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  مقدمة  -أوالً   
   باحلماية الدولية، هذا العام الذي حيتفـل فيـه بالـذكرى          تتناول املذكرة اخلاصة      -١

 املتعلقة مبركز الالجئني، اجلوانب املتعـددة لتلـك االتفاقيـة           ١٩٥١السنوية التفاقية عام    
كما تورد تقريراً عما أجنز خـالل       . وألعراف اللجوء، من وجهيت النظر التارخيية واملعاصرة      

طروحة مبا يف ذلك فيما خيـص حـاالت التـشريد           العام فيما خيّص احلماية والتحديات امل     
العام بشأن حاالت انعـدام اجلنـسية       وسيتم تقدمي تقرير منفصل يف مذكّرة هذا        . الداخلي

عن املراحل اليت مت بلوغها فيما يتعلق مبنـع حـاالت انعـدام         ) EC/62/SC/CRP.13الوثيقة  (
ات املشار إليها يف النّص علـى       وميكن االطالع على الوثائق والورق    . اجلنسية واالستجابة هلا  

  .www.refworld.org املوقع اإللكتروين

  األبعاد التارخيية  -ثانياً   
إن منح حق اللجوء ملن يفّر من االضطهاد يف البلدان األجنبية من العالمات املضيئة                -٢

وقد أعيد توكيد أعراف اللجوء املعاصرة، الـواردة يف اإلعـالن           . األوىل يف تاريخ احلضارة   
، ١٩٦٧  املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا لعام     ١٩٥١العاملي حلقوق اإلنسان، يف اتفاقية عام       

وُيَعّد مـنح   . إىل جانب عدد متنام من الصكوك اإلقليمية املتعلقة بالالجئني وحقوق اإلنسان          
  وغريها من  ١٩٥١اللجوء فعالً إنسانياً وسلمياً وغري سياسي، كما أكدت ذلك اتفاقية عام            

وعالوة على هذا، فإن التشريد يعد مشكلة عاملية تتطلب حلوالً عامليـة            . االتفاقات الدولية 
  .استناداً إىل مبادئ التعاون والتكافل الدوليني وتقاسم األعباء واملسؤوليات

وقد وضع  . ، يف صميمها، العرف اخلاص باحلماية الدولية      ١٩٥١وتضّم اتفاقية عام      -٣
الدبلوماسية اليت متنح، عادة، للمواطنني يف اخلارج،   اضة عن احلماية    ذلك العرف أصالً لالستع   

أما اليوم فإنّ أفضل ما مييز احلماية الدولية هو ضمان منح األشخاص الذين ال حتميهم بلداهنم                
 على الغرض املتوخى    ١٩٥١وتؤكد ديباجة اتفاقية عام     . مطائفة من احلقوق وتلبية احتياجاهت    

. ارسة الالجئني على أوسع نطاق ممكن حلقوقهم وحرياهتم األساسـية        منها أال وهو ضمان مم    
 مبادئ عدم التمييز وعدم اإلعـادة القـسرية         ١٩٥١وتشمل املبادئ األساسية التفاقية عام      

وعدم معاقبة الالجئ على الدخول إىل البلد أو البقاء فيه بصفة غري قانونية، والتمتع حبقـوق                
الجئ لدخول أرض مأمونة بداية عملية تنتهي ببلوغ حـل          ويعد قبول ال  . اإلنسان األساسية 

 مفوضـية  ١٩٥١كما حتّمل اتفاقية عام . دائم هو عودة الالجئ إىل بلده يف األوضاع املثالية        
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني، حتديداً، مسؤولية اإلشراف علـى تنفيـذ الـدول              

  .اللتزاماهتا مبوجب املعاهدة
 تشكل ميثاقاً عاملياً خيدم     ١٩٥١ فإن اتفاقية عام     ١٩٦٧توكول عام   وإىل جانب برو    -٤

قادر على أن يتكيف مع طائفة عريضة من " صك دينامي حي"الالجئني وقد برهنت على أهنا 
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 ومن األمثلة على ذلك أن أشكال االضطهاد املتعلقة بالتمييز        . السياقات االجتماعية السياسية  
ولتضمينها يف صـياغة    " الجئ"ا إلدراجها ضمن تعريف     على أساس نوع اجلنس قد مت قبوهل      

اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف املمارس ضّد املرأة والعنـف املـرتيل الـيت                
وقد أكدت املفوضية السامية لشؤون الالجئني على أن االتفاقية قد          . ٢٠١١اعتمدت يف عام    

راءات املتعلقة باالضطهاد ذي الـصلة      عكست على النحو املالئم املصطلحات اخلاصة باإلج      
  .بنوع اجلنس وإجراءات اللجوء اليت تراعي االعتبارات اجلنسانية

د هذه التفسريات الطريق لتطبيق تعريف مصطلح الالجئ الـوارد يف اتفاقيـة                  متّهو  -٥
 وقد بدأ األفراد    . على األشخاص الذين يفّرون من خمتلف أشكال الرتاع والعنف         ١٩٥١عام  
ألسر، على حنو مطرد، يتخذون قرار مغادرة اجملتمعات اليت هتيمن عليهـا العـصابات أو               وا

الشبكات اإلجرامية واليت قد يواجهون فيها أخطاراً تتهدد حياهتم واالبتـزاز واملـضايقات             
وقد اعترفـت   . واالجتار باملخدرات أو باألسلحة أو بالبشر؛ أو االضطهاد اجلنسي والتمييز         

ينها كندا وكوستاريكا واملكسيك والواليات املتحدة األمريكيـة بـضحايا          عدة بلدان من ب   
غري أن هذه التفـسريات لتعريـف مـصطلح         . متارسه العصابات كالجئني  االضطهاد اليت   

ال حتظى بقبول كل نظم اللجوء الوطنية ويؤدي ذلك، يف بعـض األحيـان، إىل               " الالجئ"
  .تشظي نظام احلماية

ضع صكوك إقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية وأوروبـا         وعالوة على ذلك فإن و      -٦
فاتفاقية منظمة الوحدة األفريقية    . ، على شدة احترام أعراف اللجوء     ١٩٥١يربهن، منذ عام    

 واليت حتكم املظاهر اخلاصة مبشكالت الالجئني يف أفريقيا، وإعـالن كارتاخينا           ١٩٦٩لعام  
يفني عامني يناسبان حقائق التشريد اجلموعي الذي        املتعلق بالالجئني يوردان تعر    ١٩٨٤لعام  

ومن األمثلـة  . جرى يف تلك املناطق وهذان التعريفان ال يزاالن وثيقي الصلة باملوضوع اليوم    
اليت تشهد على هذا منح مركز الجئني على أساس فئوي للنازحني فراراً من الصراع الـذي                

 أن إعالن كارتاخينا غري ملزم فقد       ورغم. دار يف كوت ديفوار من جانب عدة دول جماورة        
يدت مبادئه يف العديد من احلاالت مبا يف ذلك         أُ قانوناً وطنياً كما     ١٥طُبق كأساس قام عليه     

 باعتماد إعالن برازيليا بشأن محاية الالجئني واألشخاص العدميي اجلنسية يف           ٢٠١٠يف عام   
  .األمريكيتني

اته القانونية لألشخاص الذين حيتاجون محاية      وقد أوضح االحتاد األورويب كذلك التزام       -٧
دولية مبن فيهم أولئك الذين ال ميكن إرجاعهم إىل بلداهنم نظراً لوجود خماطر حقيقية لتعرضهم               
لألذى اجلسيم الناجم عن التعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو املهينة، أو أولئك الذين يواجهـون               

 التصديق  عملياتويف حني ال يزال عدد      . عات املسلحة العنف العشوائي يف حاالت اندالع الرتا     
 منخفضاً يف آسيا فإن بلدان تلك املنطقة ال تزال تستضيف أكرب نسبة             ١٩٥١على اتفاقية عام    

من الالجئني يف العامل، وهي، إذ تفعل ذلك، تتقيد بكثري من القيم اجلوهرية الواردة يف اتفاقيـة                 
  .أمهيتها مما يعزز مدى ١٩٥١عام 
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الـصك  " معترف هبا يف كل من تلك الوثائق اإلقليمية بوصـفه            ١٩٥١واتفاقية عام     -٨
. يعاد التوكيد عليه على النحو التام     " الالجئ"كما أن تعريفها ملصطلح     " األساسي العاملي الطابع  

ورغم ذلك، فإن هناك من األدلة ما يشري إىل أن التفسريات التقييدية للتعريف يف عدة بلـدان                 
ئني يف فئات ثانوية وال متنحهم من احلقوق إالّ القليل أو تضعهم خارج إطار احلماية           حتشر الالج 
  .الدولية متاماً

  األبعاد املعاصرة  -ثالثاً   
. يظل التشريد واحداً من أشد التحديات اهلائلة املطروحة يف القرن احلادي والعـشرين          -٩

لى قدرهتا على التكيف يف خـّضم        الدليل، طوال ستني عاماً، ع     ١٩٥١وقد أقامت اتفاقية عام     
وبرهنت على أهنا منوذج أويل متعدد اجلوانب للحماية للتعاطي مع          . التغريات العاملية اليت ال تفتر    

حقائق حركات لالجئني كما أن الكثري من مبادئها التوجيهية ال تزال وثيقة الصلة باألشـكال               
  .املعاصرة اليت تكتسيها ظاهرة التشريد

لطابع املتغري للرتاعات والعنف يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة إىل تـدفق             وقد أّدى ا    -١٠
ومنذ الستينات من القرن املاضـي      . سيل ال ينقطع من الناس الذين يتنقلون من مكان إىل آخر          

طغت التوترات بني خمتلف اإلثنيات اليت كانت تضطرم على السطح يف شكل صراعات وتناحر              
د للمدنيني وإجبارهم علـى     وقد استخدم االستهداف املتعمّ   .  الفرار مما يدفع مباليني الناس إىل    

الرتوح كأسلوبني من أساليب شن احلرب أو ألسباب تندرج بوضوح ضمن نطـاق اتفاقيـة                 
  .١٩٥١عام 
وال تزال الكثري من الرتاعات، اليت طال أمدها واليت اندلعت يف دول هشة، مستعصية                -١١

صدراً للكثري من حتركات السكان ممتدة من أفغانستان والعراق        على احلل وهي ال تزال تشكل م      
وهذه البلدان  . إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والصومال والسودان        

وقـد شـهدت    . تصنف يف الوقت ذاته يف فئة أكثر البلدان فقراً وأكرب البلدان املنتجة لالجئني            
لتقرير أيضاً اندالع نزاعات جديدة يف قريغيزستان وكوت ديفـوار          الفترة اليت وضع فيها هذا ا     

 وقد أصـبحت  .واجلماهريية العربية الليبية وأحداث عنف يف اجلمهورية العربية السورية واليمن       
الصراعات أموراً ال ميكن التكهن هبا وكثرياً ما تكون الفوارق يف هذا الصدد غري واضحة بـني        

كما أن قواعد االشتباك كثرياً ما تكون غري واضـحة          . ات املسلحة الفوضى العامة وبني الرتاع   
حيث تنطوي على التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعنف اجلنسي والعنف القائم علـى              

ويف هذا السياق فإن قدرة األطراف الفاعلة يف اجملال اإلنساين على توفري احلمايـة            . نوع اجلنس 
  .تسترتف بشكل خطري

خمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان وتـرّدي أوضـاع التنميـة االقتـصادية            وال تزال     -١٢
واالجتماعية، فضالً عن انعدام املشاركة السياسية من أجل حل تلك املشكالت، من األمـور              
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 ةوُيعد مدى استفحال ظاهر   . اليت تدفع إىل نشوء حتركات سكانية بطريقة قسرية وغري طوعية         
 مليون نسمة يف    ١٥,٤ة يف العامل حيث بلغ عدد الالجئني        التشريد انعكاساً حلالة نظم احلوكم    

