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 احملتوايت
 الصفحة 

 1  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مقدمة -  ولا  
 1  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الجتا ات - اثنياا  
 2  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم الالجئون - اثلثاا  
 14  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التشر  الداخلي - رابعاا  
 15  مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم انعدار اجلنسية - خامساا  
 17  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم التربعات ملفوضية شؤون الالجئني - سا ساا  
 18  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اإلصالح، واملساءلة، والرقابة - سابعاا  
 19  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اخلالصة - اثمناا  

 ولااجلد 
الالجئأأون، ولأأالبو الل أأوء، واملشأأر ون  اخليأأاا، والعائأأدون )لجئأأون ومشأأر ون  اخليأأاا( وعأأد و اجلنسأأية،  - اةول 

 20  مممممممممممممممممممممم2016 وغري م ممين تُعىن هبم املفوضية، حسب بلد/ قليم الل وء، يف هنا ة عار
 31  ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 2016 ميزانية ونفقات املفوضية لعار - الثاين 
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 مقدمة -أولا  
بلأأأأأ  عأأأأد  اةشأأأأأااق الأأأأأ  ين شأأأأر وا قسأأأأأراا نتي أأأأأة لالضأأأأأ  ا   2016يف هنا أأأأة عأأأأأار  -1
م وبينمأا لقأي وصأول (1)مليأون شأا  65.6املناقعات  و غري ذلك مين حأالت العنأم  أو   و

بأرياا علأي الصأعيد ين العأار والسياسأي، اأن العأا  النأأامي  الالجئأني  ىل البلأدان الصأناعية ا تمامأااً 
البلأأأأدان املنافضأأأأة استضأأأأا    تلقأأأأي علأأأأي  أأأأو غأأأأري متناسأأأأب عواقأأأأب تأأأأد قات الالجئأأأأني،  ذ 

انأ   84توس ة الأدخن املو  ضأاامة  عأدا  يف املائأة مأين الالجئأني املشأمولني بول أة املفوضأيةم ًو
 قاء التقأدر الأ أ ُ حأرق اجلار أة اةشااق املشر  ين  اخن بلداهنم واملاأالر الأت تثري أا النزاعأات 

 مؤخراا يف القضاء علي انعدار اجلنسية موضع قلق ابل    ضاام 
انأأ   نأأا   سأأ -2 باب تأأدعو  ىل التفأا لم  قأأد شأأان اعتمأأا  اجلمعيأأة العامأأة ومأع ذلأأك،ً 

 "الالجئأأني وامل أأاجر ينمأأين  جأأن  عأأالن نيو أأور  " 2016  لول/سأأبتمرب  19لألمأأم املتحأأدة، يف 
ة يف جمأال التنميأة يف لأ رصة  امة يف   ا الش نم واق ا  اخنراط اجل ات العام (2)) عالن نيو ور (

يأأأز بشأأأان  ًأأأرب علأأأي تعز أأأز اخلأأأدمات مت عأأأات املضأأأيفة، و معاجلأأأة التشأأأر  ولاثر  علأأأي ا تم الرًت
الولنيأأأة، يفأأأا يف ذلأأأك الرعا أأأة الصأأأحية والتعلأأأيم، عيأأأن تأأأتماين تلأأأك ا تمعأأأات مأأأين اسأأأتيعاب 
ورة وغري أا مأين الت أورات الأت حأدل  خأالل الفأرتة  الالجئنيم و تناول   ا التقر ر الت ورات املً 

 م2017حز ران/ ونيه  30 ىل  2016متوق/ وليه  1 املمتدة مين

 الجتاهات -اثنياا  
 الالجئني واملهاجري م  أجل إعالن نيديدرك  -ألف 

مجيع أأأأا، يف مأأأأؤمتر القمأأأأة املعأأأأ   193 اعتمأأأأدت الأأأأدول اةعضأأأأاء يف اةمأأأأم املتحأأأأدة ال -3
لنظأأأار ارسأأأات اابلالجئأأأني وامل أأأاجر ين،  عأأأالن نيو أأأور ، الأأأ أ  ًأأأد بقأأأوة مأأأين جد أأأد مبأأأا   ومم

م ، و عأأنأأزوحال ن محا أأة اةشأأااق الأأ  ين  ضأأ رون  ىل شأأد  علأأي خلأأاق ابلالجئأأني و الأأدوا ا
ا ة مأؤمتر قمأة القأ ميأعم ويفالبلدان وا تمعات الت تؤو  م، مها مسأؤوليتان  وليتأان  تقامس مأا اجل

ري مأين اللتزامأات  ولأة الاثأ 47، حولأ  2017املع  ابلالجئني، الأ أ ُعقأد يف   لول/سأبتمرب 
لالجئني علأي ية حصول اتعز ز  ماان بغيةالوار ة يف  عالن نيو ور   ىل تع دات حمد ة  السياسية

