركـز إيـواء مؤقـت يف               ومن املتوقع أن      - ٥٤
حالــة الطــوارئ يف رومانيــا إىل تقلــيص الــضغط الواقــع علــى البلــدان القليلــة الــيت تعــرض أمــاكن إلعــادة التــوطني يف حالــة  

وُوقّــع اتفــاق بــني حكومــة رومانيــا  . حــقوســُيطلب إعــادة تــوطني الالجــئني املوجــودين يف املركــز يف وقــت ال . الطــوارئ
مـايو  /ويف أيـار .  وجيـري التفـاوض علـى اتفـاق مماثـل مـع الفلـبني            ٢٠٠٨مـايو   / يف أيـار   املنظمة الدولية للهجرة  واملفوضية و 

 الجـئ فلـسطيين     ٢ ٠٠٠أيضاً، وقّعت املفوضية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الـسودان علـى بيـان بـشأن ترحيـل                  
غـداد وظلـوا عـالقني يف منـاطق احلـدود بـني العـراق واجلمهوريـة العربيـة الـسورية إلعـادة إسـكاهنم يف الـسودان                            فّروا من ب  

 .العتبارات إنسانية
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   الشراكات والتنسيق- سادساً 
لقد أخذت املفوضية بنهج فعال فيما يتعلق بعملية إصالح األمم املتحدة، وال سيما يف جمال التعاون املـشترك بـني                      - ٥٥
 عمليــة منفــصلة لــصاحل املــشردين داخليــاً، ٢٨، كانــت املفوضــية منهمكــة يف ٢٠٠٨يونيــه /فبحلــول حزيــران. االتالوكــ

وتـسعى املفوضـية ألن تكـون شـريكاً حيظـى باملـصداقية يف هـذه                .  عملية منها تستخدم هنج اجملموعات التعاوين      ١٤كانت  
كل واحدة من هذه الوكاالت وتقـوم بـه هـذه الوكـاالت سـوياً               اجلهود اليت تستند إىل القدرات النسبية وامليزات العملية ل        

وقد ساعدت املفوضية، عن طريق اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، على وضـع سياسـة        . من منطلق االلتزام املتبادل   
 املركـزي  لـصندوق عامة وتوجيهات بشأن عملية اإلصالح يف اجملال اإلنساين، وهي تضم، عالوة علـى هنـج اجملموعـات، ا   

برنامج مكافحة :  وتشمل اجلهود األخرى املشتركة بني الوكاالت ما يلي.نظام تنسيق العمل اإلنساين والطوارئ ملواجهة
 .األلغام، وإعادة البيوت واألمالك، وإدارة املعلومات، واملسائل البيئية، والتعليم

 الذي جيمع، على قدم املساواة، بني األقطـاب الثالثـة الـيت              اإلنساين العاملي  واملفوضية ملتزمة التزاماً شديداً باحملفل      - ٥٦
، واألمـم   احلركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل األمحـر           يتألف منـها اجملتمـع اإلنـساين وهـي املنظمـات غـري احلكوميـة، و               

إلنـسانية عـن طريـق      ويكمن اهلدف اإلمجـايل يف تعزيـز فعاليـة االسـتجابة ا           . املتحدة وغريها من املنظمات احلكومية الدولية     
تعزيز الشراكات على الصعيدين العاملي وامليداين استناداً إىل املبادئ اخلمسة للشراكة وهـي املـساواة، والـشفافية، والنـهج                   

 عبارة عن منتدى للتفكري التعـاوين واخلـالق بـشأن            اإلنساين العاملي  واحملفل. املوّجه لتحقيق النتائج، واملسؤولية، والتكامل    
 .تراتيجية من قبيل حّيز العمليات اإلنسانية وبناء القدراتمواضيع اس

 بــشأن عــدد مــن املــسائل املتعلقــة جمموعــة األمــم املتحــدة اإلمنائيــة، كثّفــت املفوضــية تعاوهنــا مــع ٢٠٠٧ويف عــام   - ٥٧
رية تابعـة لألمـم   ومشل ذلك املشاركة يف فرق قط. بالسياسة العامة وبالعمليات، وال سيما فيما يتصل مببادرة توحيد األداء  

. املتحدة يف مخسة من البلدان الثمانية التجريبية وهي ألبانيا، وباكستان، ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة، وروانـدا، وموزامبيـق                   
واتفقت وكاالت األمم املتحدة واحلكومات املعنية على إنشاء برنامج مشترك، وخطة عملية، وإطار ميزانية، وآلية متويـل                 

وقد ترسخت مبادرة توحيد األداء يف اجملال اإلمنائي لعمل األمم املتحـدة، وسـتظل مـشاركة                . غرات املالية قطرية لتغطية الث  
 .املفوضية مقصورة على أنشطتها املتصلة بالتنمية

فما فتئت املفوضية تعمل بشكل وثيق مـع برنـامج األغذيـة العـاملي يف أكثـر           . ويعد التعاون الثنائي خاصية أساسية      - ٥٨
ليــة ميدانيــة بــشأن املــساعدة الغذائيــة، وعمليــات التقيــيم واالستقــصاء املــشتركة، فــضالً عــن مــشاريع التغذيــة   عم٣٠مــن 

ومـن املنظمـات األخـرى التابعـة لألمـم املتحـدة الـيت تعاونـت معهـا املفوضـية بـشكل خـاص                  . اخلاصة والنداءات املـشتركة   
، ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  الــشؤون اإلنــسانيةقينــستمكتــب مفوضــية األمــم املتحــدة الــسامية حلقــوق اإلنــسان، و 

موئل األمـم  ، وصندوق األمم املتحدة للسكان  ، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و        )اليونيسيف(
وكالـة  تحـدة، و  ، ومتطوعـو األمـم امل     اإليـدز /برنامج األمم املتحدة املشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية             ، و املتحدة

واحتفظـت املفوضـية أيـضاً، أثنـاء الفتـرة      ). األونـروا  (غاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن األمم املتحدة إل  
احلركـة الدوليـة للـصليب األمحـر واهلـالل          املشمولة بـالتقرير، بعالقـات فعالـة مـع طائفـة مـن املنظمـات األخـرى، مبـا فيهـا                      
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وحافظـت املفوضـية    . ؛ واملنظمة الدولية للهجرة؛ واالحتاد الربملاين الدويل؛ ومنظمات إقليمية خمتلفة         ؛ والبنك الدويل  األمحر
 .على عالقات متينة مع شىت مؤسسات االحتاد األورويب

، ُصرف ُخمس ميزانية املفوضية من خالل منظمـات غـري حكوميـة وهـي املنظمـات الـيت شـكّلت         ٢٠٠٧ويف عام     - ٥٩
 اتفاقــاً مــع منظمــات غــري حكوميــة ذات طــابع دويل ٦٢٩فقــد أبرمــت املفوضــية . ن شــركاء املفوضــيةاجملموعــة األكــرب مــ

وكـان موضـوع الـشراكة      .  اتفاقاً مع منظمات غري حكومية ذات طابع وطين لتنفيذ مشاريع يف خمتلـف القطاعـات               ٤٦٥و
 منظمـة غـري حكوميـة، واألمـم     ١٦٢لـيت مجعـت بـني     وا٢٠٠٧احلكوميـة لعـام    غـري  للمنظمـات  الـسنوية  حمـور املـشاورات  

كمـا حـضر جلـسة حـوارات املفـوض الـسامي بـشأن حتـديات         . املتحدة، ومنظمات أخرى ملناقـشة مـسألة محايـة الالجـئني        
. ، عدة منظمـات غـري حكوميـة ذات طـابع وطـين تعمـل مـع املهـاجرين                  ٢٠٠٧ديسمرب  /احلماية، املعقودة يف كانون األول    

ه املناسـبة بـصورة غـري رمسيـة يعـين أن املنظمـات غـري احلكوميـة والـدول واخلـرباء شـاركوا علـى قـدم                      وكان استحداث هذ  
 .املساواة، وهو ما كان حمط تقدير شديد من جانب املنظمات غري احلكومية

مج ، انتخب اجمللس االقتصادي واالجتماعي أربعة أعضاء جدد يف اللجنـة التنفيذيـة لربنـا              ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان   - ٦٠
وبذلك أصبح جممـوع    . املفوض السامي وهم من بنن واجلبل األسود ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ولكسمربغ           

 . دولة٧٦عدد الدول األعضاء يف اللجنة هو 

   إدارة الربامج واإلشراف عليها- سابعاً 
  التغيري اهليكلي واإلداري - ألف 

 هبـدف حتـسني     ٢٠٠٦فربايـر   /لتغيري اهليكلي واإلداري اليت بـدأت يف شـباط        ال تزال املفوضية منهمكة يف عمليتها ل        - ٦١
استجابتها الحتياجات املـستفيدين منـها عـن طريـق توجيـه املزيـد مـن مواردهـا لتنفيـذ العمليـات، وتقلـيص اإلنفـاق علـى                            

وينطـوي ذلـك    . ليـة تكاليف اإلدارة وتكاليف املقر، وختصيص موظفني وخـدمات يف املواقـع الـيت يكونـون فيهـا أكثـر فاع                   
واختـذت، خـالل    . على استعراض وإعادة تنسيق اهلياكل والعمليات، فضالً عن القوة العاملة، وعلى تنفيـذ ترتيبـات معينـة                

 .الفترة املشمولة بالتقرير، خطوات ملموسة لتفعيل هيكل مقر املنظمة

ــة مــن أصــ       - ٦٢ ــة وخارجي ــة اســتعراض مــع جهــات داخلي حاب املــصلحة، قامــت وبعــد إجــراء دراســة جــدوى وعملي
العامليـة يف    ، بنقل عدد من وظائفها اإلداريـة ووظائفهـا يف جمـال الـدعم إىل مركـز اخلدمـة                  ٢٠٠٧يونيه  /املفوضية، يف حزيران  

وإسـناد الوظـائف؛    فُنقل قسم إدارة شؤون املوظفني واملرتبات؛ ووحـدة إسـناد الوظـائف التابعـة لقـسم التوظيـف            . بودابست
 موظفـاً يف مركـز      ١٤٠ مـايو، جـرى توظيـف     / أيـار  ١ويف  . ؛ ومعظـم وحـدات قـسم إدارة اإلمـدادات         وقسم الـشؤون املاليـة    

وبعــد توظيــف االســتثمار األويل املطلــوب إلنــشاء املركــز اإلداري .  موظفــاً حمليــا٩٢ًاخلدمــة العامليــة يف بودابــست، منــهم 
 مليـون دوالر مـن دوالرات الواليـات         ١٠ حـدود    اجلديد، يتوقع أن توفر املفوضية من علميـة النقـل هـذه مبلغـاً سـنوياً يف                

 .املتحدة
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 العـاملني يف جنيـف الـذين ألغيـت مناصـبهم      ٩٣    وكانت التدابري اليت اختذت ملـساعدة مـوظفي اخلـدمات العامـة ال              - ٦٣
صـفقة إلهنـاء اخلدمـة     نتيجة لعملية النقل هذه قـد مشلـت النظـر علـى سـبيل األولويـة إلجيـاد مناصـب أخـرى هلـم، وعـرض                           

وعياً، وتسهيل انتقاهلم إىل فئة املوظفني الدوليني الفنية، وتعزيز التوجيه الوظيفي املقدم هلـم يف سـبيل البحـث عـن عمـل                       ط
 .جديد

وباملوازاة مع عملية النقل، تقوم املفوضية بتعزيز قسم إدارة اإلمدادات، يف بودابـست ويف حمطـات الـدعم العامليـة                      - ٦٤
 .ا على حد سواءالكائنة يف بكني وديب وبريتوري

 علـى أنـشطتها، ونقـل       إضـفاء طـابع الالمركزيـة والطـابع اإلقليمـي         وقد ألزمت املفوضية نفـسها بعمليـة مـن أجـل              - ٦٥
ــدان      ــسلطة إىل املي ــن ال ــد م ــويض املزي ــدعم، وتف ــائف ال ــد يف      . وظ ــذي اعُتم ــة، ال ــة واإلقليمي ــار الالمركزي ــد حــدد إط وق

وحـدد  . ية، يـتعني اسـتخدامها مبرونـة اسـتجابة لألوضـاع علـى أرض الواقـع              ، مناذج للهياكل اإلقليم   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران
واهلدف مـن إضـفاء الطـابع اإلقليمـي       . ٢٠١٠هذا اإلطار أيضاً جمموعات من البلدان اليت ستزوَّد هبذه اهلياكل حبلول عام             
 . هو جعل عمليات صنع القرار والدعم قريبة قدر اإلمكان من نقاط األداء