 ٢٧,٥يف حني بلغ عدد املشردين داخليـاً        ) مبن فيهم الالجئون الفلسطينيون    (٢٠١٠هناية عام   
  .مليون نسمة مما يدل على تدهور األوضاع يف هذا الصدد

لتحديات املاثلة  كما أن ارتفاع معدل اهلجرة غري القانونية على صعيد العامل يعد أحد ا              -١٣
ذلك أن حركات اهلجرة املختلطة ميكن أن متارس ضغوطاً شديدة علـى            . أمام محاية الالجئني  

نظم اللجوء واالستقبال الوطنية وتضعف الدعم الذي يقدمه اجلمهور للجوء وتؤدي إىل ظهور             
ـ       . سياسات وممارسات تقييدية أكثر صرامة     هريب واملعلوم أنّ هناك شبكات إجرامية حمّنكة لت

البشر وهي تعرض حياة الناس للخطر متاماً كما حيدث نتيجة الهنيار مدونات قواعد الـسلوك               
ولذا فإن الالجئني يف هذه األيام يبحثون باطراد عن مالذ يف           . التقليدية يف جمال اإلنقاذ يف البحر     

  .ظل ظروف غري آمنة
 إطار االجتاهات العاملية     للتشريد واهلجرة عن حنو مطرد يف      ةوتندرج االجتاهات احلديث    -١٤

الكربى األخرى مبا يف ذلك تغري املناخ والضغوط اليت ميارسها السكان والتوسع العمـراين إىل               
وقد عادت العوملة بالكثري مـن الفوائـد        . جانب انعدام األمن يف جماالت الغذاء واملياه والطاقة       

قليمية يف جمال حرية احلركة واليت      ومنها زيادة احلركية عن طريق إنفاذ العديد من االتفاقات اإل         
غري أن العوملة، أدت، كذلك، يف بعض األحيان، إىل تعميق التباينـات            . استفاد منها الالجئون  

بني األغنياء والفقراء كما أن شبكات االتصال اجلماهريي تعطي املزيد من الناس االنطباع بأنّ              
باب املهمة املؤدية إىل إثقال كاهـل       ومن األس . بوسعهم أن حييوا حياة أفضل يف أمكنة أخرى       

وعليه جيب العمل علـى التوفيـق       . نظم اللجوء انعدام فرص اهلجرة اليت ميكن االستفادة منها        
أفضل بني سياسات اهلجرة واخلطاب املسّوق يف هذا الصدد وبني تلك االجتاهـات إذا              بشكل  

  .ىتوجهت اإلدارة إىل التصدي ملسألة التشريد على حنو فعال ذي مغز
 كما أدت اخلطط األمنية الدولية والوطنية وارتفاع معدالت اهلجمات اإلرهابية الـيت              -١٥

ال ميكن التنبؤ هبا إىل اختاذ تدابري أكثر صرامة ضّد طاليب اللجوء والالجئني مما أفضى يف بعـض             
 صـفة   غري أن إجراءات حتديد   . األحيان إىل جتاهل شواغل األفراد املشروع فيما يتعلق باحلماية        

حساسة من الناحية األمنية تعّد عنصراً أساسياً من عناصر نظم اللجوء احلديثة وقد              وهي   جئالال
وإىل جانب األزمات االقتصادية    . ١٩٥١سبق أن جرى استعراضها بشكل أويل يف اتفاقية عام          

ُسجل ارتفاع ملحوظ يف ظاهره كره األجانب وما إىل ذلك من أشكال التمييز ضـد طـاليب                 
  .ء والالجئنياللجو
ومن املتوقع أن حركات السكان ذات الصلة بتغري املناخ ستكون من أكـرب القـوى                 -١٦

وستكون املبادئ اليت تقوم عليهـا      .  حبر القرن القادم   يفالدافعة وراء ظاهريت التشريد واهلجرة      
 وسائر صكوك احلماية من املصادر الرئيسية لوضع إطار توجيهي أو صـك             ١٩٥١اتفاقية عام   

  .املي بشأن أشكال التشريد ذات العالقة بتغري املناخ وغري ذلك من أشكال التشريد احلديثةع
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  أبعاد نظم احلماية  -رابعاً   

  التطورات التشريعية  -ألف   
 يف القوانني الوطنية اخلطوة األوىل على طريـق         ١٩٥١يعّد إدراج أحكام اتفاقية عام        -١٧

وترحب مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني        . قيةالتمتع باحلقوق اليت ترد يف تلك االتفا      
بقيام الكثري من األطر القانونية الوطنية بذلك وكذلك باعتماد الكثري من البلـدان تـشريعات               

 إالّ  ١٩٥١تكميلية ختّص من ال يشملهم نطاق تعريف مصطلح الالجئ الوارد يف اتفاقية عـام               
ية جهداً، يف إطار حتملها ملسؤوليتها اإلشرافية، من        ومل تأل املفوض  . أهنم حباجة إىل محاية دولية    

  .تقدمي مشورهتا للحكومات فيما يتعلق بصياغة قوانينها وسياساهتا والتفاوض بشأهنا
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير اعتمدت شيلي واملكسيك تشريعات تشمل تعريـف             -١٨

وتعترب قوانني املكـسيك أن     . نا وإعالن كارتاخي  ١٩٥١مصطلح الالجئ الوارد يف اتفاقية عام       
وبدأت األرجنتني مبنح احلماية املؤقتة لالجئني غري       . نوع اجلنس يعّد أيضاً من أسباب االضطهاد      

املعترف بصفتهم تلك والذين قد تكون هلم احتياجات أخرى فيم خيص احلماية الدولية كمـا               
مارس مـن   /ويف آذار . بيعيةبدأت العمل مبنح تأشريات ذات طابع إنساين لضحايا الكوارث الط         

هذا العام أقرت نيكاراغوا قانوناً للهجرة يعزز كل التشريعات السابقة ويشمل مـنح محايـة               
ويف كندا وكوستاريكا أدت اإلصـالحات إىل       . تكميلية يف شكل تأشريات ذات طابع إنساين      

ـ             لبية مـن   وضع إجراءات لالستئناف يلجأ إليها مجيع املّدعني الذين تصدر حبقهم قرارات س
 ويف إسرائيل واجلمهورية العربية الـسورية والـسنغال وكينيـا ومـالوي             .احملكمة االبتدائية 

وموريتانيا، اليت تشهد إصالحات تشريعية، قدمت مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني             
  . للسلطاتالدعم التقين

  إجراءات اللجوء والضمانات اإلجرائية على املستوى الوطين  -باء   
باإلضافة إىل األطر التشريعية تعد نظم اللجوء اليت تعمل بطريقة سليمة شرطاً أساسياً               -١٩

وكان اإلشراف على تنفيذ إجراءات     . ١٩٥١من شروط الوفاء بااللتزامات مبوجب اتفاقية عام        
اللجوء الوطنية ورصد نوعيتها من األمور احملورية يف ما قامت به مفوضية األمم املتحدة لشؤون               

فقد حسنت كثري من الدول نظمها اخلاصة باللجوء خالل         . ٢٠١٠جئني من عمل يف عام      الال
وعمدت مجهورية كوريا، على سبيل املثال، إىل التقليل من املدة الـيت           . الفترة اليت مشلها التقرير   

ويف . تستغرقها إجراءات حتديد صفة الالجئ فاختصرهتا مما يزيد على عام إىل حدود ستة أشهر             
، استكملت املفوضية مشاريعها يف جمال تقييم اجلودة يف مثانية مـن بلـدان              ٢٠١٠م  مطلع عا 

كما أطلقت املفوضية مشروعاً   .  والتصدي هلا  ةوسط أوروبا حيث مت حتديد املشكالت املطروح      
حيث ركزت على أربعة بلدان يف جنوب أوروبـا         " زيادة تطوير جودة اللجوء   "بشأن  جديداً  



A/AC.96/1098 

GE.11-00992 8 

وواصلت املفوضية عملها مع اليونان بشأن اإلصالحات الـيت         . وباومخسة بلدان يف وسط أور    
ويف مجهورية فرتويال البوليفارية قدمت املفوضية الـّدعم        . ها اخلاص باللجوء  ظامتدخلها على ن  

  .إىل وزارة الالجئني ملعاجلة تراكم الطلبات
 مـن   ودّربت املفوضية املسؤولني عن نظم اللجوء أو شاركت بصفة مراقب يف كثري             -٢٠

كما جرى متويل مقدمي املساعدة القانونية من أجل دعم نظـم اللجـوء        . نظم اللجوء الوطنية  
  .كما تواصل التعاون الوثيق مع السلطات القضائية يف عدد من البلدان

وهناك بعض العناصر اليت أفسدت نظماً أخرى منها سوء نوعية عملية اختـاذ القـرار          -٢١
 االعتراف باملقارنة مع سائر البلدان اليت تتماثل فيها الصور البيانية         والتدين غري املتناسب ملعدالت   

اخلاصة بطاليب اللجوء وترتفع فيها معدالت التوفيق يف احلـصول علـى اللجـوء يف مرحلـة        
 إىل اإلجراءات املعجلة بدون توفري الضمانات املناسبة؛ والتطبيـق          االستئناف؛ واللجوء الروتيين  

ية؛ وعدم  فاإليقا يتعلق باإلجراءات املعّجلة؛ واإلجراءات االستئنافية غري ا       التلقائي لالحتجاز فيم  
  .االستفادة من املشورة القانونية وشدة تراكم الطلبات

  حتديد صفة الالجئ   -جيم   
 الالجئ أحد املداخل األوىل إىل احلماية الدولية، مبا يف ذلك منع اإلعـادة              حتديدُيعد    -٢٢

ويف .  وما إىل ذلك من اخلدمات، ووضع احللول الدائمة موضع التنفيذ           وتقدم املساعدة  ،القسرية
، أو اليت   ١٩٦٧ أو على بروتوكول عام      ١٩٥١البلدان اليت مل تصدق بعد، إما على اتفاقية عام          

ما زالت إجراءات اللجوء الوطنية ال تعمل فيها على ما يرام، استمرت مفوضية األمم املتحـدة                
ويف    .  إجراءات فيما يتعلق بتحديد صفة الالجئ مبقتـضى واليتـها          لشؤون الالجئني يف اختاذ   

 وكثرياً ما مت ذلك يف ظـل ظـروف          ، بلداً ٥٧، نفذت املفوضية تلك الوالية يف       ٢٠١٠عام  
معقدة منها مواجهة البلدان لتدفق أعداد كبرية من الالجئني وما إىل ذلك من العوامل األخرى               

 طلب فردي جديد    ٨٩ ٥٠٠ املفوضية حوايل    تلقتو. ام األمن املؤدية إىل عدم االستقرار وانعد    
ول على اللجوء مما جيعلها ثاين أكرب جهة فصل يف العامل فيما خيص حـاالت               صمن طلبات احل  

 . قرار موضوعي فردي يف العام ذاتـه       ٦١ ٠٠٠ وأصدرت حوايل    ،اللجوء بعد جنوب أفريقيا   
 شخص ممن ينتظرون إصـدار      ١٢٢ ٠٠٠، حوايل   ٢٠١٠غري أنه كان هناك، يف أواخر عام        

  ".الالجئ"املفوضية قرارات خبصوص حتديد صفة 
رات د طرح حتديات هامة فيما خيص احملافظة على الق        إىلوأدى ارتفاع عدد الطلبات       -٢٣

ت املفوضية مبادرات مهمة اهلدف منها مـساعدة العمليـات          ق أطل ٢٠١٠في عام   ف. الكافية
بشكل أدق وتطوير برامج تدريب أكثر        املوظفني وتقديرها  الرامية إىل استباق االحتياجات من    