سأأأأارات لني واملالتعلأأأأيم والعمأأأأن، وتوسأأأأيع  أأأأرق قبأأأأوالم يف بلأأأأدان اثلثأأأأة مأأأأين خأأأأالل  عأأأأا ة التأأأأو 
 مةغراض  نسانيةالتاميلية، وقاي ة التمو ن 

املتحأأأأدة السأأأأامية لشأأأأؤون  وقأأأأد  عأأأأا املر أأأأق اةول مأأأأين  عأأأأالن نيو أأأأور  مفوضأأأأية اةمأأأأم -4
يف حأالت  " لار التعامن الشأامن مأع مسأ لة الالجئأني" ىل  عدا  و صدار )املفوضية( الالجئني 
يأأأا ت  خأأأأرى لألمأأأأم املتحأأأأدةم الل أأأوء  الواسأأأأعة الن أأأأاي، ابلتنسأأأأيق الوليأأأق مأأأأع الأأأأدول املعنيأأأأة ًو
__________ 

لجأأأه مليأأون  5.3مشأأأمولون بول أأة املفوضأأأية ولجأأه مليأأأون  17.2مليأأون لجأأأه )مأأن م  22.5 شأأمن ذلأأأك  (1)
الأأأة اةمأأم املتحأأأدة لأأأدى  لسأأ ي  مسأأأ لون  مليأأأون مشأأأر   40.3وتشأأأغين الالجئأأني الفلسأأأ ينيني(، ولغأأأو  ًو

 /http://www.unhcr.org/globaltrends2016وعلأي املوقأع  1مليون لالأب جلأوءم وتتأاح يف اجلأدول  2.8 اخلياا، و
 معلومات  ضا ية عين اةشااق ال  ين تُعىن هبم املفوضيةم

 مwww.unhcr.org/refugeecompactانظر:  (2)

http://www.unhcr.org/globaltrends2016/
http://www.unhcr.org/refugeecompact
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الجئأني علأي العتمأا  واالدأ مين ذلك  و ختفيم الضغط عين البلأدان املضأيفة، وتعز أز قأدرة ال
الالجئأني يف بلأدان اثلثأة، وةيئأة املتمثلأة يف قبأول احللأول الل أوء  ىل قاي ة  ماانيأة و علي ال ات، 

رامأأةم وُ شأأا  ن  لأأار التعامأأن  اةوضأأايف يف بلأأدان املنشأأ  يفأأا  افأأن عأأو ة الالجئأأني  لي أأا شمأأان ًو
مأأأع بأأأه ا تمأأأع الأأأدوا  تعامأأأن  أ الشأأأامن مأأأع مسأأأ لة الالجئأأأني  أأأولا بوذجيأأأاا يف اةسأأألوب الأأأ

 ىل اتبأأايف هنأأع متعأأد  اجل أأات صأأاحبة املصأألحة منأأ  البدا أأة، وذلأأك بدعوتأأه  ، وضأأايف الالجئأأني
و قامأأأأة تعأأأأاون من  أأأأي  ،يف ذلأأأأك قاي ة التنسأأأأيق مأأأأع جمموعأأأأة واسأأأأعة مأأأأين اجل أأأأات الفاعلأأأأة يفأأأأا

اء يف التنميةم وقأد شأرع  البلأدان التسأعة التاليأة  ومستدار و اين التنبؤ به بشان  ًرب مع الشًر
يف ت بيأأق اإللأأار:  ليوبيأأا، و وغنأأدا، ومج ور أأة تنزانيأأا املتحأأدة، وجيبأأوا، والصأأومال، وغواتيمأأال، 

وستار اا، واملاسيك، و ندوراس  م (3)ًو
نيو أأأأور    ضأأأأاا املفأأأأوض السأأأأامي  ىل  ن  أأأأدرن "التفأأأأاي العأأأأاملي بشأأأأ ن و عأأأأا  عأأأأالن  -5

ي تنظر  يه اجلمعية العامة خالل  ورةأا الثالثأة والسأبعني2018الالجئني" يف تقر ر  لعار  م (4)،ً 
ال أأرة انمنأأة واملنظمأأة والقانونيأأة" بشأأ ن او ضأأا ة  ىل ذلأأك، تسأأ م املفوضأأية يف "التفأأاي العأأاملي 

ان  ضمان تاامن التفاقني، لوضعه املزمع   م خمتلفة عمليات  عدا مهاو نً 

 (2021-2017السناتيجية للممدضية )الجتاهات  -ابء 
تسرتشد هبا يف عمل أا  (5)اسرتاتي يةاجتا ات جمموعة  2017حد ت املفوضية يف عار  -6