ومت إدراج إطار مـنقّح  . لتغيريات اهليكلية اليت أُدخلت، عملت املفوضية على تفعيل وتبسيط عملياهتا        وإىل جانب ا    - ٦٦
 .لتخصيص املوارد وسيتعزز التعاون املشترك بني الوكاالت يف امليدان أيضاً بفضل هيكل امليزانية الذي أعيد تصميمه

ففي عام . توصيل املزيد من موارد املفوضية إىل امليدانوقد مسحت التغيريات اليت نفذت حىت حينه بتنظيم عملية        - ٦٧
، ٢٠٠٦ يف املائـة باملقارنـة مبـا كـان عليـه يف عـام       ٢٠، على سبيل املثال، كان اإلنفاق على العمليات يزيد بنـسبة         ٢٠٠٧

 ومـع تقـدم عملـييت    .علماً بأن املبلغ الذي أنفق على تكلفة املوظفني مقوماً بالدوالر هو نفسه الذي أنفق يف العام الـسابق              
برنـامج املفوضـية لـإلدارة القائمـة     وسـيزيد  . الالمركزية واإلقليمية، ستحدد املفوضية فرصاً إضافية لتفعيل عمليات مقرهـا  

، مـن تفعيـل عمليـة التخطـيط واإلبـالغ عـالوة              يف مجيع أحناء العـامل     ، الذي جيري تنفيذه   "Focus"أساس حتقيق نتائج    على  
 . النتائج يف املنظمة بأسرهاعلى تعزيز املساءلة عن

، أول دراســة استقــصائية ســنوية للمــوظفني علــى الــصعيد  ٢٠٠٦نــوفمرب /لقــد أجريــت، يف أواخــر تــشرين الثــاين   - ٦٨
وحثّــت الدراســة املفــوض الــسامي علــى الــدعوة إىل زيــادة حتــسني   . ٢٠٠٧العــاملي، وأحــيط املوظفــون بنتائجهــا يف عــام  

 وإىل إدخال حتسينات على النظم احلالية للتعيينات والترقيـات        لشفافية يف اإلدارة العليا،   االتصال الداخلي، وإىل مزيد من ا     
، وستـسمح نتائجهـا للمفوضـية بقيـاس     ٢٠٠٨يوليـه   /وبوشر يف دراسة استقصائية ثانيـة للمـوظفني يف متـوز          . وإسناد املهام 

  . ٢٠٠٦التقدم احملرز باملقارنة باملعايري اليت حددت يف عام 

  يزانية وإطار ختصيص املواردامل  - باء 

  وافقــــــت اللجنـــــــة التنفيذيــــــة، يف دورهتــــــا الثامنــــــة اخلمــــــسني، علــــــى امليزانيــــــة األوىل للمفوضــــــية لفتــــــرة     - ٦٩
وبعد مـشاورات مستفيـضة مـع الـدول األعـضاء، أقـرت اللجنـة الدائمـة، يف اجتماعهـا احلـادي                      . ٢٠٠٩- ٢٠٠٨السنتني  
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وتتكون هذه اهليكلة اجلديدة مـن أربعـة عناصـر منفـصلة            . ٢٠١١- ٢٠١٠لسنتني  واألربعني، هيكلة ميزانية منقحة لفترة ا     
‘ ٤‘واملــشاريع العامليــة لإلدمــاج؛    ‘ ٣‘والربنــامج العــاملي لعــدميي اجلنــسية؛    ‘ ٢‘الربنــامج العــاملي لالجــئني؛    ‘ ١‘: هــي

 جـزءاً مـن اهليكلـة اجلديـدة،     نتـائج أسـاس حتقيـق ال   القـائم علـى     وُيشكل إطـار اإلدارة     . واملشاريع العاملية للمشردين داخلياً   
وهو ما سيسمح للمفوضية بتطوير حتليل شامل لإلجنازات اليت حتققت يف خمتلف أحناء العامل وتعزيـز قـدرهتا علـى اإلبـالغ                      

 .عن النتائج اليت حتققها

 إطـار   ،٢٠٠٧يوليه  /واستجابة للشواغل اليت أثريت يف عدد من عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية، ُوضع، يف متوز               - ٧٠
ويسمح هذا اإلطار لطائفة من كبار املديرين بإعادة ختصيص أموال ومـوظفني اسـتجابة              . منقح لتخصيص املوارد واإلدارة   

وحيرص إطـار امليزانيـة اجلديـد للرقابـة الداخليـة علـى التأكـد مـن تنفيـذ املفوضـية عمليـات               . لالحتياجات التشغيلية املتغرية  
وسـيدعم مـشروع جتديـد أنظمـة اإلدارة الـتغريات           . ية أثنـاء تطبيقهـا اإلطـار اجلديـد لتخـصيص املـوارد            مراقبة فعلية للميزان  

ومن املتوقع أن ينتج عن ذلك وفرات إضافية يف القوة العاملة مع مـرور  . اإلجرائية اليت أُدخلت بفضل هذه األطر اجلديدة    
 .الوقت

ل القائمـة علـى تقـدير مـسامهات املـاحنني، واملـوارد املطلوبـة لتـوفري            ومثة تناقض بـني امليزانيـة احلاليـة وحالـة التمويـ             - ٧١
وملعاجلــة هــذه املــسألة، أطلقــت املفوضــية مبــادرة تقيــيم االحتياجــات علــى  . احلمايــة ومــساعدة الــذين ُتعــىن هبــم املفوضــية 

تنطوي عليها هذه العمليـة، ومـن       وأبرزت البيانات اليت ُجمعت يف مثانية بلدان جتريبية أوجه التعقيد اليت            . املستوى العاملي 
وبينمـا حتتـاج    . تبعـث أوضـاعهم علـى القلـق       ذلك الـضغط الـسياسي وانعـدام إمكانيـة الوصـول إىل بعـض الـسكان الـذين                   

املفوضية إىل زيادة حتليل املعلومات، فإن الثغـرات الـيت ُحـّددت حـىت اآلن بّينـت أن الـربامج الـيت ُبحثـت تعـاين مـن عجـز                               
وتقتــرح املفوضــية إضــافة ذلــك املبلــغ إىل ميزانيــة عــام  . ليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة م٤٨  جمّمــع يقــدر ب

  .٢٠٠٧أكتوبر / اليت اعُتمدت يف تشرين األول٢٠٠٩

  اإلدارة املالية  - جيم 

  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحـدة، وهـو  ١ ٤٨٤,٤ إىل ٢٠٠٧وصل إمجايل احتياجات املفوضية لعام    - ٧٢
 ميزانيــة برناجميــة ١٩   مليــون دوالر ل٤١٦,٧ مليــون دوالر للميزانيــة الربناجميــة الــسنوية، ومبلــغ  ١ ٠٦٧,٩يــشمل مبلــغ 

)  يف املائـة يف العـام الـسابق        ٨٤باملقارنـة بنـسبة     ( يف املائة    ١٠١وبلغ مستوى التمويل للميزانية الربناجمية السنوية       . تكميلية
ــغ   ــني بلـــــــــ ــسب ٩٠يف حـــــــــ ــة بالنـــــــــ ــة    يف املائـــــــــ ــة التكميليـــــــــ ــة الربناجميـــــــــ ــة يف ٧٧,٥(ة للميزانيـــــــــ    يف املائـــــــــ

وُتعزى هذه الزيـادة أساسـاً إىل الـدعم القـوي الـذي قّدمـه املـاحنون، ممـا أدى إىل ارتفـاع املـسامهات، وإىل                          ). ٢٠٠٦عام  
ة علـى تـوفري     فالتخطيط واإلدارة الفعالني مسحا للمفوضية ببلوغ أهداف طموحة للمـساعد         . ٢٠٠٦املبلغ املرّحل من عام     

ويف .  يف املائة من براجمها اليت قـررت يف امليزانيـة          ٩٨احلماية وإجياد احللول ملاليني من الالجئني واملشردين داخلياً، وتنفيذ          
 .، من أسعار صرف مواتية٢٠٠٦، استفادت املفوضية، كما يف عام ٢٠٠٧يف عام 

مليـون   ١ ٠٩٦,١ميزانية برناجميـة سـنوية بلغـت يف اجملمـوع     ، فقد اعتمدت اللجنة التنفيذية    ٢٠٠٨أما بالنسبة لعام      - ٧٣
، بلغت امليزانية املخصصة للربامج التكميليـة     ٢٠٠٨يونيه  /وحبلول منتصف حزيران  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة    
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ديـسمرب  /ن األول وأكدت االستجابة اليت أبداها املاحنون يف مؤمتر إعالن التربعات املعقود يف كـانو            .  مليون دوالر  ٥٧٧,٢
 يف املائـة يف التعهـدات مقارنـة بتعهـدات     ٢٥، إذ حتققـت زيـادة بنـسبة     ٢٠٠٨ أن مثة التزامـاً مطـرداً بالنـسبة لعـام            ٢٠٠٧

على أن العديد من فرضيات التخطيط حلساب امليزانية قد تغريت خالل العام املاضـي، وال سـيما االخنفـاض              . العام السابق 
فميزانيـة املفوضـية حمـسوبة بـدوالرات الواليـات      . لدوالر الواليات املتحدة مقارنة بباقي العمالت   الكبري يف القيمة النسبية     

 الــيت ُوضــعت يف ٢٠٠٨املتحــدة ومل تعــد أســعار العمــالت األخــرى غــري دوالر الواليــات املتحــدة، حبــسب ميزانيــة عــام    
هـداف املتعلقـة بالـدخل والنفقـات أيـضاً،      وقـد تغّيـرت األ  . ، تتناسب مـع األسـعار الـسائدة يف الـسوق        ٢٠٠٧مارس  /آذار

وبالتـايل، كانـت املفوضـية، يف النـصف األول مـن عـام            . شأهنا شأن األسـاس الـذي اسـُتند إليـه حلـساب التكـاليف الفعليـة               
، يف حاجة إىل تكييف ميزانيتها إلتاحة اهلـامش الـضروري يف امليزانيـة السـتيعاب بعـض مـن اخلـسائر الـيت تكبـدهتا                 ٢٠٠٨
 مليون  ٧٧,١وأقرت اللجنة الدائمة، يف اجتماعها الثاين واألربعني، زيادة يف امليزانية قدرها            . ة بسبب حتويل العملة   امليزاني

  . دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ستخصص من خالل االحتياطي التشغيلي

  الرقابة ومراجعة احلسابات  - جيم 

  دائرة مراجعة احلسابات باملفوضية 

وقـد  .  خدمات الرقابة الداخلية التابع لألمم املتحدة خدمات يف جمـال مراجعـة احلـسابات للمفوضـية                يقّدم مكتب   - ٧٤
  / حزيــــــران٣٠ إىل ٢٠٠٧يوليــــــه / متــــــوز١أصــــــدرت دائــــــرة مراجعــــــة احلــــــسابات باملفوضــــــية، يف الفتــــــرة مــــــن  

وورد يف  . ني بعمليـات املقـر     تقريراً عن مراجعـة احلـسابات تتعلـق بالعمليـات امليدانيـة وتقريـرين مـتعلق                ١١،  ٢٠٠٨يونيه  
وركّزت .  توصية لتحسني عمليات املراقبة الداخلية، وعمليات اإلدارة، والكفاءة والفعالية التنظيميتني          ٢٠١هذه التقارير   

إدارة الــربامج، مبــا يف ذلــك الــشركاء املنفــذون؛ وإدارة  : عمليــات مراجعــة احلــسابات بوجــه خــاص علــى اجملــاالت التاليــة 
  . صول؛ وإدارة املوارد البشرية؛ والسفر والتنقل؛ والسالمة واألمناملشتريات واأل

  التفتيش والتحقيق

 دمـج دائـريت     ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١بعد استعراض تنظيم مكتب املفوض العام وأسـاليب عملـه، جـرى يف                - ٧٥
 بلـداً، وعمليـات   ١٨ منطياً مشلت  تفتيشاً ١٤، أجري   ٢٠٠٧ويف عام   . التفتيش والتحقيق إلنشاء دائرة التفتيش والتحقيق     

منها عمليات كبرية ومعقدة، مثل عمليات مجهورية الكونغو الدميقراطية وسري النكا والـسودان، ومنـها عمليـات أصـغر                   
 توصـية ومـَنح مكتـب املفـوض     ٢٦١وأسـفرت عمليـات التفتـيش هـذه عـن تقـدمي          . منها كما يف أوروبا وأمريكا الوسطى     

ــة لعمــل امل   ــام األولوي ــة   الع ــسائل التالي ــق بامل ــا يتعل ــة فيم ــدير     : تابع ــشغيل؛ وســوء تق اســتعراض وحتــديث اســتراتيجيات الت
الــشراكات التــشغيلية وقلــة االســتثمار فيهــا؛ واحلاجــة إىل هنــج أكثــر اتــساقاً إزاء العنــف اجلنــسي واجلنــساين، ال ســيما يف   