ختصصاً لفائدة مديري العمليات يف جمال حتديد صفة الالجئ باإلضافة إىل املوظفني الالزمـني              
  .للفصل يف احلاالت املعقدة
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إالّ أنّ مستوى طلبات حتديد صفة الالجئ يف الوقت احلاضر يتجاوز قـدرة املنظمـة           -٢٤
 الوقت املناسب كما أن عدد احلاالت تراكم بشكل كبري يف إطـار بعـض           على االستجابة يف  
وقد مت وضع معايري غري رمسية بشأن حصص طلبات حتديد صفة الالجـئ             . العمليات األوسع 

 وظيفة عادية يف جمال حتديـد       ١١وسيجري، نتيجة لتحليل أجري على الصعيد العاملي، إنشاء         
غري أن املفوضية . وض السامي بشأن القدرة على احلماية   صفة الالجئ وذلك يف إطار مبادرة املف      

السامية ال تزال تتحمل قسطاً غري متناسب من املسؤولية فيما يتعلق بتحديد صفة الالجئ على               
الرغم من أن الكثري من كربى عمليات حتديد صفة الالجئ جتري يف دول أطراف يف اتفاقيـة                 

على حتمل مسؤولياهتا على النحـو األكمـل          ؛ وعليه فإن املفوضية تشجع الدول       ١٩٥١عام  
  .فيما خيص عمليات حتديد صفة الالجئ

  التسجيل والتوثيق  -دال   
إن تسجيل حاالت اللجوء وتوثيقها من األمور األساسية حلماية الالجئ باعتبار ذلك              -٢٥

      ففـي  . ضمانة ضد اإلعادة القسرية واألساس الذي مبوجبه يستفيد الالجئ مـن اخلـدمات            
 منـها   القصد عملية   ٤٠، دعمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حوايل         ٢٠١٠عام  

وقدمت املفوضـية وثـائق     . حتسني مستوى ونوعية التسجيل ومجع البيانات وحتليلها وتوثيقها       
 بلـداً مـن   ١٢ ومت إصدار وثائق هوية يف    . بلداً ٣٠اللجوء والالجئني يف    تثبت هوية ملتمسي    

وقدم دعم هام إىل املكاتب امليدانية لضمان االسـتخدام         . التشارك مع احلكومات  تلك البلدان ب  
ويف إكوادور، على سبيل املثال،     .  لتسجيل البيانات  ProGresالصحيح واملتسق واملنهجي لنظام     

 الجئاً يف   ٢٧ ٧٤٠نفذت عملية حمّسنة للتسجيل، مت يف إطارها االعتراف مبا يصل جمموعه إىل             
  . الجئاً على اإلجراءات العادية لزيادة الفحص١ ١٦٩حني أُحيل 

، ٢٠١٠ففي عـام    . واالتصال بالالجئني ألغراض التسجيل ليس باألمر البسيط دائماً         -٢٦
أنشأت املفوضية أفرقة متنقلة لالضطالع بعمليات التسجيل يف املناطق اليت يكون الوصول إليها             

ق االستيطان التلقائي لالجـئني يف مجهوريـة   حمدوداً ومن تلك املناطق، على سبيل املثال، مناط    
الكونغو الدميقراطية، واملناطق احلضرية يف ماليزيا وفيما خيص األشخاص املشردين داخليـاً يف             

وقد مت  . كما ُنفذت عمليات التحقق يف شرق السودان وإثيوبيا وكينيا وشرق تشاد          . كولومبيا
 وثائق إثبات احلالة املدنية اليت تفقد أثنـاء         اآلن إدراج عمليات تسجيل املواليد واالستعاضة عن      

الفوضى اليت تنجم عن حدوث الكوارث الكربى ضمن االستجابات ملعظم حاالت الطـوارئ             
  . الكربى حيث نفذت تلك العمليات يف هاييت وباكستان يف العام املاضي

تريـة  ، وضعت املفوضية سياسة بشأن اللجوء إىل التكنولوجيا البيوم        ٢٠١٠ويف عام     -٢٧
وهي تعكف على تقييم اخليارات املتعلقة مبالءمة نظامها البيومتري الراهن مع املبـادئ الـيت                 

وشاركت املفوضية يف املؤمتر األول لوزراء االحتاد األفريقـي املـسؤولني             . متليها تلك السياسة  
 لتحـري حـاالت تبـاين    ProGresعن التسجيل املدين وزادت من عدد مراجعات أداء نظام     



A/AC.96/1098 

GE.11-00992 10 

أو تقدمي عدة طلبات للحصول على اللجوء       /كما متت متابعة إجراءات منع التحايل و      . املعطيات
  .يف خمتلف البلدان

  األبعاد األمنية  -خامساً  

  عدم اإلعادة القسرية  -ألف   
. إن احترام مبدأ عدم اإلعادة القسرية أمر حاسم للغاية من أجل حتقيق احلماية الدولية               -٢٨

فقد مكن فتح احلدود يف غـرب       . شمول بالتقرير العديد من األمثلة اإلجيابية     وقد شهد العام امل   
أفريقيا وأماكن أخرى للتصدي لتدفق الالجئني من كوت ديفوار إىل جانـب وقـف إعـادة              

 رفضت طلباهتم يف أماكن أخرى، آالف األشخاص من الوصـول إىل            نملتمسي اللجوء الذي  
 اإلجالء اإلنسانية من تونس ومصر يف مطلع      عام              آمنة والبقاء فيها ومسحت عمليات    أراضٍ  
 للمهاجرين بالعودة إىل بلداهنم األصلية كما أهنا فتحت يف الوقت ذاته فضاًء حلمايـة               ٢٠١١

ووقعت املفوضية اتفاقات بشأن احلماية ومراقبة احلدود مـع         . أولئك الذين تعذر عليهم ذلك    
 مبا يف ذلك بشأن وضع استراتيجية       Frontexسة  عدة بلدان يف أوروبا وواصلت تعاوهنا مع مؤس       

  .حلقوق اإلنسان ومدونة قواعد سلوك للموظفني العاملني يف إطار عمليات تلك املؤسسة
. ويف األثناء فإن رفض إمكانية وصول الالجئني إىل بعض األقاليم يظل أحد الشواغل              -٢٩

حدود الربية يف بعـض     للّد لالجئني وحاالت إغالق     صفقد لوحظ حدوث عمليات اعتراض و     
ويعّد وجـود حـراس مـؤهلني للحـدود             . البلدان بدون األخذ بضمانات احلماية الالزمة     

واللجوء إىل إجراءات الفرز املراعية ملقتضيات احلماية عند احلـدود مـن األمـور الـسياسية       
كوميـة  ويوفر التعاون مع املنظمات غري احل     . للتمكني من التعرف على من حيتاجون إىل محاية       

نه يشجع على املزيد من الشفافية مـن جانـب          أقدرات إضافية فيما يتعلق مبراقبة احلدود كما        
  .السلطات احلكومية

ولوحظ حدوث عمليات ترحيل إىل بلدان ال يزال العنف يسودها مبا يف ذلك ترحيل                -٣٠
 ينتمون إىل   أسر هلا أطفال صغار باإلضافة إىل أشخاص من فئات مستضعفة مثل األفراد اللذين            

لالجئني بوسـائل     مجاعي ل عدد من احلوادث مت يف إطارها ترحيل       ّجوُس. أقليات إثنية أو دينية   
ويف حاالت أخرى مل توفق ممارسات االعتـراض  . من بينها التهديد بالسالح أو بطرق متحايلة   

ز ملتمـسي   مما أّدى إىل احتجـا   ،املنهجية يف التمييز بني من حيتاجون إىل محاية دولية وسواهم         
وال تزال هناك أمثلة على وجـود اتفاقـات         . اللجوء تلقائياً وإعادهتم ظُلماً إىل بلداهنم األصلية      

ويف مناطق أخـرى، أدى نـشر      .  اللجوء أو حتّد منها    اتثنائية بشأن إعادة القبول تغفل ضمان     
ـ                ات جنود على طول احلدود، وذلك عملية كثرياً ما تتم ألسباب مشروعة للحّد مـن الرتاع
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 والعنف، أيضاً إىل حدوث آثار سلبية منعت أولئك الذين يسعون إىل الوصول إىل مناطق آمنة               
  .من بلوغها عرب احلدود

  حرية احلركة  -باء   
وقـد كثفـت    .  صراحة حبق الالجئني يف حرية احلركـة       ١٩٥١تعترف اتفاقية عام      -٣١

ان املدين الدويل للبدء باستعمال     مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تعاوهنا مع منظمة الطري        
وثائق السفر الصادرة مبوجب االتفاقية واليت ميكن قراءهتا إلكترونياً غري أن هناك العديـد مـن                

وأصدرت املفوضية مذكرة بشأن تلك الوثائق ومعايري منظمـة         . البلدان اليت مل تفعل ذلك بعد     
 بالتعـاون مـع     ‘وضـعت ‘ة كمـا    الطريان املدين الدويل وعرضت مشورهتا القانونية والعملي      

كما عمدت أوكرانيا والصني وناميبيـا والواليـات        . احلكومات، استرتيجية لتحقيق االمتثال   
 إىل إلغاء القيود املفروضـة علـى دخـول األشـخاص            ،٢٠١٠املتحدة األمريكية، منذ عام     
رضا مثـل   توضح أّنهما مل تف    وأصدرت إكوادور واهلند بيانات   . املتعايشني مع فريوس اإليدز   

  .تلك التقييدات
ويف حني أفيد يف بعد البلدان أن معدل االحتجاز اإلداري مللتمسي اللجوء وغريهم               -٣٢

من املهاجرين آخذٌ يف االرتفاع يف العديد من البلدان فإن هناك أيضاً عدداً من األمثلة اإلجيابية 
لصدد بـالتزام بلجيكـا     ومن األمثلة يف هذا ا    . على تنفيذ احلكومات حللول بديلة لالحتجاز     

الذي تنفذّه والذي ميكن مبقتضاه لألسر املـصحوبة  " األبواب املفتوحة"بتوسيع نطاق برنامج   
 العيش يف إطار اجملتمع يف انتظار البّت يف الطلبات الـيت تقـّدمها      ،دوداحلبأطفال واليت تبلغ    

. ول البديلة لالحتجاز وقد واصلت املفوضية إعطاء األولوية ملسألة احلل.للحصول على اللجوء
لفت بإعداد دراسـة    ك وحلقة عمل يف بانكوك كما       سيؤولفقد نظمت مشاورة إقليمية يف      

  .٢٠١١مايو /عن املوضوع لتنظيم مائدة مستديرة عاملية عقدت يف أيار
زالت ممارسات االحتجاز يف مناطق أخرى تثري مـشاكل وخاصـة            ويف األثناء، ما    -٣٣
ز واحتجاز األطفال املصحوبني بذويهم وغريهم من األطفـال،         يتعلق بظروف االحتجا   فيما

واحتجاز ملتمسي اللجوء يف السجون ذات احلراسة األمنية املشّددة ومـن بينـهم بعـض               
األشخاص الذين يعانون من أمراض نفسية، وعدم متكن الكثري من ملتمسي اللجـوء مـن               

  .جئنيأو مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الال/االتصال مبحامني و
ويف حني استمرت العديد من البلدان يف تطبيق سياسات صارمة الحتواء الالجـئني               -٣٤

، منحت  ٢٠١٠ ففي عام . يف معسكرات فقد حتولت بعضها إىل األخذ بتدابري أكثر انفتاحاً         
احلكومة اإلثيوبية، على سبيل املثال، الالجئني املودعني يف معسكرات حرية احلركة شـريطة             