مأأأار املنظمأأأة خأأأالل اةعأأأوار اخلمسأأأة القا مأأأة، مأأأع مراعأأأاة السأأأياي الأأأرا ين والتحأأأدايت الناشأأأئة  
رئيسأأأية  أأأي: توج أأأات حأأأول  سأأأة الجتا أأأات واةشأأأااق الأأأ  ين تُعأأأىن هبأأأمم وتتمحأأأور  أأأ   

"، و"التماأأني"، و"احلأأن"م و أأ   الجتا أأات  أأد  شأأان اإلمشأأال"احلما أأة"، و"السأأت ابة"، و"
 ميع اةشااق ال  ين تُعىن هبم، و م الالجئأون، واةشأااق املشأر ون  اخليأاا،جبالتزار املفوضية 

ات والتحالفأأات، شسأأاليب  واةشأأااق عأأد و اجلنسأأية، و أأدعم ا التأأزار مت أأد  اقامأأة الشأأرًا
اجتا اةأأأأأا من أأأأا  عأأأأم  ول املسأأأأت يبني علأأأأي املسأأأأتوى الأأأأأول م وتسأأأأعي املفوضأأأأية، مأأأأين خأأأأالل 

مأين خأالل  عأم القسأرأ وانعأدار اجلنسأية للتشأر  السرتاتي ية،  ىل بلأورة شأان التصأدأ العأاملي 
ووضأأأع اةشأأأااق الأأأ  ين تُعأأأىن هبأأأم يف صأأأميم  ،التحأأأدايت املتعلقأأأة ابحلما أأأةاجل ًأأأي تعأأأالأأأدول  

 ، يفا  ي ا املشر ون  اخلياام ابلتشر اجل ات املعنية مجيع عمل ا، والعمن مع 

 الالجئدن -اثلثاا  
مليون  17.2مليون لجه، من م  22.5،  و 2016بل  عد  الالجئني، يف هنا ة عار  -7

يا العأد  اةًأرب مأن م للسأنة الثالثأة علأي التأواا )  فوضيةم واستضا مشمولون بول ة امل  مليأون(، 2.9تًر
، (979 400مليأأون(، ومج ور أأة   أأران اإلسأأالمية ) 1.0مليأأون(، ولبنأأان ) 1.4تلي أأا ابًسأأتان )

 (م وو د  ًثر مأين نصأم جممأويف الالجئأني مأين لاللأة685 200(، واةر ن )791 600و ليوبيا )
__________ 

 م/http://crrf.unhcr.org/enانظر:  (3)
 مhttp://www.unhcr.org/refugeecompactانظر:  (4)
 مhttp://www.unhcr.org/5894558d4.pdfانظر:  (5)

http://crrf.unhcr.org/en/
http://www.unhcr.org/refugeecompact
http://www.unhcr.org/5894558d4.pdf
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مليأأون( وجنأأوب السأأو ان  2.5مليأأون( و  غانسأأتان ) 5.5بلأأدان  أأي اجلم ور أأة العربيأأة السأأور ة )
ان  نا    ضاا  و  1.4) مليون لالب جلوء، و و مليأوين للأب جلأوء جد أد يف  2.8مليون(م ًو

(، تلي أأأأا 722 400م وتلقأأأأ   ملانيأأأأا  ًأأأأرب عأأأأد  مأأأأين للبأأأأات الل أأأأوء اجلد أأأأدة )2016 عأأأأار
يا ) ،(123 000و   اليا ) ،(262 000دة اةمر اية )الولايت املتح  (م78 600وتًر

 احلماية -ألف 
ثرية استضأا    تاستمر  -8 و اتحأة  ماانيأة تأو ري احلما أة  االجئأني يف  أتح حأدو  البلدانً 

ني ائأأن  ن الالجئأأملبأأد  القاواملسأأاعدة لالجئأأني لأأوال الفأأرتة املشأأمولة ابلتقر أأرم بيأأد  نأأه جأأرى اختبأأار 
البلأدان،  م ويف بعأ ُتشا  ن موضع ا تمار  وا وتت لأب حأالا  قأور علأي التعأاون والتضأامين مس لة

،  أأوء التقييد أأةوانني الل ع أأ  التأأدابري االا  أأة  ىل  بقأأاء الالجئأأني يف منأأالق املنشأأ ،  ىل جانأأب قأأ
جيرأ نه عين   لت تتحد  شارات تبعن علي القلقم  قد شعرت املفوضية ببال  القلق  قاء التقار ر ا