حتــسني ظــروف املعيــشة والعمــل للمــوظفني يف العمليــات املعقّــدة؛ وحتــسني التــوازن بــني اجلنــسني يف التوظيــف؛ وضــرورة  
 .املناطق النائية



A/63/12 
 

19 08-54478 
 

 حالـة اُدعـي فيهـا سـوء سـلوك املـوظفني، ويف              ١١٨،  ٢٠٠٧أما فيما يتعلق بالتحقيقـات، فقـد ُسـّجلت، يف عـام               - ٧٦
ثـرت يف  وأُعطيت األولويـة للتحقيـق يف حـاالت سـوء الـسلوك الـيت أ      .  يف املائة مقارنة بالعام السابق١٩ذلك زيادة بنسبة  

. ، وال سيما يف حاالت إعادة التوطني، وحتديد وضع الالجئني، واملـساعدة املاديـة             ) يف املائة  ٣٨(املستفيدين بشكل مباشر    
ومثة تطور هام هو تضاعف عدد      .  يف املائة من احلاالت املسجلة تتعلق بالتحرش وسوء استغالل السلطة          ٦٠وكانت نسبة   

ــية، والالجــــــــــ    ــوظفي املفوضــــــــ ــن مــــــــ ــشكاوى مــــــــ ــام   الــــــــ ــة بعــــــــ ــوء مقارنــــــــ ــاليب اللجــــــــ   . ٢٠٠٦ئني، وطــــــــ
وال تتعلق هذه الـشكاوى بـسوء الـسلوك، ولكـن باملـسائل الـيت ختـص املـوظفني واحلـصول علـى الوظـائف اخلاصـة بتـوفري                              

ومن الضروري اختاذ تدابري أكثر فعالية ليتسىن معاجلة هـذه املظـامل مـن قبـل املكاتـب امليدانيـة،             . احلماية واملساعدة واألمن  
 . ٢٠٠٨يويل مكتب املفوض العام عناية خاصة هلذه املسألة يف عمليات التفتيش اليت ستجري يف عام وس

   االستنتاجات- ثامناً   
تزيد األبعاد املتغرية للتحديات عرب العامل من توّسع املوارد اإلنسانية والقدرة على االسـتجابة أكثـر مـن أي وقـت                       - ٧٧

ية مؤخراً لقياس جمموع االحتياجات اإلمجالية للسكان الذين ُتعىن هبم تكـشف أن             فاخلطوات اليت قامت هبا املفوض    . مضى
 .املوارد اليت أتيحت للمفوضية ال تكاد تغطي نصف املتطلبات األساسية

وإن ضرورة إجياد معايري واستراتيجيات وحلول جديـدة يف إدارة األزمـات الـيت تطـل برأسـها يف اجملـالني اإلنـساين               - ٧٨
ويـشمل ذلـك، بالنـسبة للمفوضـية واألمـم املتحـدة        .  صـعيد العـامل بأسـره باتـت اليـوم مـسؤولية ال مفـر منـها                 والبيئي على 

ككل، إجياد التوازن الصحيح يف الشراكة مع اآلخرين، سواء كان ذلك من خالل الوالية احملددة اخلاصة بكل واحدة من                   
ل هنج اجملموعـات؛ أو مـن خـالل مبـادرة توحيـد األداء؛ أو عـن       اجلهات الفاعلة؛ أو التعاون الثنائي أو املتعدد األطراف مث  

يـصلح جلميـع   "وليس هناك، مثلما ال حظ عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضـية، هنـج             . طريق آليات أخرى للتنسيق   
 ".احلاالت

تعزيـز هـذه   فال بد من وضع مبادئ توجيهية مشتركة، واستخالص الدروس، وإجياد صكوك تـشريعية باسـتمرار و              - ٧٩
بيـد أن احللـول سـتتوقف، علـى املـدى البعيـد،             . األدوات بغية رفع مستوى معايري احلماية وتقـدميها للمـشردين عـرب العـامل             

على زيادة القدرة على التحمل عند الـسكان املتـأثرين، فـضالً عـن بنـاء توافـق يف اآلراء وإرسـاء روح التـضامن فيمـا بـني                    
لرجال والنساء والبنات والبنني الذين يكرهـون علـى مغـادرة ديـارهم وإعـادة بنـاء حيـاهتم                   الدول لدعم العدد املتزايد من ا     

  .يف أماكن أخرى
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، واألشخاص عدميي اجلنسية، وغريهم ممن ُتعىن هبم املفوضية حسب )الجئون ومشردون داخلياً(الالجئون وملتمسو اللجوء، واملشردون داخلياً، والعائدون   -١اجلدول 

  )٢٠٠٧هناية عام (للجوء منطقة ا/بلد
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٣وضع اجلدول يف . البيانات مؤقتة وقابلة للتغيري

  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

ين ذاألشخـاص ال
يعيشون أوضاعاً 
شبيهة يأوضــاع 

 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
ين ذواألشخــاص ال

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة يأوضـــاع 

 لالجئنيا

الالجئون الذيــن 
تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو اللجـوء 
  القضايا(

 )٤()املعلقة
  الالجئـون

 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 
 )٦(املشـرديــن داخلياً

دون داخليــاً املشـر
 )٧(العائدون

األشخـاص 
 )٨(عـدميـي اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
الذين يشكلـون 
مصـدر انشغال 

 املفوضية
 ٦٣٢ ٥٣٥ - - ٠١٢ ٨ ٧١٨ ١٥٣ ٨٥٦ ٣٧٣ ٤ - ٤٢ - ٤٢ أفغانستان

 ١٠١ - - - - ٢ ٢٢ ٧٧ ٧٧ - ٧٧  ألبانيا

 ٧٣٥ ٩٥ - - - - ١ ٥٩٧ ١ ٠٤٩ ٩٠ ١٣٧ ٩٤ - ١٣٧ ٩٤  )١٠(اجلزائر

 ٠٠٧ ٢٧ - - - - ٠١٧ ١٢ ٩٢١ ٢ ٧٦٠ ٤ ٠٦٩ ١٢ - ٠٦٩ ١٢  أنغوال

 ٣٥٠ ٤ - - - - - ٠٨٧ ١ ٤٠٨ ٢٦٣ ٣ - ٢٦٣ ٣  األرجنتني

 ٦٦٤ ٤ - - - - - ٩٨ ١٢٥ ٣ ٥٦٦ ٤ - ٥٦٦ ٤  أرمينيا

 ٦٨٠ ٢٣ - - - - - ٥١٦ ١ - ١٦٤ ٢٢ - ١٦٤ ٢٢  أستراليا

 ٦٨٧ ٦٩ - ٤٧٢ - - - ٤٤٢ ٣٨ - ٧٧٣ ٣٠ - ٧٧٣ ٣٠  النمسا

 ٥٢٢ ٦٩١ ٤٣١ ٠٧٨ ٢ - ٥٨٦ ٦٨٦ - ٧٥ ٣٥٢ ٢ ٣٥٢ ٢ - ٣٥٢ ٢  أذربيجان

 ٣٥ - - - - - ٣٥ - - - -  البحرين

 ٦٢٦ ٢٧ - - - - - ٥٣ ٧٢٢ ٢٦ ٥٧٣ ٢٧ - ٥٧٣ ٢٧  بنغالديش

 ١٠٠ ١١ ٤١٦ ٢ ٠٢٥ ٨ - - - ١٠ ٢٥٥ ٦٤٩ - ٦٤٩  بيالروس

 ٢٩٠ ٣٣ - ٤٦٨ - - - ٢٤٧ ١٥ - ٥٧٥ ١٧ - ٥٧٥ ١٧  بلجيكا

 ٣٦٠ - - - - - ٢ ٩٩ ٣٥٨ - ٣٥٨  بليز

 ١٥٧ ٨ - - - - - ٥٣٦ ٦٢١ ٧ ٦٢١ ٧ - ٦٢١ ٧  بنن

 ٧٩٤ - - - - - ١٦٢ ٢٦٣ ٦٣٢ - ٦٣٢  بوليفيا

 ٥٨٦ ١٤٦ - - ٥١٦ ٤ ٩٨٤ ١٣٠ ٠٩٢ ٣ ٦٢٧ ٨٠١ ١ ٣٦٧ ٧ - ٣٦٧ ٧  البوسنة واهلرسك

 ٩٤٢ ٢ ٤٧٣ - - - - ٤ ٣٥٧ ٢ ٤٦٥ ٢ - ٤٦٥ ٢  بوتسوانا

 ٢١٠ ٢١ - - - - - ٤٢٧ ٣١٧ ٢ ٧٨٣ ٢٠ ٠٠٠ ١٧ ٧٨٣ ٣  الربازيل

 ٨٤٨ ٥ - - - - - ٠١٢ ١ - ٨٣٦ ٤ - ٨٣٦ ٤  بلغاريا

 ١٣٣ ١ - - - - - ٥٩٨ ٥٣٥ ٥٣٥ - ٥٣٥  بوركينا فاسو

 ٨٣١ ٧١ - - - - ٨١٧ ٣٩ ٥٣١ ٧ ١٧٧ ٢٤ ٤٨٣ ٢٤ ١٥ ٤٦٨ ٢٤  بوروندي

 ٤١٨ - - - - - ٢٣٩ ١٧٨ ١٧٩ - ١٧٩  كمبوديا

 ٢٩٧ ٦٢ - - - - ٣ ١٥٧ ٢ ١٣٧ ٦٠ ١٣٧ ٦٠ - ١٣٧ ٦٠  الكامريون
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

األشخـاص 
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون الذيــن 
تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو اللجـوء 
  ضاياالق(

 )٤()املعلقة
  الالجئـون
 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

األشخـاص 
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
الذين يشكلـون 
مصـدر انشغال 

 املفوضية
 ٢٥٤ ٢١٣ - - - - - ٥١٣ ٣٧ - ٧٤١ ١٧٥ - ٧٤١ ١٧٥  كندا

 ٥٢٣ ٢١١ - - ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ١٩٧ ١٨ ٩٧٠ ١ ٣٢٩ ١ ٥٣٥ ٧ - ٥٣٥ ٧  أفريقيا الوسطىمجهورية 

 ٠٢٤ ٤٧٣ - - - ٩١٨ ١٧٨ ٤١ ٤٨ ٣٩٥ ٢٨٠ ٠١٧ ٢٩٤ - ٠١٧ ٢٩٤  تشاد

 ٨٩٤ ١ - - - - - ٥١٨ ٣٧٦ ١ ٣٧٦ ١ - ٣٧٦ ١  شيلي

 ١٧١ ٣٠١ ٢٢ - - - ١ ٧٠ ١٣٩ ٠٧٨ ٣٠١ - ٠٧٨ ٣٠١  الصني

 ٢٨١ ٠٠٠ ٣ - ١١ - ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ١٤ ٨٨ ٤٦ ١٦٨ - ١٦٨  )١١(كولومبيا

 - - - - - - - - - - -  جزر القمر

 ٤١٨ ٤٣ - - - - ١٥٣ ٧٩٣ ٤ ٩٠٤ ٢٤ ٤٧٢ ٣٨ - ٤٧٢ ٣٨  الكونغو

 ٧٠١ ١٧ - - - - - ٥١١ ٦٠٤ ١١ ١٩٠ ١٧ ٥٨٦ ٥ ٦٠٤ ١١  كوستاريكا

 ٦٨٦ ٧٣٥ - - ١٨٠ ٠٤٨ ٧٠٩ ٢٧ ٧٨٤ ١ ٦٤٧ ٢٤ ٦٤٧ ٢٤ - ٦٤٧ ٢٤  كوت ديفوار

 ٨٢٦ ٧ - ١٨ ١٠٢ ١ ٨٧٣ ٢ ١٣٧ ٢ ٥٤ ٦٤٢ ١ ٦٤٢ ١ - ٦٤٢ ١  كرواتيا

 ٦٣٧ - - - - ٨ ١٤ ٤٧٥ ٦١٥ - ٦١٥  كوبا

 ٠٨٦ ١٣ - - - - - ٨٩٢ ١١ ٣ ١٩٤ ١ - ١٩٤ ١  قربص

 ٢٢٣ ٤ - - - - - ١٨٦ ٢ ٠٣٧ ٢ ٠٣٧ ٢ - ٠٣٧ ٢  اجلمهورية التشيكية

 ٢٠٤ ٥٥٥ ٢ - - ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٨٧٩ ٣١٧ ١ ٨٣٥ ٥٩ ١٠٠ ٨٦٩ ٢ ٣٩٠ ١٧٧ - ٣٩٠ ١٧٧  مجهورية الكونغو الدميقراطية