 الجئ من   ٢ ٠٠٠وقد متكن، حىت اآلن، حنو      . عالة أنفسهم خارج املعسكرات   القدرة على إ  
  . االستفادة من هذا األسلوب
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  اجلنساينالعنف اجلنسي و  -جيم   
 ميثّل أحد أخطر التهديدات احملدقة بـأمن وسـالمة          واجلنساينزال العنف اجلنسي     ما  -٣٥

ملفوضية، خالل الفترة اليت يشملها     وقد قدمت ا  . سيما النساء والفتيات الالجئات    الالجئني وال 
التقرير للضحايا يف العديد من البلدان اخلدمات الطبية والنفسية االجتماعية واجملتمعية، فضالً عن             

وواصلت احملـاكم املتنقلـة     . إمكانية االستفادة من آليات املشورة القانونية واللجوء إىل العدالة        
يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية يف حـني        عملها يف خميمات الالجئني يف كينيا وكذلك        

أنشئت يف جورجيا أربعة مراكز لتقدمي املشورة للضحايا باإلضافة إىل شبكة لتقدمي اخلـدمات              
  .واجلنساينيتعلق مبكافحة العنف اجلنسي  فيما
يـزاالن    فإهنما ال  العنف اجلنسي واجلنساين  وعلى الرغم من جهود املفوضية ملكافحة         -٣٦

ففي تشاد، على سبيل املثال، ويف أعقاب إنشاء آلية         . مبعدالت مرّوعة يف بعض املناطق    حيدثان  
 حالة من حاالت    ١ ٠٠٠يزيد على    للمراقبة واإلحالة يف جمال احلماية تولت املفوضية توثيق ما        

وقد شكل االغتصاب مسألة رئيسية يف الكثري       .  فقط ٢٠١٠  يف عام  العنف اجلنسي واجلنساين  
 مـن   ٣٢صراع ليس أقلهن يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث جرى نـشر            من مناطق ال  

املوظفني اإلضافيني العاملني يف ميدان احلماية للتصدي هلذا األمر ولغـريه مـن املـشكالت               
 يـؤثران   العنف اجلنسي واجلنساين  زال   ويف كولومبيا وإكوادور ما   . املطروحة يف جمال احلماية   

ويف هاييت زاد التشريد الناجم عن الزلزال الـذي         . لنساء والفتيات مبستويات مرتفعة خاصة يف ا    
العنـف اجلنـسي    حدث هناك مقروناً بفقدان أسباب الرزق وعدم معاقبة مـرتكيب جـرائم             

وساعدت املفوضية . ، من حاالت االستضعاف اليت تعانيها الكثري من النساء والفتيات        واجلنساين
 على االنتقال إىل أماكن آمنة وقدمت       اجلنسي واجلنساين العنف  عدداً حمدوداً من ضحايا جرائم      

وعالوة على ذلك، تعرض    . هلن يد العون فيما خيص إجياد احللول هلن إلتاحة أسباب الرزق هلن           
املاليني من األطفال لالغتصاب على نطاق واسع ولغري ذلك من أشـكال العنـف اجلنـسي                

قوق اإلنسان وبالتايل فقد حرموا مـن       إىل ذلك من انتهاكات حل     واهلجمات على املدارس وما   
وقد أفيد حبدوث عدد من حاالت الزواج واحلمل املبكرّين على نطاق أوسع، أّدت يف              . التعليم

بعض احلاالت إىل املوت، يف أوساط الالجئات يف مجيع أحناء العامل مما يؤكد ضـرورة تعزيـز           
  .ا ملعاجلة هذا الوضعوتوسيع نطاق اإلجراءات املتعددة اجلوانب اليت جيب اختاذه

  العمل اإلنساين  -دال   
. يعّد العقد املنصرم من أكثر الفترات خطورة يف تاريخ موظفي املنظمات اإلنـسانية        -٣٧

وتتسم كثري من أوضاع الطوارئ اليت تعمل يف ظلها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،   
تمردة نـشطة وباستـشراء   يف أغلب األحيان، بوجود حكومات هشة وجمموعات مسلحة م       

ومن األمثلة يف هذا الصدد أن انسحاب بعثة األمـم          . الفساد واالستغالل وبالعزلة اجلغرافية   
املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى والتخفيض التدرجيي يف أعداد منتسيب بعثة األمم املتحدة             
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انت هلا آثار زعزعـت     لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية من األمور اليت ك         
 ويف تشاد، ويف مواجهة انسحاب بعثة األمم املتحدة ويف أعقـاب      .أسس العمليات اإلنسانية  

طلب تقدمت به احلكومة التشادية وافق كل من املفوضية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي على       
رقة مـن فـرق     تنفيذ برنامج مشترك لتقدمي الدعم املباشر إىل مفرزة األمن املتكاملة وهي ف           

الشرطة الوطنية التشادية اليت تلقت تدريباً من األمم املتحدة أنشئت لتأمني محاية الالجـئني              
  .واملشردين داخلياً يف املخيمات وكذلك لدعم العاملني يف اجملال اإلنساين

غري أن سلسلة من عمليـات  . وظلت السودان مسرح أكرب عملية إنسانية يف أفريقيا       -٣٨
ففـي  . العاملني يف جمال املعونة كان هلا أثر سليب على سري الربامج اإلنسانية           طرد واختطاف   

ويف الوقت ذاته، دخل اتفاق السالم .  قُتل أحد موظفي املفوضية يف البلد    ٢٠١١فرباير  /شباط
/ الشامل مرحلة حامسة بتنظيم االستفتاء على استقالل جنوب السودان يف كـانون الثـاين             

وتراقب املفوضـية عـن كثـب       . عن التصويت لصاحل االستقالل    الذي أسفر    ٢٠١١ يناير
تطورات املوقف كما أهنا اختذت تدابري تأهب مبا يف ذلك االلتزام مع األطراف الفاعلة املعنية               

  .٢٠١١يوليه /ملنع حاالت انعدام اجلنسية يف سياق انفصال جنوب السودان يف متوز
 ٢٠٠٨ لعراق حتسناً كثرياً منذ عـام     ويف حني حتسن الوضع األمين بشكل عام يف ا          -٣٩

 جتاوز عدد احلوادث اليت وقعت ٢٠١٠ ففي عام. سيما يف بغداد تزال هشة وال فإن احلالة ال  
وبذلت املفوضـية  .  حيث كان املدنيون من بني أكثر القتلى واجلرحى     ٢٠٠٩ عددها يف عام  

 وكذلك يف جمال برامج     ز قدراهتا يف جمايل إدارة ومراقبة حاالت العودة       يقصارى جهدها لتعز  
  . محاية ومساعدة املشردين داخلياً

د يف وسط آسيا أفلحـت املفوضـية يف   يويف السياق السياسي واألمين الشديد التعق     -٤٠
 شـخص داخـل     ٣٧٥ ٠٠٠حشد استجابة طارئة يف الوقت املناسب على أثـر نـزوح            

 شـخص يف    ٨٠ ٠٠٠ورغم أن حوادث العنف قد انتهت فقد ظل         . قريغيزستان وخارجها 
  .عداد املشردين داخلياً

ديفوار إىل فـرار     ، أدى عدم االستقرار السياسي يف كوت      ٢٠١٠ ويف أواخر عام    -٤١
وقد اعترفت عـدة    .  الجئ إىل ليبرييا وغانا وغينيا وتوغو      ١٠٠ ٠٠٠مجاعي ملا ينوف عن     

 حـدثت يف    وأدت االنتفاضات الشعبية اليت   . بلدان بسرعة هبؤالء الالجئني من ناحية مبدئية      
سيما  مشال أفريقيا والشرق األوسط إىل مغادرة كثري من الناس فرادى ومجاعات لبلداهنم وال            

وكذلك فرار أعداد أقـل وإن كانـت        . فراراً من اجلماهريية العربية الليبية حنو تونس ومصر       
فيها وقد نشرت املفوضية املزيد من موظ     . هامة حنو إيطاليا ومالطة عرب البحر األبيض املتوسط       

يف املنطقة كما تعاونت مع املنظمة الدولية للهجرة واحلكومات املعنية لتنفيذ عمليات إجالء             
إنسانية لعدد غفري من الناس حيث ساعدت عشرات اآلالف من املهاجرين من بلدان كثرية              

  .خمتلفة على العودة إىل أوطاهنم



A/AC.96/1098 

GE.11-00992 14 

 ٢٠باكستان يف حوايل    قد أثرت الفيضانات الكارثية اليت اجتاحت        ٢٠١٠ ويف عام   -٤٢
واسـتجابت املفوضـية،    . مليون شخص من بينهم الجئون وأشخاص من املشردين داخلياً        

بالتضافر مع احلكومة الباكستانية وجمتمع األنشطة اإلنسانية، للطوارئ على وجـه الـسرعة             
كمـا شـاركت    .  مليون شخص ممن أثرت فيم الفيضانات      ٢,٧وقدمت املساعدة حلوايل    

جهود االستجابة اإلنسانية املشتركة بني الوكاالت للفيضانات الـشديدة الـيت           املفوضية يف   
  .اجتاحت والية راخني يف ميامنار

  تدابري مكافحة اإلرهاب وأثرها يف احلماية  -هاء   
لقد أثرت االعتبارات األمنية خالل العقد املنصرم، على حنو مطّرد، يف اسـتجابات               -٤٣

واملفوضية من أنصار اتباع ُنُهـج      . بطائفة عريضة من املسائل   املفوضية السياسية فيما يتعلق     
وبالتوازي مع مواكبتها آلخر التطورات عن طريق خمتلف        . توازن بني األمن ومحاية الالجئني    

الكيانات املتعددة األطراف يف جمال مكافحة اإلرهاب تتخذ املفوضـية خطـوات حلمايـة              
وقد أصدرت توجيهات حمـددة     . ة باإلرهاب أنشطتها وعملياهتا من التهديدات ذات العالق     

 االجتمـاعي   اإلقصاءلتوعية املوظفني املكلفني بتحديد صفة الالجئ وإعادة التوطني مبسائل          
اليت قد تطرح ومساعدهتم فيما يتعلق بإجراء املقابالت مع طاليب اللجوء القادمني من البلدان              

 جمال اإلقصاء يف بعض املناطق، وهي كما عززت املفوضية مالك موظفيها وخرباهتم يف. املعنية
  .تقدم املساعدة التقنية للسلطات احلكومية املسؤولة عن حتديد صفة الالجئ

  محاية الالجئني يف سياق اهلجرة الدولية  -واو   
قد تؤدي حركات اهلجرة املختلطة، مبا فيها التحركات الثانوية غـري الـشرعية إىل             -٤٤

تأخذ الـسياسات    وال. ل من حياول احلصول على اللجوء     تفاقم املشكالت اليت تعترض سبي    
واملمارسات املتبعة دائماً بعني االعتبار وبالقدر الكايف احتياجات ملتمسي اللجوء والالجئني           

 داخل جمموعات أكرب غري أن زيادة الوعي هبذه الظاهرة ميكن أن تتيح فرصـاً               الذين يتنقلون 
جديدة حلماية الالجئني ومحاية غريهم من الفئات املستضعفة مثل ضحايا االجتـار بالبـشر              

فقد فتحت برامج هجرة اليد العاملة والربامج اخلاصـة         . املفصولني/والقُّصر غري املصحوبني  
منطقة ما، على سبيل املثال، جماالت تؤمن فيها محاية الالجئني يف           بتأمني حرية احلركة ضمن     

" إطار التعـاون اإلقليمـي    "وقد شاركت املفوضية بنشاط يف تطوير       .  البلدان واملناطق  ضبع
  .٢٠١١مارس /يف آذار" عملية بايل"الذي اعتمده االجتماع الوزاري بشأن 

 تعاوهنا مع احلكومات وغريها     ، استمرت املفوضية يف تعزيز أواصر     ٢٠١٠ ويف عام   -٤٥
من الشركاء يف هذا اجملال مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف استضافة املؤمتر اإلقليمي الرابع                
يف دار السالم بشأن حركات اهلجرة املختلطة إىل جنوب أفريقيا؛ وتنظيم حلقة عمل حـول             

؛ وتنظيم مؤمتر إقليمي عن التعاون اإلقليمي بشأن الالجئني والتحركات غري الشرعية يف مانيال
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وقد صدر  . ٢٠١١ مارس/ملاآيت يف آذار  أمحاية الالجئني واهلجرة الدولية يف آسيا الوسطى يف         
محايـة  " كتاب يضم جمموعة من األمثلة العملية يف هذا الصدد بعنوان            ٢٠١١ يف مطلع عام  

  ."خطة عمل من عشر نقاط: املهاجرين واهلجرة املختلطة
 بني احلماية الدولية وبني االجتار بالبشر ُبعداً آخر من أبعاد هـذه             وتشكل الروابط   -٤٦

وقد قدمت املفوضية النصح للحكومات بشأن القوانني واللوائح الوطنية ووفّـرت           . الظاهرة
. التدريب وهّبت إىل مناصرة ضحايا االجتار لتمكينهم من االستفادة من إجراءات اللجـوء            

 مشترك مع املنظمة الدولية للهجرة لتعزيز التعاون بـني          وعملت املفوضية على تطوير برنامج    
كما أسهمت املفوضية يف تطوير عدد      . الوكاالت بشأن حتديد هوّية ضحايا االجتار وإحالتهم      

  .استحدثها املكتب املعين باملخدرات واجلرميةاليت من األدوات 

  حاالت الفرار يف القوارب وعمليات اإلنقاذ يف البحر  -زاي   
 بلغت حاالت وفاة ملتمسي اللجوء وغريهم من املهاجرين يف البحر أبعاداً خميفـة              لقد  -٤٧

فقد انفجر  . مما دفع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل اختاذ تدابري جديدة للتصدي هلا            
تصلح للمالحة أصالً واحململة بأناس من ملتمسي اللجـوء وقـوارب       عدد من القوارب اليت ال    

 ١ ٠٠٠يزيد على     أو اختفت بكل بساطة؛ ومن األمثلة يف هذا الصدد موت ما           أدركها الغرق 
شخص وهم حياولون عبور البحر األبيض املتوسط يف غضون أسبوعني فقط ومـن املنـاطق               

، أصدرت املفوضـية    ٢٠١٠ ويف عام . الساخنة األخرى احمليطان اهلندي واهلادئ وخليج عدن      
عتراض يف البحر ومعاجلة الطلبات يف جمـال احلمايـة          عمليات اال "وثيقة سياسة عامة بعنوان     

 بّينت فيه عدداً من اخليارات فيما خيص معاجلة طلبات احلصول على اللجوء بعد بلوغ               "الدولية
وتعاونت املفوضية مع املنظمة البحرية الدولية على استكشاف الطرق الكفيلة بالتقليل           . اليابسة

وتشعر املفوضـية   . ند تأمني احلماية يف عرض البحر     إىل أقصى حّد من الكوارث اليت حتدث ع       
باالرتياح للتدابري اليت اختذهتا احلكومات الستقبال األشخاص الوافـدين يف قـوارب وتقـدمي            
املساعدة هلم وضمان بلوغهم اليابسة بأمان وحسن استقباهلم وتقدمي خدمات الرعاية األخـرى   

 يواجهـون   س البحر أدت إىل ترك بعـض النـا        هلم، إالّ أن االختالفات بني أنظمة اإلنقاذ يف       
ويف هذا السياق، من األمهية مبكـان أيـضاً         . مصريهم املأساوي نتيجة للتعقيدات البريوقراطية    

وعالوة . احلرص على تقييم طلبات كل األشخاص الذين قد يلتمسون اللجوء بالطريقة املناسبة           
صعيد اإلقليمي وعمدت، على سبيل     على ذلك، تشجع املفوضية على اتباع ُنُهج شاملة على ال         

املثال، إىل إنشاء حمفل شهري يتبادل يف إطاره أعضاء فرقة العمل املعنيـة بـاهلجرة املختلطـة              
  .وغريهم من األطراف الفاعلة يف منطقة خليج عدن آراءهم
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  األبعاد ذات العالقة بالكرامة اإلنسانية  -سادساً  
حيلة هلـم وأفـراد       اللجوء على أهنم أناُس ال     ينظر إىل الالجئني وملتمسي    كثرياً ما   -٤٨

جتاوزوا  ليهم يد اإلحسان عوضاً عن اعتبارهم أفراداً هلم كرامتهم كثرياً ما          إينتظرون أن متتد    
وقـد أّدى التمييـز     . احملن وتعرضوا لكثري من الّرزايا مبا يف ذلك فقد املأوى واألهل والوطن           

ألحيان السياسات الشّعبوية إىل عودة ظهـور       ومشاعر كره األجانب اليت تذكيها يف بعض ا       
يرتبط بذلك من توترات ضّد الالجئني داخـل         عدم التسامح والعنف وجرائم الكراهية وما     

وقد جعلت املفوضـية مـن      . اجملتمعات املستضيفة يف العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل         
ئيسية يف جمال احلماية وأطلقت مكافحة التمييز العنصري وكره األجانب إحدى األولويات الر

  .عدداً من محالت التوعية اجلماهريية واملبادرات التضامنية
 والتشّرد يف صفوف الالجئني وملتمسي اللجوء دائماً مشكلة         زوتطرح ظاهرتا العو    -٤٩

وقد شكل الدعم املقـدم لالجـئني       . شائكة يف العديد من البلدان مبا فيها أغىن دول العامل         
قوقهم يف الرعاية الصحية وضمان أسباب الرزق هلم عنصراً مهماً يف سياسة            للحصول على ح  

 ٢٠١٠يوليـه   /وقد نظمت حلقة عمل يف متوز     . ٢٠١٠ املفوضية يف جمال مناصرهتم يف عام     
اهلدف منها وضع مبادئ توجيهية بشأن التخطيط االستراتيجي خبصوص أسباب الـرزق يف             

مـن  " نساء مهاجرات "قنوات اتصال مع منظمة     وفتحت املفوضية كذلك    . املناطق احلضرية 
وقد وقع االختيار علـى جوهانـسربغ       . أجل االضطالع بعدد من تقييمات أسباب الرزق      
وشاركت املفوضية بنشاط يف املباحثات     . وكمباال ونيودهلي كمدن الختبار تلك التقييمات     

 مـستوى االحتـاد     اليت دارت حول مقترحات إعادة التقييم يف جمال استقبال الالجئني على          
ويف عدة بلدان يف األمريكتني اختذت العديد من اخلطوات يف جمال اإلدارة الذاتيـة    . األورويب

للمجتمعات ومتثيلها مبا يف ذلك، عن طريق التوسع يف مشاريع التمويـل املتنـاهي الـّصغر               
ية لضمان  ويف إكوادور، أطلق مكتب أمني املظامل إجراءات قضائ       . والشبكات اجملتمعية اآلمنة  

ويف كولومبيا، واصلت احلكومة توفري . إمكانية وصول الالجئني إىل اخلدمات املصرفية واملالية
دورات تدريبية وبرامج التوظيف لفائدة املشردين داخلياً والالجئني، يف حني أبرمت الربازيل            

  .اتفاقات مع اجلامعات لتيسري استفادة الالجئني من التعليم العايل
الديش متّ وضع صور بيانية شاملة حلصر املهارات ومـستويات التعلـيم يف             ويف بنغ   -٥٠

خميمات الالجئني من أجل تعزيز فرص االعتماد على الذات وقامت املفوضية، بالتعاون مـع              
وترّحب املفوضـية   . اليونيسيف، بترميم سّت مدارس حملية تقع بالقرب من خميمات لالجئني         

 بالرعايا األجانب واليت أعلنت عنها حكومة مجهورية إيران         باخلطة التنظيمية الشاملة اخلاصة   
وأخرياً، اعتمد لبنان قانوناً مينح الالجئني      . اإلسالمية واليت تشمل األفغان الذين يعيشون هناك      

وقد متت بالفعل املوافقة    . تكن مفتوحة أمامهم   الفلسطينيني فرصة العمل يف الطاعات اليت مل      
  .ع القانون اجلديد موضع التنفيذعلى عدة لوائح ترمي إىل وض
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ويف حني لوحظ إدخال بعض التحسينات على مستويات املخّيمـات يف جيبـويت               -٥١
وإثيوبيا وشرق السودان وتشاد وكينيا، بفضل حتديد مواقع جديدة أو التوسع يف املخيمـات      

يشون يف ظـل  زالوا يع القائمة وتشييد مباٍن ومرافق جديدة فإن أعداداً غفرية من الالجئني ما    
  .ظروف ال ترقى إىل املستوى املطلوب وكثرياً ما حيدث ذلك لفترات جّد مطّولة

وهناك جانب آخر حاسم األمهية من جوانب الكرامة اإلنسانية أال وهو العـيش يف                -٥٢
يؤدي هروب الالجئ إىل تفتت أسرته وبالتايل فقد بذلت جهود، قدر             وكثرياً ما  .ظل أسرة 

أمـا  . اللحمة إىل األسرة يف بلد اللجوء ريثما يتم التوصل إىل حلّ دائـم            املستطاع، إلعادة   
عندما يتعذر االهتداء إىل مكان إقامة األقرباء فقد تعاونت املفوضية بشكل وثيق مع اللجنـة               

وتواصل املفوضية الدعوة إىل اتباع     . الدولية للصليب األمحر على تيسري عمليات البحث عنهم       
ت األسرية يشمل العالقات بني األفراد من نفس اجلـنس وعالقـات            هنج مرن حيال العالقا   

 وإىل جانب تقدمي طلبات إعادة التوطني حتت مسّمى ملّ مشل العائلة تضمنت             .الزواج العريف 
تدخالت املفوضية الرامية إىل تسهيل ملّ مشل العائلة احلصول على وثائق السفر وتأشـريات              

ويف إطار برنامج   . علق بترتيبات السفر واملساعدة املالية    اخلروج وتقدمي الدعم فيما يت    /الدخول
استؤنف بنجاح برنامج الزيارات العائلية عن طريق الطائرة بني         . التدابري الرامية إىل بناء الثقة    

الالجئني الصحراويني الذين يعيشون يف خميمات تندوف وأسرهم يف الصحراء الغربية وذلك            
  .انقطاع استغرق شهوراً بعد ٢٠١١يناير /يف كانون الثاين

  األبعاد ذات العالقة بالسّن ونوع اجلنس والتنّوع  -سابعاً   
تعترف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن اهلدف الذي ترمي إىل بلوغـه               -٥٣

يتحقق إال عنـد فهـم احتياجـات         واملتمثل يف احلفاظ على حقوق الالجئني وعافيتهم لن       
وفهم العقبات اليت تعترض سبيلهم وما يتـوافرون        .  ُتعىن هبم  وقدرات مجيع األشخاص الذين   

وترمي مبادرة مراعاة السّن ونوع     . عليه من موارد وعند اختاذ إجراءات متسقة يف هذا الصدد         
، إىل انعكاس الشواغل املتعلقة بالسن ونوع اجلـنس         ٢٠٠٤ اجلنس والتنّوع اليت أُطلقت عام    

ـ وينبغي أن   . ياساهتا وبراجمها والتنوع يف مجيع ممارسات املنظمة وس      تمكن كـل الفئـات     ت
ويعـد اسـتغالل    . املستفيدة من املشاركة يف ختطيط الربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمهـا         

الطاقات اليت تزخر هبا جمتمعات الالجئني عنصراً من عناصر عملية تغيري إجيـايب وحتـسني               
وع اجلنس والتنّوع الدعم بفـضل      وتلقى مبادرة مراعاة السن ون    . اخليارات يف جمال احلماية   