 ١٤٤ ٢٨ - ٧٩٦ - - - ٥٦٠ - ٧٨٨ ٢٦ - ٧٨٨ ٢٦  الدامنرك

 ١٣٨ ٧ - - - - - ٤٨٧ ٣٧٦ ٦ ٦٥١ ٦ - ٦٥١ ٦  جيبويت

 ٣٢٢ ٢٩٢ - - - - ١ ٤١٤ ٢٧ ٩٠٧ ١٤ ٩٠٧ ٢٦٤ ٠٠٤ ٢٥٠ ٩٠٣ ١٤  إكوادور

 ٥١٥ ١١٢ - ٧٤ - - - ٨٨٥ ١٤ ٥٥٦ ٢٧ ٥٥٦ ٩٧ - ٥٥٦ ٩٧  مصر

 ٤٤ - - - - - ٥ ٧ ٣٩ - ٣٩  السلفادور

 ٣ - - - - ٣ - - - - -  غينيا االستوائية

 ٠٦١ ٧ - - - - - ٠١٩ ٢ ٠٤٢ ٥ ٠٤٢ ٥ ١١ ٠٣١ ٥  إريتريا

 ٢٧٢ ١١٦ - ٢٤٨ ١١٦ - - - ٦ - ١٨ - ١٨  إستونيا

 ٣٩٥ ٨٥ - - - - ٢٧ ١٨٥ ١٨٣ ٨٥ ١٨٣ ٨٥ - ١٨٣ ٨٥  إثيوبيا

 ١ - - - - - ١ - - - -  فيجي

 ٩٩٣ ٦ - ٦٨ - - - ٧٢١ - ٢٠٤ ٦ - ٢٠٤ ٦  فنلندا

 ٧٨٨ ١٨٣ - ٩٤٨ - - - ٠٥١ ٣١ - ٧٨٩ ١٥١ - ٧٨٩ ١٥١  فرنسا

 ٠٨٦ ١٣ - - - - - ٢٦٠ ٤ ٨٢٦ ٨ ٨٢٦ ٨ - ٨٢٦ ٨  غابون

 ٨٩٨ ١٤ - - - - ١ ٢ ٣٢٧ ٩ ٨٩٥ ١٤ - ٨٩٥ ١٤  غامبيا
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

األشخـاص 
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون الذيــن 
تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو اللجـوء 
  ضاياالق(

 )٤()املعلقة
  الالجئـون
 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

األشخـاص 
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
الذين يشكلـون 
مصـدر انشغال 

 املفوضية
 ٥٩٠ ٢٧٥ - ٣٤٠ ١ - ١٩٣ ٢٧٣ - ١٠ ٠٤٧ ١ ٠٤٧ ١ - ٠٤٧ ١  جورجيا

 ٠٣٣ ٦٢٢ - ٠٩١ ٩ - - - ٠٦٣ ٣٤ - ٨٧٩ ٥٧٨ - ٨٧٩ ٥٧٨  أملانيا

 ٤٠٢ ٣٥ - - - - - ٤٤٤ ٩٥٨ ٣٤ ٩٥٨ ٣٤ - ٩٥٨ ٣٤  غانا

 ٧٩٩ ٣٠ - ١٠٨ - - - ٤٦٣ ٢٨ - ٢٢٨ ٢ - ٢٢٨ ٢  اليونان

 ٣٨١ - - - - - ٢ - ٣٧٩ - ٣٧٩  غواتيماال

 ٢٥١ ٢٩ - - - - - ٠٢٥ ٤ ٢٢٦ ٢٥ ٢٢٦ ٢٥ - ٢٢٦ ٢٥  غينيا

 ٢٠٣ ٨ - - - - - ٣٤٣ ٨٦٠ ٧ ٨٦٠ ٧ - ٨٦٠ ٧   بيساو–غينيا 

 ٢ - - - - - ١ - ١ - ١  هاييت

 ٤٣ - - - - - ٢١ - ٢٢ - ٢٢  هندوراس

 ٠٢١ ٢ - - - - - ٩٢٤ ١ ٩٤ ٩٧ - ٩٧  هونغ كونغ ، الصني

 ٩٣٧ ٩ - ٢٤١ - - - ٥٦٥ ١ ١٣١ ٨ ١٣١ ٨ - ١٣١ ٨  ياهنغار

 ٨٥ - ١ - - - ٣٥ - ٤٩ - ٤٩  آيسلندا

 ٩٦٦ ١٦٣ - - - - - ٤٢٩ ٢ ٤٠٦ ١١ ٥٣٧ ١٦١ - ٥٣٧ ١٦١  اهلند

 ٥٢٦ - - - - - ٢١١ ٣١٥ ٣١٥ - ٣١٥  إندونيسيا

 ٠٥٢ ٦٤٢ ٢ - ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ٣٦ ٨٦٥ ٣٨٥ ٢ ٤٢٠ ٤٥ ٤١٣ ٢ ٣٥٤ ٤٢ ٣٥٤ ٤٢ - ٣٥٤ ٤٢  العراق

 ٧٣٣ ١٣ - - - - - ٤٠٠ ٤ - ٣٣٣ ٩ - ٣٣٣ ٩  آيرلندا

 ٧٤٣ ٩٦٤ - - - - ٩ ١٨٨ ١ ٥٤٦ ٩٦٣ ٥٤٦ ٩٦٣ - ٥٤٦ ٩٦٣  مجهورية إيران اإلسالمية

 ٩١٨ ٦ - - - - - ٧٦٢ ٥ ١٥٦ ١ ١٥٦ ١ - ١٥٦ ١  إسرائيل

 ٤٥٤ ٤٠ - ٨٨٦ - - - ٥٠٠ ١ - ٠٦٨ ٣٨ - ٠٦٨ ٣٨  إيطاليا

 ٠٢٦ ٥ - ٧١٧ ١ - - - ٥١٥ ١ ٢٢٥ ٧٩٤ ١ - ٧٩٤ ١  اليابان

 ٦٥٨ ٥٠٠ - ٩ - - ١ ٣٦٧ ٣٠٤ ٥١ ٢٨١ ٥٠٠ - ٢٨١ ٥٠٠  )١٢(األردن

 ٢١١ ١٢ - ٨٥٦ ٧ - - - ٧٠ ٥٦٧ ٢٨٥ ٤ - ٢٨٥ ٤  كازاخستان

 ٤٩٥ ٣٧١ - ٠٠٠ ١٠٠ - - ١ ٧٦٥ ٥ ٧٢٩ ٢٦٥ ٧٢٩ ٢٦٥ - ٧٢٩ ٢٦٥  كينيا

 ٨٦٠ ١٢٩ - ٠٠٠ ٩١ - - - ٧٠١ ٧٦٩ ١٥٩ ٣٨ ٠٠٠ ٣٨ ١٥٩  الكويت

 ٩١٨ ١٠ - ٤٨٠ ٩ - - - ٧١٥ ٧٢٣ ٧٢٣ ٣٥٣ ٣٧٠  قريغيزستان

 - - - - - - - - - - -  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 ٦٦٦ ٣٧٢ - ٦٢٢ ٣٧٢ - - - ١٥ - ٢٩ - ٢٩  التفيا

 ٩١٩ ٢٥٠ - - ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ ٧٠ - ٥٨٢ ٠٨٣ ١٠ ٣٣٧ ٥٠ ٧١ ٢٦٦ ٥٠  لبنان

 - - - - - - - - - - -  ليسوتو

 ٩٢٠ ٥٤ - - - - ٣٥٩ ٤٤ ٩٥ ٠٤٠ ٥ ٤٦٦ ١٠ ٨ ٤٥٨ ١٠  ريياليب
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

األشخـاص 
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون 
الذيــن 

تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو 
اللجـوء 

  القضايا(
 )٤()املعلقة

  الالجئـون
 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

ص األشخـا
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
الذين يشكلـون 
مصـدر انشغال 

 املفوضية
 ٨٧٥ ٦ - - - - - ٧٧٧ ٢ ٠٩٨ ٤ ٠٩٨ ٤ - ٠٩٨ ٤  اجلماهريية العربية الليبية

 ٢٩٧ - - - - - ١٤ - ٢٨٣ - ٢٨٣  ليختنشتاين
 ٦١٧ ٦ - ٩٠٠ ٥ - - - ٢٩ - ٦٨٨ - ٦٨٨  ليتوانيا

 ٩٢٩ ٢ - ١٥٤ - - - ٣٨ - ٧٣٧ ٢ - ٧٣٧ ٢  لكسمربغ
 - - - - - - - - - - -  غشقرمد

 ٧١١ ٩ - - - - - ٧٨٢ ٦ ٩٢٩ ٢ ٩٢٩ ٢ - ٩٢٩ ٢  مالوي
 ٨٢٤ ١٤٠ ٣١٤ ٦١ ٠٠١ ٤٠ - - - ٨٥١ ٦ ٢٤٣ ٣٢ ٦٥٨ ٣٢ ٤١٥ ٢٤٣ ٣٢  ماليزيا
 ١١٣ ١١ - - - - - ٩١٠ ١ ٢٠٣ ٩ ٢٠٣ ٩ - ٢٠٣ ٩  مايل
 ٨٦١ ٣ - - - - - ٨٦١ - ٠٠٠ ٣ - ٠٠٠ ٣  مالطة

 ٤٩٦ ٣٠ - - - - - ٢٥ ٤٨٦ ٤٧١ ٣٠ ٥٠٠ ٢٩ ٩٧١  موريتانيا
 - - - - - - - - - - -  موريشيوس
 ٦٦٥ ١ - - - - - ٤٩ ١٣٤ ٦١٦ ١ - ٦١٦ ١  املكسيك

 ٢ - - - - - - - ٢ - ٢  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
 ٨٩٣ ١ - ٦٦٣ ١ - - - ٧٩ ١٥١ ١٥١ - ١٥١  مولدوفا
 ٨٣ - ٧٥ - - - ٣ ٥ ٥ - ٥  منغوليا

 ٨٢٢ ٢٤ - - ١٣٧ ١٥٥ ١٦ - ٢ ٥٢٨ ٨ ٥٢٨ ٨ - ٥٢٨ ٨  )١٣(اجلبل األسود
 ٤٥٧ ١ - - - - - ٦٧١ ٧٨٦ ٧٨٦ - ٧٨٦  املغرب

 ٩٢٩ ٦ - - - - ١ ١٦١ ٤ ٤٥٨ ١ ٧٦٧ ٢ - ٧٦٧ ٢  موزامبيق
 ٨٦١ ٧٩٠ - ٥٧١ ٧٢٣ - ٢٩٠ ٦٧ - - - - - -  ميامنار
 ٧٨٣ ٧ - - - - ٥٣ ٢٠٥ ١ ٥٢٥ ٦ ٥٢٥ ٦ - ٥٢٥ ٦  ناميبيا
 ٤٥٥ ٠٣٢ ١ ١٤١ ٠٠٠ ٨٠٠ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ ٥٠ - ٦٣٣ ١ ٠٢٧ ١٠٨ ٦٨١ ١٣٠ ٥٠٠ ٢ ١٨١ ١٢٨  نيبال
 ٨٨٨ ٩٦ - ٤٦١ ٤ - - - ٨٤٠ ٥ - ٥٨٧ ٨٦ - ٥٨٧ ٨٦  هولندا

 ٩١٦ ٢ - - - - - ١٧٦ - ٧٤٠ ٢ - ٧٤٠ ٢  نيوزيلندا
 ٢٠٩ - - - - - ٢٥ ٢٦ ١٨٤ - ١٨٤  نيكاراغوا
 ٣٣٨ - - - - - ١٩ ١٩٨ ٣١٩ - ٣١٩  النيجر
 ٢٧٠ ٩ - - - - ١١٠ ٧٠٠ ٤٦٠ ٨ ٤٦٠ ٨ - ٤٦٠ ٨  يانيجري

 ٤٣٠ ٤١ - ٢٣١ - - - ٦٧٧ ٦ - ٥٢٢ ٣٤ - ٥٢٢ ٣٤  النرويج
 ٢٣ - - - - ٢٣ - - - - -  األراضي الفلسطينية احملتلة

 ٤٨ - - - - - ٤١ ٧ ٧ - ٧  عمان
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

األشخـاص 
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون 
الذيــن 

تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو 
اللجـوء 

  القضايا(
 )٤()املعلقة

  الالجئـون
 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

ص األشخـا
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
الذين يشكلـون 
مصـدر انشغال 

 املفوضية
 ١٥٤ ٠٣٨ ٢ - - - - ٦ ١٢٥ ٣ ٢٧٣ ٨٨٧ ٠٢٣ ٠٣٥ ٢ ٧٥٠ ١٤٧ ١ ٢٧٣ ٨٨٧  )١٤(باكستان