وسـائر  ) مبا يف ذلك املراهقـون    (اختاذ تدابري حمّددة هتدف إىل تعزيز محاية النساء واألطفال          
وقد جرت العادة على هتمـيش كبـار الـسن          . الفئات اليت قد تكون هلا احتياجات حمددة      

. معّينـة واألشخاص ذوي اإلعاقة ضمن جمتمعات الالجئني كما أهنم يواجهـون حتـديات             
 بشأن األشـخاص    ٢٠١٠ وتستخدم االستنتاجات اليت خلصت إليها اللجنة التنفيذية يف عام        
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ذوي اإلعاقة الذين تعىن هبم املفوضية كقاعدة تستند إليها املفوضية يف تنفيذ تدخالهتا لفائدة              
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

ة الدنيا اليت ينبغـي     وهناك إطار رفيع املستوى للمساءلة وهو يوضح معايري املمارس          -٥٤
 كبـار املـسؤولني     نتوافرها فيما يتعلق مببادرة مراعاة السن ونوع اجلنس والتنوع كمـا أ           

ـ اإلداريني يتولون إبالغ املفوض السامي واللجنة التنفيذية للمفوضية بالتقدم احملرز، كما             تم ي
 أجريـت   ،٢٠١٠ ويف عـام  . ذلك عن طريق موقع املفوضية العام على الشبكة العنكبوتية        

تغيري األسلوب الذي تتبعه املفوضية يف االضـطالع بأعماهلـا، تقيـيم       دراسة شاملة بعنوان    
 إلجراء تقييم ملوقف    ،٢٠٠٩-٢٠٠٤ة السن ونوع اجلنس والتنّوع      رالستراتيجية تعميم مباد  

  .املفوضية إزاء تنفيذ تلك املبادرة للمساعدة على التخطيط للمراحل التالية
اء والفتيات، يف أوضاع كثرية جداّ، ُيعاملن كبشر من طينة أدىن حيث         وال تزال النس    -٥٥

حيرمن من التعليم وممارسة عمل حمترم كما حيرمن من حرية احلركة أو يتم تزوجيهن مبكراً أو                
ويف إطار استراتيجية مراعاة الـسن      . يقع عليهن العنف مما حيد كثرياً من حظوظهن يف احلياة         

قت النساء املشردات يف العديد من البلدان تدريباً مهنياً واسـتفدت         ونوع اجلنس والتنّوع، تل   
من دروس حمو األمية ومن فرص احلصول على التمويل املتناهي الصغر ومن الدعم املقدم هلن               

واملفوضية ملتزمة باحلرص علـى أن      . بغرض إقامة جتارة وأعمال ميارسنها على نطاق ضيق       
قدم املساواة مع غريهن على مستوى إدارة املخيمات        تكون النساء ممثالت بشكل هام وعلى       

 العنف اجلنسي واجلنـساين   وقد بدأت محالت التوعية ورصد مسائل       . راتروحمافل صنع الق  
من ذلك، على سبيل املثال، أن بعض النساء أفدن، يف تـشاد، بـأهنن              : تعطي نتائج إجيابية  

ها فيما يتعلق باحلماية وأميـل إىل    يشعرن بأهنن أقدر على اإلبالغ عن املشكالت اليت يواجهن        
  .)١(التماس الدعم من اآلليات القانونية وما إىل ذلك من آليات االستجابة

وهناك املاليني من الناس الذين ُتعىن هبم مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالّجـئني                -٥٦
يف ظـروف   نصفهم تقريباً من األطفال واملراهقني وكثرياً ما يتعرض األطفال واملراهقـون،            

التشّرد، للتهديد بالعنف والتجنيد القسري والزواج قبل بلوغ السّن القانونية واالجتار هبم وقلة 
االستغاللية وقلة ما ينالونه من قسط من التعليم        وما يتوافر لديهم من أسباب العيش والعمالة        

لّـت محايـة    أو انقطاعهم عن التعلّم، وفقدان أو اختفاء أفراد أسرهم وأصدقائهم وقد ظ           /و
األطفال غري املصحوبني والذين يعربون احلدود شغل املفوضية واحلكومات الشاغل وخاصـة    

. يف أوروبا ويف شرق أفريقيا ومنطقة القرن األفريقي وعرب خليج عدن على مشارف الـيمن              
د هوّياهتم وإصدار ي أيضاً تزايد عدد القّصر غري املصحوبني الذين مت حتد٢٠١٠وقد شهد عام 

. ئق تثبت تلك اهلويات يف املنطقة احلدودية اجلنوبية اليت تفصل بني املكسيك وغواتيمـاال             وثا

__________ 

: محاية النساء املهاجرات  "انظر الوثيقة اليت أصدرهتا اللجنة الدائمة بعنوان        . لالطالع على املزيد من املعلومات     )١(
 ).EC/62/SC/CRP.14 ("تعزيز املساواة بني اجلنسني
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وتبحث املفوضية عن طرق للسيطرة على هذه التحركات بالتعاون مع احلكومات وغريها من  
  .الشركاء

. وجيب أن تراعي كلّ األنشطة اليت تعين األطفال مبدأ احلفاظ على مصاحلهم العليا              -٥٧
لت املفوضية كل ما يف وسعها لتعزيز قدراهتا عن طريق تنفيذ مشروع مشترك مع جلنة وقد بذ

اإلنقاذ الدولية مشل تنظيم مخس حلقات عمل إقليمية بشأن حتديد املصاحل الفضلى للطفـل              
وعدة حلقات عمل قطرية باإلضافة إىل مشاركة خبريين من خرباء حتديد املصاحل الفضلى يف              

ار املتابعة أصدرت املفوضية وجلنة اإلنقاذ الدولية دليالً ميدانياً يستعان          ويف إط . أربع عمليات 
ويف أماكن أخرى، دعت    . به يف تنفيذ املبادئ التوجيهية اليت وضعتها املفوضية يف هذا اجملال          

املفوضية إىل اتباع هنج يراعي احتياجات الطفل فيما يتعلق بتقييم طلبات احلـصول علـى               
ويوفّر الفريق العامـل املـشترك بـني        . الئمة يف سياق العودة احملتملة    اللجوء والضمانات امل  

الوكاالت واملعين باألحداث غري املصحوبني، والذي أنشأته املفوضية بالتعاون مـع املنظمـة     
، إطاراً لتنسيق األنشطة املتعلقـة      )اليونيسيف(الدولية للهجرة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

، نشرت املفوضية دراسة عن التحديات اليت يواجهها        ٢٠١٠يونيه  /يرانويف حز . هبذه املسألة 
األطفال األفغان غري املصحوبني والدوافع اليت حتدو هبم إىل الذهاب إىل أوروبا، وذلك استناداً 

 أيضاً أصـدرت املفوضـية      ٢٠١٠ويف عام   .  طفل ٢٠٠إىل مقابالت أجريت مع أكثر من       
بقة على عودة األطفال املفصولني وغـري املـصحوبني إىل          مذكرة بشأن التدابري اخلاصة املنط    

أفغانستان، ومن بني تلك التدابري تدابري تتعلق بتحديد املصاحل الفـضلى؛ والبحـث عـن               
األقارب؛ والوصاية؛ واالستقبال واخلدمات الالزمة عند العودة وخطـط إعـادة الـدمج              

عودة الطفل إىل مؤسـسة لرعايـة       وتؤكد املذكرة على أن     . املستدامة؛ والتقييم بعد العودة   
األطفال ال جيب التفكري فيها إالّ كحل أخري وانطالقاً من ذلك، أطلقت املفوضية مبادرة يف               
أوروبا الغرض منها وضع معايري يف جمال حتديد املصاحل الفضلى للطفل يف البلدان اليت متتلك               

  .نظماً حلماية األطفال وتأمني اللجوء هلم أثبتت جدواها

  األبعاد ذات العالقة باحللول املطروحة  -ناً ثام  
إذا كان منح اللجوء لالّجئني عنصراً أساسياً من عناصر احلماية الدولية فإنه ال يعين                -٥٨

ذلك أن احللول الّدائمة تظل ترتكز على اإلعادة الطوعية واالندماج يف املنـاطق             . حالً دائماً 
فضل النتائج إذا ما اندرجت ضمن اسـتراتيجيات        احمللية وإعادة التوطني وتلك احللول تؤيت أ      

 وعالوة على هذه احللول الكالسيكية بدأت املفوضية يف استكـشاف           .شاملة لتقدمي احللول  
إمكانية استفادة الالّجئني من الفرص املتاحة يف جمال اهلجرة مبا يف ذلك عن طريـق بـرامج                 

  .التشغيل والتعليم القائمة أو اجلديدة
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  يات احللول الشاملةاستراتيج  -ألف   
بذلت حماوالت يف خمتلف البلدان لتنفيذ خارطات للطريق تقدم حلوالً اسـتراتيجية              -٥٩

وتركّز خارطات الطريـق الـيت تـستهدف        . لوضع حّد ألوضاع الالّجئني اليت طال أمدها      
ق احمللية؛  الالّجئني األنغوليني والليبرييني والروانديني على اإلعادة الطوعية واالندماج يف املناط         

ويف أوروبـا   . وهي تشمل أيضاً تطبيق النص املتعلق بانتفاء صفة الالّجئ يف الوقت املناسب           
عني املفوض السامي مبعوثاً شخصياً مهمته تسهيل طّي صفحة التشريد الناجم عن الرتاعات             

، وذلك بالتعاون مع احلكومات ومنظمات دوليـة      )١٩٩٥-١٩٩١(اليت اندلعت يف البلقان     
 كما استمرت اجلهود املبذولة من أجل تنفيذ االستراتيجية الشاملة لإلدارة والعـودة             .أخرى

ومما جيدر ذكره إمكانيـة  . الطوعية اليت وضعتها احلكومة الباكستانية لصاحل الالّجئني األفغان 
وضع ترتيبات بديلة فيما يتعلق بإقامة الالّجئني لفائدة خمتلف فئات الالّجـئني األفغـان يف               

ان مبا يف ذلك الترتيبات اليت تعود بالفائدة على أصحاب األعمال منهم والعمال املهرة              باكست
وتشمل االستراتيجية كذلك وضع الصور البيانية للسكان ومواصـلة         . وغري املهرة وأسرهم  

أما فيما يتعلق بالالّجئني الـذين      . تنفيذ برنامج املناطق املتأثرة بالالّجئني واملناطق املضيفة هلم       
يشون يف مناطق حضرية، مثل أولئك الذي يوجدون يف باكو بأذربيجان، فقد وضعت هلم              يع

صور بيانية اجتماعية اقتصادية واستقصاءات لنواياهم مما مسح بتحسني استراتيجيات كسب           
الرزق لكثري من األشخاص فضالً عن التركيز على حنو جديد على مسأليت اإلعادة الطوعيـة               

  .وإعادة التوطني

  اإلعادة الطوعية  -باء   
، مت وضع حّد لعدد من عمليات اإلعادة الطوعية الكـربى، مشلـت   ٢٠١٠يف عام    -٦٠

وميثل ذلك اخنفاضاً يف األرقام     . ٢٠٠٧ الجئ كونغويل يف زامبيا منذ عام        ٤٠ ٠٠٠حوايل  
 متـت   ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩اإلمجالية لإلعادة الطوعية يف الفترة ما بني عامي         

 الجئ إىل أوطاهنم معظمهم إىل أفغانستان والعراق ومجهوريـة    ١٩٧ ٠٠٠جمموعه  إعادة ما   
ويف األثناء نفذت عمليات أخرى إلعادة الالّجئني أو استؤنفت يف حني           . الكونغو الدميقراطية 

  .مت الشروع يف بعض العمليات اجلديدة
جـئني   استؤنفت عملية اإلعـادة الطوعيـة لالّ       ٢٠١٠أكتوبر  /ويف تشرين األول    -٦١