 ٤٢٢ ١٧ - ٢ - - - ٥٣٠ ٦٨٤ ٣ ٨٩٠ ١٦ ٠٠٠ ١٥ ٨٩٠ ١  نماب
 ٠١٢ ١٠ - - - - - ٩ ٥٠١ ٢ ٠٠٣ ١٠ - ٠٠٣ ١٠  بابوا غينيا اجلديدة

 ٧٦ - - - - - ١٤ ٦٢ ٦٢ - ٦٢  باراغواي
 ٥٣٥ ١ - - - - - ٥٤٠ ١٦٢ ٩٩٥ - ٩٩٥  بريو

 ٣٠٢ ١٦٥ - - - - ٣١ ١٣ ١٠٦ - ١٠٦  الفلبني
 ٨٠٤ ١٥ - ٧٤ - - - ٩٤٠ ٥ - ٧٩٠ ٩ - ٧٩٠ ٩  بولندا

 ٣٥٣ - - - - - - - ٣٥٣ - ٣٥٣  الربتغال
 ٩٠ - - - - - ٤٤ ٤٦ ٤٦ - ٤٦  قطر

 ٢٧٣ ١ - - - - - ١٥٥ ١ ٩٥ ١١٨ - ١١٨  مجهورية كوريا
 ١٨٠ ٢ - ٢٥٧ - - - ١٦٦ ٢٦٨ ٧٥٧ ١ - ٧٥٧ ١  رومانيا

 ٥٩٩ ٢٤٩ ٨٩٣ ٢ ٢٩٦ ٥١ ١٤١ ١ ٢٧٤ ١٨٩ ٢٦٠ ٠٨٠ ٣ ٦٥٥ ١ ٦٥٥ ١ - ٦٥٥ ١  االحتاد الروسي
 ٨٠٦ ٦٣ - - - - ٥٠١ ٩ ٧٢٨ ٥٧٧ ٥٣ ٥٧٧ ٥٣ - ٥٧٧ ٥٣  رواندا

 ٣ - - - - - ٣ - - - -  سانت لوسيا
 - - - - - - - - - - -  سان تومي وبرينسييب

 ٠٣٥ ٣١١ - ٠٠٠ ٧٠ - - - ٢٩٣ ٧٤٢ ٧٤٢ ٢٤٠ - ٧٤٢ ٢٤٠  اململكة العربية السعودية
 ٩٥٩ ٢٢ - - - - - ٥٣٨ ٢ ٤٢١ ٢٠ ٤٢١ ٢٠ - ٤٢١ ٢٠  السنغال
 ٨٥٣ ٣٢٦ - - ٦٣١ ١ ٣٥٠ ٢٢٦ ٨٦٥ ١٢ ٩٩٥ ٩٧ ٩٩٥ ٩٧ - ٩٩٥ ٩٧  صربيا

 ٣٨٥ ٩ - - - - ٣٦٤ ٢٢٦ ٧٩٥ ٨ ٧٩٥ ٨ - ٧٩٥ ٨  سرياليون
 ٣٤ - - - - - ٢٤ - ١٠ - ١٠  سنغافورة
 ٧٧٤ ١ - ٩١١ - - - ٥٨٤ ٢٧٩ ٢٧٩ - ٢٧٩  سلوفاكيا
 ٤٠٨ ٤ - ٠٩٠ ٤ - - - ٥٥ ٢٦٣ ٢٦٣ - ٢٦٣  سلوفينيا
 ٨٢٤ ٠١١ ١ - - - ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٢١٤ ٢ ٧٠٩ ٨ ٩٠٠ ٩٠١ - ٩٠١  الصومال

 ٦٠١ ٢٠٧ - - - - - ٨٦٥ ١٧٠ ٩١٠ ٧ ٧٣٦ ٣٦ - ٧٣٦ ٣٦  )١٥(جنوب أفريقيا
 ١٦٧ ٥ - ٢٠ - - - - - ١٤٧ ٥ - ١٤٧ ٥  إسبانيا

 ٥٤٧ ٦٢٠ - - ٦٠٠ ١٥٨ ٥٦٧ ٤٥٩ ٠٠٠ ٢ ١٩٨ ١٨٢ ١٨٢ - ١٨٢  سري النكا
 ٥٧٣ ٦٩٥ ١ - - ٨٣٤ ٨٤ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ ٦٩٣ ١٣٠ ٣٢٤ ٧ ٧٢٨ ١٤٦ ٧٢٢ ٢٢٢ - ٧٢٢ ٢٢٢  السودان
 ١ - - - - - - - ١ - ١  سورينام
 ٠٤١ ١ - - - - - ٢٥٢ ٦١٢ ٧٨٩ - ٧٨٩  سوازيلند
 ٣٧٢ ١٠٨ - ٥٧١ ٥ - - - ٧٢٣ ٢٧ - ٠٧٨ ٧٥ - ٠٧٨ ٧٥  السويد
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

ص األشخـا
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون 
الذيــن 

تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو 
اللجـوء 

  القضايا(
 )٤()املعلقة

  الالجئـون
 )٥(العائدون

ياً املشردون داخل
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

األشخـاص 
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة
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 ٤٧٨ ٥٦ - ٨٠ - - - ٧٤٥ ١٠ - ٦٥٣ ٤٥ - ٦٥٣ ٤٥  سويسرا
 ٦٧٧ ٨٠٩ ١ - ٠٠٠ ٣٠٠ - - ٢٤ ٨٨٤ ٥ ٤٣٩ ١٥٧ ٧٦٩ ٥٠٣ ١ - ٧٦٩ ٥٠٣ ١  )١٢(رية العربية السوريةاجلمهو

 ٥٢٦ ١ - ٢٤٩ - - - ١٤٤ ٠٠٧ ١ ١٣٣ ١ - ١٣٣ ١  طاجيكستان
 ٣٩٧ ٢ ٤٥٤ ٥٣٧ - - - ١٧١ ١٥٢ ١ ٢٣٥ ١ ٧١ ١٦٤ ١  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 ١٢٧ ١٣٩ - - - - - ٤٨٤ ١٣ ٦٤٣ ١٢٥ ٦٤٣ ١٢٥ - ٦٤٣ ١٢٥  تايلند
 ٥٩٥ ٧٢ - - ٩٦٥ ٩ ٦٢٥ ٦٢ - ٤ ١ ١ - ١  )١٦( ليشيت-تيمور 
 ٨٥٨ ٤ - - - - ٣٩٨ ٣ ١٣٢ ٣٢٨ ١ ٣٢٨ ١ - ٣٢٨ ١  توغو

 ١٢٥ - - - - - ١٠٣ ٢٢ ٢٢ - ٢٢  ترينيداد وتوباغو
 ١٥٦ - - - - ١ ٥٤ ٦٥ ١٠١ - ١٠١  تونس
 ٦١٥ ١٢ ٣٠٦ - - - ١٦٤ ١٨٩ ٥ ٩٥٦ ٦ ٩٥٦ ٦ - ٩٥٦ ٦  تركيا

 ٦٤١ ٨ - ٥٠٠ ٨ - - - ١٦ ١٢٥ ١٢٥ - ١٢٥  تركمانستان
 ٧٣٣ ٠٤٩ ٢ - - ٠٠٠ ٥٧٩ ٩٩٢ ٢٣٥ ١ ٦ ٧٧٦ ٥ ٩٥٩ ٢٢٣ ٩٥٩ ٢٢٨ - ٩٥٩ ٢٢٨  )١٧(أوغندا
 ٢٨٣ ٦٧ - ٧٠٤ ٥٨ - - - ٣٠٢ ١ ٥٣٨ ٢٧٧ ٧ ٠٠٠ ٥ ٢٧٧ ٢  أوكرانيا

 ٢٢٣ - - - - - ٦٤ ١٥٩ ١٥٩ - ١٥٩  اإلمارات العربية املتحدة
 ٨٢٣ ٣١٠ - ٢٠٥ - - - ٩٠٠ ١٠ - ٧١٨ ٢٩٩ - ٧١٨ ٢٩٩  اململكة املتحدة

 ٩٣٨ ٤٣٥ - - - - - ٣٠٨ ٣٩٦ ٢١٧ ٦٣٠ ٤٣٥ - ٦٣٠ ٤٣٥  مجهورية ترتانيا املتحدة
 ١٠٣ ٣٦٥ - - - - - ٨٨٤ ٨٣ - ٢١٩ ٢٨١ - ٢١٩ ٢٨١  الواليات املتحدة

 ١٧٧ - - - - - ٣٧ ٨٨ ١٤٠ - ١٤٠  أوروغواي
 ٠٦٦ ١ - ٦ - - ٦ - ٠٥٤ ١ ٠٥٤ ١ - ٠٥٤ ١  أوزبكستان

 ١ - - - - - - - ١ - ١  فانواتو
 ٥١٤ ٢١٠ - - - - ٥ ٦٠٢ ٩ ٢٤٧ ٩٠٧ ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٩٠٧  ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال 
 ٦٢١ ٩ - ٢٠٠ ٧ - - ٦٤ - - ٣٥٧ ٢ - ٣٥٧ ٢  فييت نام
 ٠٨٠ ١٩٥ - - - ٠٠٠ ٧٧ - ٧١٧ ٣٦٣ ١١٧ ٣٦٣ ١١٧ - ٣٦٣ ١١٧  اليمن
 ٩٥٩ ١١٢ - - - - - ٢٨ ٣٤٠ ٥٩ ٩٣١ ١١٢ - ٩٣١ ١١٢  زامبيا

 ٥٢٤ ٤ - - - - - ٥٤٣ ٥٨٩ ٢ ٩٨١ ٣ - ٩٨١ ٣  زمبابوي
 ٣٨ - - - - ٣٨ - - - - -  فئات خمتلفة
 ٦٦١ ٦٧٧ ٣١ ٦١٥ ٦٨ ٣١٥ ٩٣٧ ٢ ١١٨ ٠٧٠ ٢ ٣١٧ ٧٤٠ ١٣ ٦٤٠ ٧٣٠ ٩٨٦ ٧٣٩ ٣٥٤ ٥٠٠ ٤ ٦٧٠ ٣٩٠ ١١ ٢٨٤ ٧١١ ١ ٣٨٦ ٦٧٩ ٩  اجملموع
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  الالجئون

 )٢(الالجئون )١(البلد

األشخـاص 
ين يعيشون ذال

أوضاعاً شبيهة 
يأوضــاع 
 )٣(الالجئني

جمموع الالجئني 
واألشخــاص 

ين يعيشون ذال
أوضاعاً شبيهة 

يأوضـــاع 
 الالجئني

الالجئون 
الذيــن 

تساعدهم 
 املفوضية

ملتمسو 
اللجـوء 

  القضايا(
 )٤()املعلقة

  الالجئـون
 )٥(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذين حتميهم
تساعــدهم 

املفوضية، مبا يف 
ذلك الذيــن 

يعيشون أوضاعاً 
شبيهة بأوضاع 

املشـرديــن 
 )٦(داخلياً

املشـردون 
داخليــاً 
 )٧(العائدون

األشخـاص 
عـدميـي 
 )٨(اجلنسية

فئــات 
 )٩(خمتلفة

جمموع األشخاص 
ين يشكلـون الذ

مصـدر انشغال 
 املفوضية

                       تب املفوضيةمكا
 ١٣٠ ٩٣٠ ٣ - - ٠٠٠ ٠٠٥ ١ ٧٩٧ ٦٩٣ ١ ٣٧١ ١٠٩ ٨٩٥ ٢١ ٦١٠ ٦٧٣ ٠٦٧ ١٠٠ ١ ١٥ ٠٥٢ ١٠٠ ١  البحريات الكربى-وسط أفريقيا 

 ٢١٩ ٢٢٨ ٥ - ٠٠٠ ١٠٠ ٨٣٤ ٦٦٣ ٩٩٢ ٤٨٥ ٣ ٩٤١ ١٣٢ ٢٦٥ ٣٠ ٩١٧ ٧٣٣ ١٨٧ ٨١٥ ١١ ١٧٦ ٨١٥ شرق أفريقيا والقرن األفريقي
 ٤٩٧ ٣٨٠ ٤٧٣ - - - ٠٧١ ١٢ ٧٦١ ١٨٦ ٤٨٠ ٨٨ ١٩٢ ١٨١ - ١٩٢ ١٨١ جلنوب األفريقيا

 ٥٧٣ ٩٤٥ - - ١٨٠ ٠٤٨ ٧٠٩ ٢٥٩ ٤٨ ٣٥٢ ١٣ ٦١٩ ١٦٣ ٧٣٤ ١٧٤ ٨ ٧٢٦ ١٧٤ غرب أفريقيا
 ٩٧٩ ٩١٧ ٦ ٦٤٢ ٦١ ٦٥٥ ٥٩٨ ١ ٥٧٧ ٢٢٦ ٢٠٠ ٧٩٣ ٩٤٢ ٣٧٥ ٧٨٨ ٣٦ ٠٨٤ ١٦٢ ٢ ١٧٥ ٨٢٥ ٣ ٠١٨ ١٥١ ١ ١٥٧ ٦٧٤ ٢ آسيا واحمليط اهلادئ

 ٨٥٢ ٠٩٣ ٦ - ٠٨٣ ٥٩١ ٠٠٠ ١٦٦ ٨٦٥ ٥٣٢ ٢ ٤٧٠ ٤٥ ٩١٢ ٣٦ ٤٦٢ ٥٠٤ ٥٢٢ ٧٢١ ٢ ٥٧١ ٦٧ ٩٥١ ٦٥٣ ٢ الشرق األوسط ومشال أفريقيا
 ٢٧٠ ٠٣١ ٤ ٥٠٠ ٦ ٥٦٤ ٦٤٧ ٥٢٧ ٨ ٤١٥ ٥٢٥ ١ ٥٢٠ ٦ ٤٦١ ٢٥١ ٢٥٥ ١٣٨ ٢٨٣ ٥٨٥ ١ ٠٧١ ٥ ٢١٢ ٥٨٠ ١ أوروبا

 ١٠٣ ١٥٠ ٤ - ١٣ - ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٢٨ ٥٥٢ ١٦٢ ٩٢٧ ٣٥ ٥١٠ ٩٨٧ ٥٩٠ ٤٨٧ ٩٢٠ ٤٩٩ األمريكتان
 ٣٨ - - - - ٣٨ - - - - - فئات أخرى

 ٦٦١ ٦٧٧ ٣١ ٦١٥ ٦٨ ٣١٥ ٩٣٧ ٢ ١١٨ ٠٧٠ ٢ ٣١٧ ٧٤٠ ١٣ ٦٤٠ ٧٣٠ ٩٨٦ ٧٣٩ ٣٥٤ ٥٠٠ ٤ ٦٧٠ ٣٩٠ ١١ ٢٨٤ ٧١١ ١ ٣٨٦ ٦٧٩ ٩ اجملموع

                       املناطق الرئيسية عند األمم املتحدة
 ٦٥٣ ٧٣١ ١٠ ٤٧٣ ٠٧٤ ١٠٠ ٠١٤ ٦٦٩ ١ ٨٣٧ ٨٨٨ ٥ ٦٤٤ ٣٠٢ ٢٨٢ ٢٧٢ ٦٦٦ ٧٨٢ ١ ٣٢٩ ٤٩٨ ٢ ٥٣٤ ٢٩ ٧٩٥ ٤٦٨ ٢ أفريقيا
 ٤٦٢ ٧٢٥ ١٣ ٣٧٩ ٦٢ ٠٨٢ ١٩٣ ٢ ٥٧٧ ٣٩٢ ٨٤٤ ٢٨٥ ٤ ٥٧٤ ٤٢١ ٢٥٣ ٦٩ ٤٨٨ ٥٥٤ ٢ ٧٥٣ ٣٠٠ ٦ ٠٨٩ ١٨٩ ١ ٦٦٤ ١١١ ٥ آسيا

 ٧٩٣ ٠٣٣ ٣ ٧٦٣ ٥ ١٤٦ ٦٤٤ ٥٢٧ ٨ ٦٣٦ ٥٦٥ ٣٥٦ ٦ ١٩٧ ٢٣٤ ٧٧٢ ١٢٤ ١٦٨ ٥٦٩ ١ ٠٧١ ٥ ٠٩٧ ٥٦٤ ١ أوروبا
 ٧٤٦ ٥٧١ ٣ - ١٣ - ٠٠٠ ٠٠٠ ٣ ٢٨ ١٥٥ ٤١ ٩٢٧ ٣٥ ٥٥٠ ٥٣٠ ٥٩٠ ٤٨٧ ٩٦٠ ٤٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ٣٥٧ ٥٧٨ - - - - - ٣٩٧ ١٢١ - ٩٦٠ ٤٥٦ - ٩٦٠ ٤٥٦ أمريكا الشمالية
 ٦١٢ ٣٦ - - - - - ٧٠٢ ١ ٥٠١ ٢ ٩١٠ ٣٤ - ٩١٠ ٣٤ أوقيانيا

 ٣٨ - - - - ٣٨ - - - - - فئات أخرى
 ٦٦١ ٦٧٧ ٣١ ٦١٥ ٦٨ ٣١٥ ٩٣٧ ٢ ١١٨ ٠٧٠ ٢ ٣١٧ ٧٤٠ ١٣ ٦٤٠ ٧٣٠ ٩٨٦ ٧٣٩ ٣٥٤ ٥٠٠ ٤ ٦٧٠ ٣٩٠ ١١ ٢٨٤ ٧١١ ١ ٣٨٦ ٦٧٩ ٩ اجملموع

  احلواشي
  . البياناتعيف مج  اليت تعتمدهاطرقالتعاريف والالبيانات تقدمها احلكومات بوجه عام استناداً إىل   
  .إىل أن القيمة صفر، أو غري متاحة، أو غري منطبقة )-(تشري الشرطة   
   . اللجوء أو اإلقامةمنطقةبلد أو   )١(  
شـكالً مكمـالً مـن أشـكال     األساسـي، واألشـخاص الـذين ُمنحـوا     املفوضـية  فقـاً لنظـام   و، ١٩٦٩، واتفاقية منظمة الوحـدة األفريقيـة لعـام    ١٩٦٧بروتوكول عام ، و١٩٥١األشخاص املعترف هبم كالجئني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لعام        )٢(  

  .ئنيجالالفرادى هذه البلدان بعتراف ا سنوات من ١٠ممارسة من البلدان الصناعية استناداً إىل بلداً  ٢٤رت املفوضية عدد الالجئني يف ، قّداتمن احلكومت اليت مل ترد فيها تقديرات االاحلويف  . وأولئك الذين ُمنحوا محاية مؤقتةاحلماية
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  )تابع (احلواشي

ألسباب عملية أو هذه الفئة وصفية بطبيعتها وتشمل فئات من األشخاص املوجودين خارج بلداهنم أو أقاليم نشأهتم والذين يواجهون خماطر يف جمال احلماية شبيهة بتلك اليت يواجهها الالجئون ولكن مل تتأكد استفادهتم من وضع الالجئ   )٣(  
  .غريها من األسباب

  .اإلجراءاتاليت بلغتها رحلة كانت امل اًالجئ قيد النظر أّيال تزال طلباهتم اللتماس اللجوء أو احلصول على مركز الاألشخاص الذين   )٤(  
  .بلد األصل واللجوء: املصدر.  التقومييةالالجئون الذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنة  )٥(  
وهذه الفئة وصفية بطبيعتها وتشمل فئات من األشخاص املوجودين داخل . وتشمل هذه الفئة أيضاً أشخاص يف أوضاع شبيهة بأوضاع املشردين داخلياً. أو املساعدة/األشخاص املشردون داخل بلداهنم والذين متنحهم املفوضية احلماية و  )٦(  

  .واجهون خماطر يف جمال احلماية شبيهة بتلك اليت يواجهها املشردون داخليا ولكن مل يكن باإلمكان، ألسباب عملية أو غريها من األسباب، اإلعالن عنهم ضمن تلك الفئةبلدان جنسياهتم أو اإلقامة املعتادة والذين ي
  .ية التقومياملفوضية والذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنةتساعدهم / حتميهمالذينداخلياً املشردون   )٧(  
  .  مبوجب قوانينهاا أهنم من رعاياهدولةعتربهم أي ت ال نيشري اجلدول إىل األشخاص الذي  )٨(  
 ة أو غريها من وقد تستند هذه األنشطة إىل اعتبارات إنساني. أو خدمات املساعدة/يشري إىل أفراد ال يدخلون مباشرة بالضرورة يف أي من الفئات األخرى ولكن قد تقدم هلم املفوضية احلماية و  )٩(  

  .  االعتبارات اخلاصة
  . الجئ صحراوي يف خميمات تندوف١٦٥ ٠٠٠ حنو  أن هناكحلكومة اجلزائريةا تقّدر  )١٠(  
 للُحكم التارخيي املتعلق بالتشريد، نقلت احملكمة عن مدير الوكالة الرئاسية للعمل ويف آخر أمر تنفيذي. هناك، وفقاً للمحكمة الدستورية الكولومبية، تفاوت خطري بني احلجم احلقيقي ملا هو عليه الوضع وأرقام نظام التسجيل الوطين  )١١(  

 ، املتعلق باحلكم ٢٠٠٦أغسطس / آب١١، املؤرخ ٢١٨األمر التنفيذي ( ماليني شخص ٣االجتماعي والتعاون الدويل الذي أقر يف بيانات علنية بأن أعداد املشردين داخلياً يف كولومبيا تناهز 
  ).T-025ي التارخي

  .أرقام خاصة بالالجئني العراقيني يف األردن واجلمهورية العربية السورية كما قدرهتا احلكومتان  )١٢(  
وال حيظون بنفس احلقوق اليت متنح ملواطين اجلبل ) كوسوفو(ردين من صربيا ، فإن هؤالء يتألفون من أشخاص مش)وتشري إليهم حكومة اجلبل األسود رمسياً على أهنم كذلك(بالرغم من اعتبار هؤالء الناس مشردين داخلياً يف هذا التقرير   )١٣(  

  . األسود يف الواقع العملي
، واألفغان املسجلون خارج خميمات ) شخص٨٨٦ ٧٠٠(، واألفغان املسجلون يف خميمات الالجئني اليت تساعدها املفوضية ) الجئ١ ٧٠٠(الذين اعترف هلم هبذه الصفة األفغان الالجئون أرقام املفوضية اخلاصة بباكستان تشمل   )١٤(  
، أصبح الذين يعيشون خارج خميمات ٢٠٠٧وبعد االنتهاء من عملية التسجيل يف عام . وأصدرت حكومة باكستان هلؤالء األفراد من مجيع الفئات بطاقات إثبات التسجيل).  شخص١ ١٤٧ ٥٠٠" (شبيهة بأوضاع الالجئني"أوضاعا يعيشون الالجئني و

   . ولكنهم يستفيدون من الدعاية لصاحلهم ومن الدعم لدى عودهتم إىل ديارهماملفوضيةوال يتلقى هؤالء مساعدة مادية مباشرة من ". شبيهة بفئة الالجئني"لالجئني ضمن فئة ا
  ).؛ ال تتوفر أرقام عن السنوات األحدث٢٠٠٦يف هناية ( حالة عالقة ٨٢ ٠٠٠، وإىل  )٢٠٠٧اية يف هن( حالة مل يبت فيها يف املرحلة األوىل ٨٩ ٠٠٠تشري إىل ) احلاالت العالقة( أرقام طاليب اللجوء   )١٥(  
  . ٢٠٠٧يوليه / ليشيت يف متوز-انتهت أنشطة املفوضية ملساعدة املشردين داخليا يف تيمور   )١٦(  
 ويبقى هؤالء حيظون بعناية املفوضية على غرار الذين عادوا بالفعل إىل قراهم والبالغ .  املخيمات ومواقع العبور ميثل عدد املشردين داخلياً املتبقني يف٢٠٠٧عدد املشردين داخليا يف هناية عام   )١٧(  

  . شخص٥٧٩ ٠٠٠عددهم 
  .مجعتها املفوضية وشعبة دعم مجع املعلومات وتنسيقها ميدانياً. احلكومات/املفوضية  :املصدر
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   املكتب اإلقليمي ونوع نشاط املساعدة حبسب٢٠٠٧ نفقات املفوضية يف عام -٢اجلدول 
  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  الدعم نوع املساعدة

 اإلقليم/البلد/املكتب اإلقليمي
التنظيم 
 التوطني احمللي  إعـادة التوطني دعـم الربامج  واإلدارة