ووافقت املفوضية، بالتـضافر    .  الجئ ٥ ٠٠٠املوريتانيني املتبقني من السنغال ويبلغ عددهم       
مع حكوميت مجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية ترتانيا املتحدة، على تـسهيل برنـامج             
 اإلعادة الطوعية لالّجئني الكونغوليني بعد حتّسن األوضاع األمنية يف بعض مناطق العودة اليت            

  .ختضع ملراقبة دائمة
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وفيما يتعلق بالعمليات اجلديدة تعّد املفوضية وحكومة أنغوال وبلـدان أخـرى يف               -٦٢
ويف االحتاد .  الجئ يعيشون يف املنطقة إىل أوطاهنم١٢٠ ٠٠٠    باملنطقة العّدة إلعادة ما يقدر      

لتعاون مع  كما يقال وذلك با   " املوروثة"الروسي يعكف على إجراء دراسة شاملة للحاالت        
تشجع املفوضية إعادة االندماج املستدامة ) ١٢٤٤قرار جملس األمن (ويف كوسوفو . احلكومة

  .بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وغريها من املنظمات الدولية
 عادوا إىل مجهورية الكونغـو     ٦ ٢٠٠وقد مشلت حاالت العودة التلقائية ما يقارب          -٦٣

ويف السودان، يف سياق االستفتاء، ويف الفتـرة مـا بـني تـشرين              . وغنداالدميقراطية من أ  
 جنويب يعيشون يف    ٢٠٠ ٠٠٠، انتقل   ٢٠١١يناير  /كانون الثاين  وهناية   ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .الشمال إىل اجلنوب وقد ساعدت سلطات جنوب السودان على نقل معظمهم
 السياسي والعنف مبا يف ذلك      وعلى الرغم من هذه النجاحات، فإن عدم االستقرار         -٦٤

 واجتماع هذه العناصر مـع  العنف اجلنسي واجلنساين  العنف املمارس ضد املدنيني، وحاالت      
غياب السلطات احلكومية أو وجودها احملدود هي ووكاالت األمم املتحدة واجلهات اإلمنائية            

لالجـئني بـشكل    الفاعلة يف مناطق العودة، أمور ما زالت تطرح حتديات هامة أمام عودة ا            
  .مستدام

  االعتماد على الذات واالندماج يف املناطق احمللية  -جيم   
من التحديات الكربى اليت تواجهها املفوضية تعزيز إتاحة فرص االعتماد على الذات              -٦٥

سيما الالّجئني الذين يعيشون يف املنفى منـذ         واالندماج يف املناطق احمللية أمام الالّجئني وال      
 حالة من حاالت الالجئني اليت طال أمـدها         ٢٣ وهلذا الغرض، مت التعرف على       .مدد طويلة 

، أجريت تقييمات للحاالت الـيت      ٢٠١٠ويف عام   . واعتربت ذات أولوية من قبل املفوضية     
طال أمدها يف شرق السودان وصربيا ومجهورية ترتانيا املوحدة هبدف تقييم التقـدم احملـرز               

ويف إطار هذه املبادرة، مت االتفاق، مع احلكومـة      . لالّجئونصوب إجياد حلول يستفيد منها ا     
ويرمـي املـشروع إىل نقـل            . "استراتيجية وطنية لالندماج اجملتمعي   "الترتانية، على وضع    

 الجئ بوروندي أصبحوا مواطنني ترتانيني بفضل اقتنـاء أراض ومـا            ١٦٢ ٠٠٠وإدماج  
سودان، شرعت املفوضـية يف تنفيـذ       ويف شرق ال  . حصلوا عليه من مساعدة لكسب الرزق     

يني حيث يركز   ريمشروع لالعتماد على الذات يستغرق عدة سنوات لفائدة الالّجئني اإليريت         
ويف نيبال، تقّرر تنفيذ برنامج للتنمية اجملتمعية باالتفاق        . املشروع على أكثر هؤالء استضعافاً    

ئني املتبقني من بوتـان وكـذلك       مع الشركاء املعنيني وهو يركّز على تلبية احتياجات الالج        
  .معظم السكان يف جمايل احلماية واملساعدة

واستمر . وال يزال االندماج، وخاصة يف املناطق احلضرية، يثري الكثري من الصعوبات            -٦٦
سياسة بشأن محايـة    "بذل اجلهود الرامية إىل الوفاء باملعايري املبّينة يف وثيقة املفوضية املعنونة            

وإلدماج الالجئني وملتمـسي اللجـوء يف       " لول املطروحة يف املناطق احلضرية    الالجئني واحل 
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يف عـدة بلـدان يف      " دار احلقوق "اخلدمات االجتماعية الوطنية القائمة متت حماكاة منوذج        
ويتكون هذا النمـوذج مـن      . األمريكتني مبا فيها كوستاريكا وإكوادور واملكسيك وشيلي      

ن اخلدمات إىل املهاجرين والالجئني على حّد السواء مبـا          مركز جمتمعي يقدم طائفة كبرية م     
يف ذلك خدمات االستقبال واملشورة القانونية والدعم االجتمـاعي، والـدروس اللغويـة             

/ ويف متـوز  . والتدريب التعليمي واملهين، كما يتيح فرصاً للعمل ونصائح يف جمال االندماج          
يف إكوادور لبحث مشكالت وإمكانيات    " منةاملدن املتضا "، اجتمع ممثلو مبادرة     ٢٠١٠يوليه  

إعالن احترام كرامة السكان    " بلدية   ٢٠ونتيجة لذلك، وقعت    . االندماج يف املناطق احلضرية   
وأجريت تقييمات تشاركية يف األرجنتني     ". املهّجرين يف املناطق احلضرية وحقوقهم اإلنسانية     

طروحـة يف جمـال االنـدماج       وأوروغواي وبنما من أجل فهم االحتياجات والتحديات امل       
ويف كولومبيا، تلقى اجلهود اليت تبذهلا السلطات البلدية من أجل          . والتصّدي هلا بشكل أفضل   

  .إدماج املشردين داخلياً املزيد من االهتمام واملساعدة
وشرعت املفوضية أيضاً يف إجراء أربعة تقييمات يف الوقت احلقيقي للسياسة املتبعة              -٦٧

.  احلضريني وأصدرت تقريرين عن نريويب يف كينيا ودومشبه يف طاجيكـستان           بشأن الالجئني 
وجرى تنظيم حلقة عمل ترمي إىل استخالص الدروس من التجربة من أجل العمـل علـى                
وضع مبادئ توجيهية عملية أكثر حتديداً يف جماالت التعليم وكسب الرزق واإلحاالت الطبية             

العمل مـع   "وجيري اآلن إعداد مذكرة حول      . احلضريةوأنشطة التواصل اجملتمعي يف املناطق      
. "اجملتمعات واألطراف الفاعلة احمللية من أجل تعزيز محاية الالجئني يف املنـاطق احلـضرية             

طـرق  "وأطلقت املفوضية أيضاً صفحة معّدلة على موقعها على الشبكة العنكبوتية بعنـوان             
  ."كسب الرزق واالعتماد على الذات

ففي جنـوب   . دماج يف املناطق احمللية بذل جهود تعاونية طويلة األمد        ويقتضي االن   -٦٨
أفريقيا، انتهى أجل الوقف االختياري لترحيل املواطنني الزمبابويني وأطلقت احلكومة عوضاً           

عن ذلك عملية تسوية أوضاع أولئك الذين يعملون ويدرسون ويديرون أعمـاالً جتاريـة                     
 املفوضية اجلهود الرامية إىل حشد املوارد مـن أجـل إدمـاج             ويف أرمينيا، تدعم  . يف البلد 

ويف مناطق أخرى يف أوروبـا أبرمـت        . الالجئني السابقني الذين جتّنسوا باجلنسية األرمينية     
ويف بيالروس، ومجهورية مولدوفا    .  بلدية يف صربيا بشأن اإلسكان والعمالة      ٢٠اتفاقات مع   

ية على املرحلة األوىل من مشروع ميولـه االحتـاد          وأوكرانيا تضع املفوضية اللمسات النهائ    
  . الجئ٣ ٠٠٠األورويب يف جمال االندماج يف املناطق احمللية سيستفيد منه حوايل 

وال بّد من تأمني االندماج يف املناطق احمللية يف األجل الطويل عـن طريـق تـأمني            -٦٩
فريقيا، على سبيل املثال، بـذلت    ويف غرب أ  . أو التجّنس /الوجود القانوين واإلقامة الّدائمة و    

ومت تزويـد   . جهود لتأمني مركز قانوين لالجئني الليبرييني والسرياليونيني املقدمني ملدد طويلة         
الالجئني السرياليونيني السابقني الذين تأثروا نتيجة لصدور إعالن إهناء صـفة الالجـئ يف                 

لى تسوية أوضاعهم فيما يتعلق      جبوازات سفر وطنية كما وافقت بلدان اللجوء ع        ٢٠٠٨عام  
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بالبقاء فيها بإصدار تصاريح لإلقامة الطويلة فيها وذلك داخل اإلطار القانوين الذي وضـعته              
  ).اإلكوواس(اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

  إعادة التوطني  -دال   
ني وخاصة  ما زالت إعادة التوطني أحد احللول الثالثة الرئيسية املطروحة أمام الالجئ            -٧٠

أولئك الذين يواجهون خماطر خاصة يف بلدان اللجوء، أو كوسيلة لوضع حد حلاالت التشريد 
وقد شكل تنويع جنسيات الالجئني الذين درست حاالهتم من أجل إعـادة         . اليت طال أمدها  

ويف حني بلـغ    . ٢٠١٠توطينهم وكذلك عدد بلدان إعادة التوطني أهدافاً جوهرية يف عام           
البحث عن أماكن   ب بلداً فإن االحتياجات فيما يتعلق       ٢٥ن اليت تنفذ برامج دائمة      عدد البلدا 

إلعادة التوطني تفوق العرض وقد أنشأت إسبانيا وباراغواي وبلغاريا وهنغاريا برامج جديدة            
وبـذلت جهـود    . يف حني شرعت رومانيا واليابان يف تنفيذ برامج جتريبية يف هذا املضمار           

 بلـداً   ٢١وقد شارك ما جمموعه     . ة األوروبية يف جمال إعادة التوطني     بغرض تشجيع املشارك  
أوروبياً، وهو أعلى عدد حىت اآلن، يف املشاورات السنوية الثالثية بشأن إعادة التـوطني يف               

  .٢٠١٠يوليه /متوز
 الجئ للنظـر يف إعـادة       ١٠٨ ٠٠٠ويف العام املاضي، قدمت املفوضية حاالت حنو          -٧١

وميامنـار  )  حالة ٢٦ ٧٤٦( املستفيدين من ذلك الجئون فّروا من العراق         توطينهم وكان أكثر  
      ويف منطقة الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا،   ).  حالة ٢٠ ٦١٧(وبوتان  )  حالة ٢٤ ٤٢٠(

مت اللجوء إىل إعادة التوطني ال كأداة من أدوات احلماية بل بطريقة استراتيجية أيـضاً كـأداة                 
وهناك نسبة بلغت تسعة يف املائة مـن        . تعلق بالالجئني العراقيني  لتقاسم العبء وخاصة فيما ي    

جمموع ملفات إعادة التوطني تتعلق بنساء وفتيات معّرضات للخطر وهي أعلى نـسبة مئويـة               
وبلغ معّدل القبول اإلمجايل للملفات اليت قدمتها       . ُسّجلت على مدى السنوات اخلمس املاضية     

وبالنظر إىل ارتفاع عدد ملفات إعـادة       .  يف املائة  ٩٢وطني  املفوضية من جانب بلدان إعادة الت     
التوطني املسجلة يف السنوات القليلة املاضية إىل ثالثة أمثال فإن دوائر معاجلة ملفـات إعـادة                