العـودة 
الطوعية إىل 
  الوطن

الرعايـة 
  واإلعالة

ة مساعد
 اجملموع  الطوارئ

      غرب أفريقيا‐ ١

 ٧٧٤٫٤ ١ - ٠٣١٫٠ ١ ٧٢٧٫٩١٥٫٥ - - -  بنن

 ٧٤٦٫٥ ٨ - ٩٥٧٫٧ ١ -٠٩٧٫٨ ٧٦٥٫٥٣ ٩٢٥٫٥١ ١ -  كوت ديفوار

 ٤١٩٫٤ - ٢٨٫٥ -٣٩٠٫٩ - - -  غامبيا

 ١٨٧٫٥ ٩ - ٤١٢٫٢ ٣ ٢١٩٫٢ ٤٠٨٫٨١ ٢٥٤٫٦١ ٨٩٢٫٨١ ١ -  غانا

 ٣٣٨٫٧ ٩ - ٠٧٠٫٩ ٣ -٠٢٨٫٥ ٨٧٥٫٣٣٦٤٫٠٢ ٣ -  غينيا

 ٦٢٥٫٦ ٤٠ - ٥١٢٫٢ ٤ -٣٧١٫١ ٨٢٩٫٦٩ ٩١٢٫٧٢٥ -  ليبرييا

 ٣٨٠٫٠ ٣ - ٣٥٤٫٠ ١ -٤٤٤٫٥ ٥٨١٫٥١ - - نيجرييا 

 ٣٣٠٫٤ ٢ - ٦٧٧٫٠ ١ ٦٠٩٫٨٤٣٫٦ - -  السنغال

 ٨٠٢٫٦ ٩ - ٤٢٢٫٩ ٢ -٠١٤٫٩٥٣٧٫٩ ٨٢٦٫٩٢ ٤ -  سرياليون

 ٢٠٠٫٣ - ٤٠٫٠ -١٦٠٫٣ - - -  توغو

 ٢٤٣٫٧ ٤ - - ٤٥١٫٤٦١٫٩ ٨٧٫٠٦٤٣٫٤٣ -  األنشطة اإلقليمية

 ٠٤٩٫١ ٩٠ - ٥٠٦٫٤ ١٩ ٣٤٠٫٣ ٦١٨٫٩١ ٠٦٣٫٢٢٢ ٥٢٠٫٣٣٣ ١٣ - )١(اجملموع الفرعي 

      شرق أفريقيا والقرن األفريقي‐٢

 ١٥٣٫٦ ٣ - ٠٠٤٫٩ ١ ١٫٨ -٠٢٨٫٥١٠٢٫٣ ١٦٫٢٢  جيبويت

 ٩١٠٫٣ ٣ - ٦٢٥٫٩ - -٤٢٠٫٩ ٨٦٣٫٥١ ١ -  إريتريا

 ٣٥٠٫٩ ٢٥ - ٨٩٩٫١ ٢ ٣٤١٫٥١٤٣٫٤ ٨٥٣٫٤١ ٤١٧٫٧٢ ٦٩٥٫٨١٤ ٣ إثيوبيا 

  مبا يف ذلك مركز الدعم(كينيا 
  )  اإلقليمي يف كينيا

٥٣٤٫٤ ٥٣ - ٩١٢٫٥ ٧ ٧٢٩٫١١٢٠٫٦٥٥٣٫٥ ٩٥٨٫١١ ٢٦٠٫٦٣٠ ١٢ 

 ٥٧٦٫٧ ١٢ - ١٦٧٫٢ ١ ٨٤٣٫٦٢٤٫٩ ٩٦٧٫٤٥ ٥٧٣٫٦٤ -  الصومال

 ٥٧٩٫٧ ٧٥ - ٣٢٤٫٧ ٥ ٣٤٢٫٨١٣٩٫٤ ١٧٢٫٦٤ ٥٣٢٫٨٥٦ ٠٦٧٫٣٨ ١  السودان

 ٤٠٢٫٠ ٣٢ - ٠٦٣٫٩ ٣ ٣٢٦٫٠٣٠٫٦ ٢٥٥٫٨٢٥ ٨٨٢٫٥٨٤٣٫٢٢  أوغندا

 ٨١٫١ - - - -٧٢٫٧٨٫٤ -  األنشطة اإلقليمية

 ٥٨٨٫٨ ٢٠٦ - ٩٩٨٫١ ٢١ ٩٧٤٫٦٨٩٣٫٦ ٥١٠٫٠٣٦ ٢٩٠٫١٦٩ ٩٢٢٫٤٥٩ ١٧ )٢(اجملموع الفرعي 

     ريقيا ومنطقة البحريات الكربى وسط أف‐٣

 ٥٦٥٫٢ ٢٥ - ٨٠٢٫٤ ٣ ٤٣٫١ -٢٣٦٫٩ ٤٨٢٫٨١٩ ٢ -  بوروندي

 ٤٥٢٫٤ ٣ - ٥٥٧٫٧ ٨١٢٫٨٨٣٫١ ١ -٩٩٨٫٧ -  الكامريون

 ١٨٠٫٠ ٤ - ٩٠٧٫٢ -٦١٠٫٠٧٠٣٫٠٥٣٧٫٤ ٤٢٢٫٥١  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ٣٧٨٫٤ ٨٢ - ٥٨٧٫٣ ٦ -١٠٦٫٩ ٦ -٦٨٤٫١ ٦٩ -  تشاد

 ٩٥٣٫٤ ٦ - ٦٩١٫٠ ١ -٧٥٣٫٤٧٩٢٫٠ ٧١٧٫١١ ٢ -  الكونغو 

 ٨٤٩٫١ ٤٧ - ٠٨٤٫٥ ٥ -٣٥٣٫٨ ٠٦١٫٣١ ٣٤٩٫٥٢٦ ١٥ -  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ٤٤٢٫٦ ٢ - ٨٠٥٫٥ ٥٦٩٫٣٦٧٫٨ ١ - - -  غابون

 ٦٦٠٫٨ ٦ - ٩٦٧٫٧ ٣١٫٨ -٤٠٣٫١٢٥٤٫٩ ٣٫٢٥  رواندا

 ٣٦٥٫٦ ٣٠ - ٧٥٤٫٨ ٢ ٦١٣٫٤ -٩١٨٫١ ٠٧٩٫٣٧ ١٩ -  مجهورية ترتانيا املتحدة
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  الدعم نوع املساعدة

 اإلقليم/البلد/املكتب اإلقليمي
التنظيم 
 التوطني احمللي  إعـادة التوطني دعـم الربامج  واإلدارة

العـودة 
الطوعية إىل 
  الوطن

الرعايـة 
  واإلعالة

ة مساعد
 اجملموع  الطوارئ

 ٦٦٧٫٢ ٦ - - ٣١٫٩ -٩٣٣٫٩٧٠١٫٤ ٥ -  األنشطة اإلقليمية

 ٥١٤٫٧ ٢١٦ - ١٥٨٫١ ٢٣ ١٧٢٫١٨٧١٫٢ ٦٢٨٫٩١٢ ٢٥٨٫٦٥٦ ٤٢٥٫٨١٢٣  )٣(اجملموع الفرعي 

      

      اجلنوب األفريقي‐ ٤

 ٠٧٢٫٧ ١٢ - ٧٢٩٫٢ ١ -٥٥٤٫٤٧٨٩٫١ ٩ - -  أنغوال

 ٥٧٤٫٩ ٢ - ٧١٨٫٠ - - -٨٥٧٫٠ ١ -  بوتسوانا

 ١٢٠٫٠ ٣ - ٦٢٨٫٤ ٣٨٢٫٤١٫٢ -١٠٨٫٠ ٢ -  مالوي

 ٧٤٨٫٩ ٢ - ٦٦٨٫١ ٠٦٣٫٤١٧٫٤ ٢ - - -  موزامبيق

 ٩٦٦٫٥ ٢ - ٦٣٦٫٤ - - -٣٣٠٫١ ٢ -  ناميبيا

 ٤٨١٫٥ ٥ - ٠٠٦٫٣ ٣ ٤٥٣٫٥٢١٫٧ ٢- -  جنوب أفريقيا

 ٧٣٠٫٧ ١٠ - ٩٤٨٫٤ ١ ٧٠٢٫٩٢٦٫٨ ٤٤٣٫٥٣ ٦٠٩٫٢١ ٣ -  زامبيا 

 ٨٥١٫٥ ١ - ٤٦٥٫٧ -٣٨٥٫٧ ١ - - -  زمبابوي

 ٣٣٠٫٧ ١ - - ٦٥٤٫٤٥١٩٫١٣٢٫٣١٢٥٫٠ -  األنشطة اإلقليمية

 ٨٧٧٫٥ ٤٢ - ٨٠٠٫٤ ٩ ٨٠٩٫٣١٩٢٫١ ٥١٧٫٠١٠ ٥٥٨٫٧١١ ١٠ -  )٤(اجملموع الفرعي 

 ٠٣٠٫١ ٥٥٦ - ٤٦٣٫١ ٧٤ ٢٩٧٫٣ ٥٧٤٫٩٣ ٧١٩٫١٨٢ ٦٢٧٫٧١٧٠ ٣٤٨٫٢٢٠٦ ١٨  )٤- ١(اجملموع الفرعي ألفريقيا 

         الشرق األوسط ومشال أفريقيا‐ ٥

 ٠٧٢٫١ ٦ - ٧٠٧٫٧ - - -٣٦٤٫٤ ٥ -  اجلزائر

 ٥٢١٫٧ ٦ - ٢٥٧٫٢ ١ ٧٠٦٫٦١٫٥ ٢٥٢٫٩٢ -٣٠٣٫٥ ٢  مصر

 ٧٧٩٫١ ٣٠ - ٨٦٣٫١ ١ - - -٩١٦٫٠ ٢٨  العراق

 ٣٦١٫٨ - ٢١٧٫٣ - - -١٤٤٫٥ -  إسرائيل

 ٥٤١٫١ ٤٠ - ٤٩٦٫٤ ١ ٣٢٫٨ - -١٥١٫٩ ٨٦٠٫٠١ ٣٧  ألردنا

 ٥٩٣٫٨ ١١ - ٤٢٥٫١ ١ ٠٠٠٫٦٥٦٢٫٠ ٤ -٨١٣٫٣ ٧٩٢٫٨١ ٣  لبنان

 ٨٨٦٫٣ - ٣٢٧٫٩ - -٤٨٤٫٢٧٤٫٢ -  اجلماهريية العربية الليبية

 ٩٨٥٫٤ ٢ - ٤٢٩٫٣ - -٨٥٣٫٨ ٧٠٢٫٣١ -  موريتانيا

 ٣٧٥٫٥ ١ - ٢٧٥٫٨ ٩٫١ - -٠٩٠٫٧ ١ -  املغرب

 ١٦٢٫٢ ٢ - ٢٤٦٫٩ ١ - - -١٠٨٫١٨٠٧٫١  اململكة العربية السعودية

 ٣٨٩٫٦ ٥٥ - ٦٩٢٫٦ ١ ٣٠٫١ - -٢٦٦٫٧ ٤٠٠٫١١ ٥٢  اجلمهورية العربية السورية

 ٣٧٦٫٩ - ٤٩٫٨ - - -٣٢٧٫١ -  تونس

 ٥٩٠٫٠ - ٥٩٠٫٠ - - - - -  اإلمارات العربية املتحدة

 ٣٥١٫٩ ٢ - ٥٣٩٫٢ - - -٨١٢٫٧ ١ -  )تدابري بناء الثقة(الصحراء الغربية 

 ٥٦٠٫٣ ٦ - ٨٠٣٫٠ ٥٧٩٫٧١٤٨٫٧٧٢٫٣٢١٫٥ ٩٣٥٫١٤  اليمن

 ٥٧١٫٨ ٥ - - - - -٩٤٦٫٨٦٢٥٫٠ ٤  األنشطة اإلقليمية

 ١١٩٫٦ ١٧٤ - ٩٢١٫٣ ١٢ ٧٧٩٫٥٦٥٧٫٠ ٣٢٩٫٧٦ ١٦٩٫٦٢ ٢٦٢٫٥٢٠ ١٣١  )٥(اجملموع الفرعي 

       آسيا واحمليط اهلادئ‐  ٦

 ٣٢٩٫٩ ٧٠ - ٠٧٤٫٣ ٥ - -١٧٠٫٢ ٨٥٫٤٦٥ -  ستانأفغان

 ١٦٤٫١ ١ - ٦٢٣٫٧ - - -٥٤٠٫٥ -  أستراليا ونيوزيلندا
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  الدعم نوع املساعدة

 اإلقليم/البلد/املكتب اإلقليمي
التنظيم 
 التوطني احمللي  إعـادة التوطني دعـم الربامج  واإلدارة

العـودة 
الطوعية إىل 
  الوطن

الرعايـة 
  واإلعالة

ة مساعد
 اجملموع  الطوارئ

 ٩٩٧٫٨ ٣ - ٤٢١٫٠ ١٫٢ - -٥٧٥٫٧ ٣ -  بنغالديش

 ٠٧٠٫٩ ١ - ٣٣٦٫٨ - - -٧٣٤٫١ -  كمبوديا

 ٠٤٦٫٥ ٤ - ٦٦١٫٤ - - -٣٨٥٫١ ٣ -  الصني

 ٧٥٨٫٨ ٣ - ٩٨٩٫٦ ٢٥٫٥ -٧٢٢٫٠٢١٫٧ ٢ -  اهلند

 ٩٦٢٫٨ ١١ - ٦٥٦٫٣ ٢ -٥٥٨٫٦ ٨٤٤٫٤٤ ٦٣٢٫٢٢٧١٫٣٣  مجهورية إيران اإلسالمية

 ١٠٤٫٧ ٢ - ٩٥٢٫٠ -٣٥٫١ -١١٧٫٧ ١ -  إندونيسيا 

 ٦٥٢٫٢ ٢ - ٠٣٧٫٦ ٢ - - -٦١٤٫٦ -  اليابان

 ٦٠٩٫١ ١ - ٩٣٢٫١ - - -٦٧٧٫٠ -  كازاخستان

 ٧٨٥٫٤ - ٣٩٢٫٢ - - -٣٩٣٫١ -  مجهورية كوريا

 ٤٢٣٫٦ ١ - ٤١٨٫٠ -١٦٣٫٩ -٨٤١٫٧ -  غيزستانقري

 ٢٩٢٫٣ ٤ - ٥٠٦٫٣ ١ ٢١٣٫٦ - -٥٧٢٫٥ ٢ -  ماليزيا

 ٢٢٢٫١ - ٢٠٫٠ - - -٢٠٢٫١ -  منغوليا 

 ٤٤١٫٦ ٦ - ٤٢٤٫٤ ١ - -٩٢٣٫٢ ٠٩٤٫٠٣ ١ -  ميامنار

 ١٣٣٫٥ ٩ - ٤٦٥٫٦ ١ ٢٤٦٫٧٥٣١٫١ -٨٩٠٫٢ ٦ -  نيبال

 ٩٤٢٫٨ ٢١ - ٦٤٨٫٧ ٢ ١٧٫٤ -١٩١٫٠ ٨٣٨٫٧٢ ٢٤٧٫٠١٣ ٣  باكستان

 ٤٠٤٫٤ - ٣٢٣٫٨ -٨٠٫٦ - - -  بابوا غينيا اجلديدة 

 ١٩٢٫٧ - ٤٠٫٠ -١٥٢٫٧ - - -  الفلبني

 ٤٧٫٢ - - - - -٤٧٫٢ -  سنغافورة 

 ٦٤١٫٦ ٢٠ - ٢٥٣٫١ ٢ -٥٦١٫٨ ٥ -٦٦٦٫٠١٦٠٫٨ ١٢  سري النكا

 ٩٣٧٫٩ - ٤٦٢٫٦ - - -٤٧٥٫٢ -  طاجيكستان

 ٥٠٥٫٠ ١٤ - ٣٣٠٫٠ ٢ ٢٤٣٫٨ - -٩٣١٫٢ ١١ -  تايلند

 ٩٣٧٫٨ - ١١٨٫٥ -٨١٩٫٣ - - -   ليشيت–تيمور 

 ٧٢٩٫٣ - ٣٩٧٫١ -٢٧٢٫٦ -٥٩٫٦ -  تركمانستان

 ١٦٣٫٦ - - - - -١٦٣٫٦ -  أوزبكستان

 ٢٢٠٫٥ - ١٠٢٫٩ -١١٧٫٦ - - -  فييت نام

 ٧٧٣٫٧ ١ - - -٢٨٫٧٨٠٤٫٦٩٤٠٫٤ -  األنشطة اإلقليمية

 ٤٩١٫٩ ١٨٧ - ٥٨٧٫٨ ٢٨ ٠٣٢٫٥ ٩٤٩٫٤١ ٩٥٥٫٢١٢ ٤٢١٫٨٧٥ ٥٤٥٫٢٥٢ ١٦  )٦(فرعي اجملموع ال

        أوروبا‐  ٧

 ٨٧٥٫١ - ٥٤٥٫٦ - - -٣٢٩٫٥ -  ألبانيا

 ٩٤٠٫٤ ١ - ٥٦٠٫٢ -٣٨٠٫٢ ١ -- -  أرمينيا

 ٠٤٤٫٨ ١ - ٣٢٥٫٩ -٧١٩٫٠ -- -  النمسا

 ٥٨٦٫١ ٣ - ٧٤٩٫٨ -٤٢٢٫١ -٤١٤٫١ ٢ -  أذربيجان

 ٦١٩٫٥ ١ - ٣١٦٫٠ -٣٠٣٫٦ ١ - - -  بيالروس

 ٣٨٠٫٣ ٣ - ٥١٢٫٤ ٢ -٨٦٧٫٩ - - -  بلجيكا 

 ٨٠٢٫٩ ٧ - ٦٦٩٫٤ ١ - - -١٣٣٫٥ ٦ -  البوسنة واهلرسك

 ٩٥٨٫١ - ٤٣٢٫١ -٥٢٥٫٩ - - -  بلغاريا

 ٤٩٩٫١ ٣ - ٧١٥٫٦ - -٧٨٣٫٥ ٢ - -  كرواتيا

 ٧٨٧٫١ - ٤٣٥٫٨ -٣٥١٫٢ - - -  قربص
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  الدعم نوع املساعدة

 اإلقليم/البلد/املكتب اإلقليمي
التنظيم 
 التوطني احمللي  إعـادة التوطني دعـم الربامج  واإلدارة

العـودة 
الطوعية إىل 
  الوطن

الرعايـة 
  واإلعالة

ة مساعد
 اجملموع  الطوارئ

 ٥١٤٫٣ - ٣١٧٫٣ -١٩٧٫١ - - -   التشيكية اجلمهورية

 ٧٤٦٫٦ ٢ - ٢٧١٫٠ ١ -٤٧٥٫٦ ١ - - -  فرنسا

 ٤٣٣٫٩ ٥ - ١٨٣٫٢ ١ -١٧٩٫١ ٤ -٧١٫٦ -  جورجيا 

 ٢١٣٫٦ ٢ - ٢١٤٫١ ١ -٩٩٩٫٥ - - -  أملانيا

 ١٩٦٫٢ ١ - ٥٣٠٫٥ -٦٦٥٫٧ - - -  اليونان

 ٠٩٠٫٨ ٢ - ٣٠٧٫٢ ١ -٧٨٣٫٦ - - -  هنغاريا 

 ٦٥٨٫٦ - ٤٣٣٫٥ -٢٢٥٫٠ - - -  آيرلندا

 ٦٩١٫٤ ٣ - ٩١٥٫٣ ١ -٦٨٧٫٥ ١ -٨٨٫٦ -  إيطاليا

 ٤٩٫٥ - - -٤٩٫٥ - - -  مالطة

 ٥١٩٫٨ ٢ - ٥٦٣٫٤ - - -٩٥٦٫٣ ١ -  اجلبل األسود

 ٩٦١٫٣ - ٤٤٠٫٨ -٥٢٠٫٥ - - -  بولندا

 ٥٩٫٤ - - -٥٩٫٤ - - -  الربتغال

 ٦٥٢٫٣ - ٣١٢٫٧ -٣٣٩٫٧ - - -  مجهورية مولدوفا

 ٠٦٨٫٦ ١ - ٥٢٨٫٣ -٥٤٠٫٤ - - -  رومانيا 

 ١٧٣٫٣ ١٣ - ٨٣٨٫٤ ١ -٣٣٤٫٩ ١١ - - -  االحتاد الروسي

 ٦١٤٫٢ ٢٣ - ٩٨٢٫٥ ٣ -٣٧٦٫١ ٣٠٨٫١١٢ ٩٤٧٫٤١ ٥ -  صربيا

 ٥١١٫٩ - ١٣٤٫٨ -٣٧٧٫١ - - -  سلوفاكيا

 ١٩١٫٥ - - -١٩١٫٥ - - -  سلوفينيا 

 ٢٧٦٫٥ ١ - ٧٥٢٫٢ -٥٢٤٫٣ - - -  إسبانيا

 ٠٧٤٫٧ ٢ - ٢٠٦٫٥ ١ -٨٦٨٫٢ - - -  السويد

 ٦٦١٫٩ - ٣٧٦٫٧ -٢٨٥٫٢ - - -  سويسرا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
  السابقة

- ٢٥٠٫٢ ٣ - ٨٦٢٫٥ - - -٣٨٧٫٧ ٢ 

 ٨٣١٫٥ ٧ - ٧٣٣٫٢ ٢ -٢١٣٫٨ ٤ - -٨٨٤٫٥  تركيا 

 ١١١٫٥ ٣ - ١٦٩٫٦ ١ -٩٤١٫٩ ١ - - -  أوكرانيا

 ٦٨٣٫١ ١ - ١٦٠٫٥ ١ -٥٢٢٫٥ - - -  ملتحدة اململكة ا

 ١١٣٫٩ ١ - - -١١٣٫٩ ١ - - -  األنشطة اإلقليمية 

 ٨٤٤٫٠ ١٠٧ - ٤٩٧٫١ ٣٢ -٠٤١٫٩ ٠٩١٫٦٥١ ٣٢٨٫٨٤ ٨٨٤٫٥١٩  )٧(اجملموع الفرعي 

       األمريكتان‐  ٨

 ٧٣٧٫٤ ٢ - ٨٨١٫٢ ١٣٩٫٩٦٦٣٫٣ ١ - -٥٢٫٩  املكتب اإلقليمي يف األرجنتني

 ٠٧٢٫٩ ٣ - ٤٤٣٫٦ ٣٣٠٫٢٧٩٨٫٣ ١٫٢١ -٤٩٩٫٦  الربازيل

 ٦٧٣٫٩ ١ - ٩١١٫٧ ٧٦١٫٣١٫٠ - - -  كندا

 ٥٥١٫٥ ١٣ - ٨٠٤٫٢ ١ -٧٤٧٫٣ ١١ - - -  كولومبيا

 ٩٩٥٫٦ ١ - ٦٠١٫٧ ٣٠٧٫٨١٫٠ ١ -٨٥٫٠ -  كوستاريكا

 ٢١٠٫١ - - - -١٩٨٫٢١١٫٩ -  كوبا

 ٢١٥٫٩ ٥ - ٧٧٢٫٩ ٢٥٢٫٦٠٫٥ ٤ -١٩٠٫٠ -  إكوادور

 ٢٦٧٫٩ ٢ - ٧٧٤٫٩ ٤٩٢٫٢٠٫٧ ١ - - -  املكتب اإلقليمي يف املكسيك

 ٠٤٠٫٦ ١ - ٤٤٥٫٣ -٥١٠٫٠ -٨٥٫٢ -  بنما
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  الدعم نوع املساعدة

 اإلقليم/البلد/املكتب اإلقليمي
التنظيم 
 التوطني احمللي  إعـادة التوطني دعـم الربامج  واإلدارة

العـودة 
الطوعية إىل 
  الوطن

الرعايـة 
  واإلعالة

ة مساعد
 اجملموع  الطوارئ

 ٧٨١٫٠ ٣ - ٨٦٣٫٦ ١ ٩١٦٫٣١٫٠ ١ - - -  الواليات املتحدة األمريكية

 ٦٦٢٫٩ ٣ - ٠٧٨٫٨ ١ ٤٨٣٫٧٠٫٥ ٢ -١٠٠٫٠ -  املكتب اإلقليمي يف فنـزويال 

 ٢٠٩٫٧ ٣٩ - ٥٧٨٫٠ ٩ ٤٦٦٫٣ ٩٤١٫٣١ ٥٥٢٫٥٦٥٨٫٤١٣٫٢٢٦  )٨(عي اجملموع الفر

 ٢٣٩٫٦ ١٠٤ - ٤٠١٫٨ ٥٥ ٩٢٩٫٧ ٢٤٦٫٢٣ ٥٧٠٫١٣٦٫١١٣ ٠٥٥٫٦١٨ ١٣   الربامج العاملية-  ٩

 -      املقر–١٠

 ٣٩٢٫٨ ٧٥  ٣٩٢٫٨ ٧٥   دعم الربامج

 -    التنظيم واإلدارة

 ٠٧٧٫٥ ٥١ ٠٧٧٫٥ ٥١    صندوق امليزانية السنوية  -  

 ٠٤٣٫٢ ٣٧ ٠٤٣٫٢ ٣٧     امليزانية العاديةصندوق  -  

 ٥١٣٫٥ ١٦٣ ١٢٠٫٨ ٨٨ ٣٩٢٫٨ ٧٥  )١٠(اجملموع الفرعي 

 ٥٦٦٫٠ ٩ ٥٦٦٫٠ ٩   املوظفون املبتدئون من الفئة الفنية -١١

 ٠١٤٫٣ ٣٤٢ ١ ٦٨٦٫٧ ٩٧ ٨٤١٫٩ ٢٨٨ ٣٨٢٫٨ ٥٣٣٫١١٠ ١٩٣ ١٤٤٫٩ ٢٥٣ ٧٧٦٫٤ ٣١٧ ٦٤٨٫٦ ١٨٠ )١١-١( املفوضية –اجملموع 
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