وعالوة على ذلك، وبالنظر إىل بعض املتطلبات       . التوطني كان عليها أن تواجه تراكم الطلبات      
 شخص يف   ٧٣ ٠٠٠ يف املائة إىل حوايل      ١٦ادرين اخنفض بنسبة    يف اجملال األمين، فإن عدد املغ     

وجرت إعادة توطني أكرب عدد من الالجئني، مبساعدة املفوضية، يف الواليـات            . ٢٠١٠عام  
) اً شخص٥ ٦٣٦(وأستراليا )  أشخاص٦ ٧٠٦(وكندا ) اً شخص ٥٤ ٠٧٧(املتحدة األمريكية   

، جـرت إعـادة     ٢٠١٠يف عـام    و). اًشخص١ ٠٨٨والنرويج  ) اً شخص ١ ٧٨٩(والسويد  
 ٢٠١٠عام  ويف  .  منذ أن بدأ تنفيذ الربنامج     نيبالمن   الجئ من بوتان انطالقاً      ٤٠ ٠٠٠ توطني

أنشأت بلدان إعادة التوطني جمموعة اتصال ترأستها النرويج هبدف تعزيز جهود إعادة التوطني             
  .ران اإلسالميةواملساعدة اإلنسانية املقدمة لدعم الالجئني األفغان يف مجهورية إي
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وعلى الرغم من هذه التطورات اإلجيابية فإن عدد األماكن املتاحة إلعادة التـوطني،       -٧٢
 مكان، هو أبعد من أن يلّبي احتياجات إعادة التوطني اليت يقدر عـددها              ٨٠ ٠٠٠حوايل  
. ٢٠١٠ مكان يف عـام      ٢٠٠ ٠٠٠ يف مقابل    ٢٠١١ شخص يف عام     ١٧٢ ٣٠٠حبوايل  

 مـن        ١٠" املزيد من األماكن أطلقت املفوضـية واحلكومـات مبـادرة            وللدعوة إىل توفري  
  .٢٠١٠يف املشاورات السنوية الثالثية بشأن إعادة التوطني اليت انعقدت يف عام " ١٠٠أصل 
وبنشوب األزمة يف اجلماهريية العربية الليبية أصبحت مسألة إعادة التوطني جزءاً من آلية               -٧٣

 أطلقت املفوضية مبادرة التضامن العاملي من أجل إعادة التوطني من أجـل             االستجابة الطارئة وقد  
حشد الدعم إلجياد املزيد من أماكن إعادة التوطني لالجئني غري الليبيني الذين هربوا من ليبيـا إىل                 

  .تونس ومصر، وخصصت موارد إضافية ملعاجلة احلاالت القادمة من تلك املناطق احلدودية
 اإلجالء العابر الثالثة يف رومانيا والفلبني وسلوفاكيا يف لعب دور           واستمرت مرافق   -٧٤

، متّ  ٢٠١٠ديـسمرب   /ويف كـانون األول   . رئيسي يف إجالء الالجئني أثناء حاالت الطوارئ      
التوقيع مع احلكومة السلوفاكية على اتفاق يقضي بتوسيع نطاق استخدام مرفـق اإلجـالء              

  .مجيع اجلنسياتالعابر يف هوميين ليشمل الالجئني من 

  األبعاد ذات العالقة بالتشريد الداخلي  -تاسعاً   
ما فتئ عدد املشردين داخلياً بسبب اندالع الرتاعات يفوق أعداد الالجئني حيـث               -٧٥
وهناك عشرات املاليني من النـاس الـذين يـتم          . ٢٠١٠ مليون نسمة يف عام      ٢٧,٥بلغ  

، ظل املشردون داخليـاً     ٢٠٠٥ومنذ عام   . تشريدهم أيضاً كل عام بفعل الكوارث الطبيعية      
أكرب الفئات اليت تتلقى خدمات احلماية واملساعدة اليت تقدمها املفوضية إذ بلـغ تعـدادهم               

وهذا العدد هو أقـل بقليـل مـن عـددهم يف           . ٢٠١٠ مليون شخص يف عام     ١٥حوايل  
)  مليون شـخص   ١,٢( ومرّد ذلك، أساساً، عودة املشردين داخلياً يف باكستان          ٢٠٠٩عام  

  ). شخص٤٦١ ٠٠٠(ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 بلداً وهي تدعم اسـتجابة      ٢٨وتنفذ املفوضية عمليات لصاحل املشردين داخلياً يف          -٧٦

 من تلـك    ٢٢منسقة مشتركة بني الوكاالت مبا يف ذلك عن طريق قيادة جمموعة احلماية يف              
ير اتسمت معاجلة املفوضية ألوضاع املشردين داخلياً       وخالل الفترة اليت يشملها التقر    . البلدان

حبدوث حاالت خمتلفة من بينها الزلزال الذي وقع يف هاييت والفيضانات اليت أعقبت الريـاح           
ويف اليمن، ورغم   . املومسية يف باكستان والعنف املتبادل بني اجملموعات العرقية يف قريغيزستان         

 مـواطن ميـين يف عـداد        ٣٠٠ ٠٠٠ ظل حوايل    ،٢٠١٠اتفاق السالم الذي أبرم يف عام       
  .املشردين داخلياً يف ظروف بالغة الصعوبة يف أغلب األحيان

وقد ركّزت املفوضية، لدى تنفيذها لعملياهتا، على التواصل مع املـشردين داخليـاً،               -٧٧
دين والعمل مع الشركاء احملليني يف العراق واليمن وتشغيل خطوط هاتفية ملساعدة ومحاية املشر            
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داخلياً املعرضني للمخاطر يف قريغيزستان ويف هاييت، نفّذت جمموعة من املشاريع اجملتمعية ذات             
األثر السريع وبرامج املساعدة اليت تستهدف األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة للتـصدي            

وجتري حماكاة نظـام    . ٢٠١٠حلاالت االستضعاف االجتماعي اليت ظهرت نتيجة لزلزال عام         
كة السكان املقام يف الصومال، الذي يستخدم شبكة من املنظمـات اجملتمعيـة لتتبـع      تتبع حر 

حركات السكان والسماح بتخطيط الربامج على النحو الوايف يف بلدن أخـرى حتـول فيهـا        
  .املصاعب اللوجستية دون تزويد املشردين داخلياً خبدمات احلماية واملساعدة

 أيضاً حبدوث عدد ملحـوظ مـن االنتـصارات          واتسمت الفترة املشمولة بالتقرير     -٧٨
التشريعية على املستوى الوطين؛ فقد أعدت كولومبيا مشروع قانون حول الضحايا واسترداد            
األراضي ووافق برملان البوسنة واهلرسك على استراتيجية منقحة لتنفيذ املرفق الـسابع مـن              

ة التـشريد يف تلـك املنطقـة        اتفاق دايتون للسالم مما أشار إىل التزام احلكومة بطّي صفح         
ودعمت املفوضية أيضاً احلكومات الوطنية يف اجلهود اليت تبذهلا العتماد األطـر التـشريعية              

وأجرت . واإلدارية املالئمة ومنع حاالت التشرد داخلياً والتصدي هلا والتغلب على مصاعبها          
ليالً مفصالً لإلطـار    مجهورية أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع املفوضية ومؤسسة بروكينغز، حت        

القانوين احلايل بغية تنقيحه؛ يف حني دعمت املفوضية احلكومة اليمنية يف إعداد اسـتراتيجية              
  . وطنية بشأن املشردين داخلياً

وعالوة على ذلك، دعمت املفوضية خطة عمل االحتاد األفريقي لتنفيذ اتفاقية االحتاد    -٧٩
ملشردين داخلياً، وذلك عن طريق االضـطالع       األفريقي بشأن محاية ومساعدة األشخاص ا     

بأنشطة مع احلكومات واجملتمع املدين على الصعيدين اإلقليمـي والـوطين وحبلـول هنايـة           
أما منظمة الدول األمريكية    .  تصديقات ٦ توقيعاً و  ٣١، أمنت االتفاقية    ٢٠١٠أبريل  /نيسان

ي ألسباب التـشريد ووضـع      فإهنا تعتمد كل عام قراراً بشأن التشريد الداخلي بغية التصد         
  .برامج للحماية واملساعدة وإجياد احللول

  خامتة  -عاشراً   
، ١٩٦٧، وبروتوكوهلا لعـام     ١٩٩٥ما زالت املبادئ اليت قامت عليها اتفاقية عام           -٨٠

حتتفظ يف مناسبة االحتفال بإبرام االتفاقية، يف ذكراها السنوية الستني جبـدهتا إذ تعـززت                 
 أبرمت على الصعيد اإلقليمي بشأن الالجئني وكـذلك داخـل إطـار    بفضل الصكوك اليت 

وقد انعكست مبادئ عدم التمييز وعدم اإلعادة القسرية وعدم املعاقبة        . حقوق اإلنسان األعم  
واحترام حقوق اإلنسان األساسية يف حتقق عدد من اإلجنازات يف مجيـع أحنـاء العـامل يف                      

كثري من املشاكل اليت تعترض سبيل التنفيذ ويظل االلتزام         غري أنه ال تزال هناك      . ٢٠١٠عام  
السياسي حبلها قائماً كما أن الظروف اليت جيب يف إطارها تأمني احلماية اليوم مـا فتئـت                 

  .وعليه فإن هذه املبادئ جيب أن يتم تأكيدها جمدداً على الّدوام. تتعقد
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 توطيدها خالل الـسنوات     فرصة هامة للبناء على األسس اليت مت       ٢٠١١وتتيح سنة     -٨١
الستني املاضية، وإمعان الفكر يف اإلجنازات اليت حتققت حىت اليوم، والتعرف على الثغـرات              
واالستجابات يف ميدان احلماية واألهم من ذلك وضع استراتيجية بشأن احللـول القانونيـة              

وسيكون مـن   . والسياسية والعملية ملواجهة التحديات املطروحة يف القرن احلادي والعشرين        
احليوي بالنسبة إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أن تعزز وتوسع نطاق شـراكاهتا      
وحتالفاهتا، والتواصل مع اجملتمعات املشردة بطرق تسمح بتحقيقها الستقالليتها؛ والّدفاع عن           

 طائفـة   أكثر القطاعات هتميشاً وضعفاً ضمن تلك اجملتمعات بسد احتياجاهتا وتعزيز قدرات          
  .عريضة من األطراف الفاعلة ملواجهة احلقائق اليت تنطوي عليها ظروف العمل اجلديدة

وسيتيح االجتماع احلكومي الدويل على املستوى الوزاري الذي سينعقد يف كانون             -٨٢
 فرصة أمام الدول لتؤكد جمدداً على التزامها بنظام احلماية الدوليـة،            ٢٠١١ديسمرب  /األول

مات ملموسة وتطلعية فيما يتعلق بتحسني احلماية املقدمـة لالجـئني ولعـدميي            وحتّمل التزا 
اجلنسية على الصعيدين الداخلي أو اإلقليمي؛ واالنضمام، عند االقتضاء، إىل الصكوك الدولية         
املتعلقة بالالجئني وبعدميي اجلنسية أو رفع أي حتفظات تصّر عليها إزاءها، وقطع أي التزامات 

 والغرض األويل املنشود منها أال وهـو  ١٩٥١حلفاظ على روح اتفاقية عام    ملموسة بغرض ا  
وتتطلع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل االحتفاء هبذه السنة الـيت            . توفري احلماية 

تصادف الذكرى الستني بدعوة كل اجلهات صاحبة املصلحة إىل مواجهة التحـديات الـيت          
  .ممن هم يف أشد احلاجة يف هذا الصدد يف بؤرة االهتمامتنتظرها وضمان بقاء كل الناس 

        