 ع م مباشرة  ىلذلك  رجا عرب ا، يفا يف يف بع  املنالق ر  الالجئني ولاليب الل وء عند احلدو   و
عتأأأأداء ال نأأأأم  وعلأأأأي  أأأأو أأأأالم مبأأأأد  عأأأأدر اإلعأأأأا ة القسأأأر ة،  و تعر ضأأأأ م للع ،منأأأالق النأأأأزايف

و ري ضأمان تألأي عاجلنسي، يفا يف ذلك مين جانب  عأوان الدولأةم وقأد عملأ  املفوضأية مأع الأدول 
املتعأأأأد ة و الثنائيأأأأة   ن تتضأأأأمين الرتتيبأأأأاتعلأأأأي اةمأأأأان لألشأأأأااق احملتأأأأاجني  ىل احلما أأأأة الدوليأأأأة و 

اق علأي يأز بوجأه خأاةلراأ لنقن مسؤولية الب  يف م البأات الل أوء ضأما ت مناسأبةم ومت الرًت
 حدمها انخرم  عزق  ان  العمن مع احلاومات إلقناع ا شن تعز ز اةمين الول  ومحا ة الالجئني  د

اعتمأأا  بأأدائن لحت أأاق الالجئأأني ولأأاليب الل أأوءم وخلأأ  تأأدعو  ىل والأأ  املفوضأأية  -9
 ىل  ن  (6)"2019-2014 ،تقر ر مرحلي عين السرتاتي ية العامليأة للمفوضأية "جتأاوق الحت أاق

قأأد  2015ر علأأول هنا أأة عأأا 12 الالعأأد  اإلمجأأاا لأللفأأال الأأ  ين احت أأزوا يف البلأأدان الرائأأدة 
ف أ2014يف املائة، مقارنأة بعأار  14نق  بنسبة  ا متامأاا عأين احت أاق اةلفأال ، و ىل  ن بلأد ينً 

لأأاليب الل أأأوءم وعلأأأي الأأرغم مأأأين  أأأ ا التقأأدر، اعُتمأأأدت يف بلأأأدان  خأأرى تشأأأر عات تأأأن  علأأأي 
ا أأالم الحت اق اإللزامي جلميأع لأاليب الل أوء لأوال الفأرتة الأت تسأتغرق ا  جأراءات الل أوء، يفأ

القوانني واملعا ري الدولية واإلقليميةم وشعرت املفوضية ببأال  القلأق  قاء  وضأايف الحت أاق يف عأد  
صل  رصد  وضايف الحت اق حيثما  ماينم وما ين   ا الرصد مين اإل ران عأين امين السياقات وو 

 334عأأأين   ضأأأاا  ُ أأأرن و ، 2016يف ليبيأأأا عأأأار ضأأأعيفي احلأأأال لجأأأه ولالأأأب جلأأأوء  600قرابأأأة 
  لر تدخالت  جرةا املفوضيةم 2017شاصاا لخر ين خالل اةش ر الستة اةوىل مين عار 

مأأأأين  أأأأرابا واضأأأأ ر بعأأأأ  الالجئأأأأني ولأأأأاليب الل أأأأوء  ىل الل أأأأوء  ىل خأأأأدمات امل أأأأربني  -10
ضأأأأأأوا  نفسأأأأأأ م ملاأأأأأأالر العتأأأأأأداءات اجلنسأأأأأأية الضأأأأأأ  ا   و للتمأأأأأأاس احلما أأأأأأة واحللأأأأأأول،  عر  

أات  لأة حقأوي اإلنسأان واةذى، ل بأن املأوتم و للقأ  املفوضأية نسأاة حمد  والستغالل وانت ًا
ملسأأأأأاعدة الأأأأدول علأأأأأي وضأأأأأع  (7)2016نقأأأأاط" يف عأأأأأار  10مأأأأين "خ أأأأأة العمأأأأن املاونأأأأأة مأأأأأين 

ظم   رة تراعي مت لبات احلما ة وتلأيب احتياجأات لأاليب الل أوء والالجئأني،  ضأالا واستادار نُ 
أأأأأات املاتل أأأأأة، مثأأأأأن اةلفأأأأأال غأأأأأري عأأأأأين اةشأأأأأااق انخأأأأأر ين الأأأأأ  ين  سأأأأأا رون يف   لأأأأأار احلًر

 وضحااي الجتارم ،املصحوبني واملنفصلني عين ذو  م
__________ 

 مhttp://www.unhcr.org/detention.htmlانظر:  (6)
 مhttp://www.unhcr.org/the-10-point-plan-in-action.htmlانظر:  (7)

http://www.unhcr.org/detention.html
http://www.unhcr.org/the-10-point-plan-in-action.html
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أأأات املاتل أأأة ب ر أأأق البحأأأر يف عأأأدة منأأأالق موضأأأع قلأأأق بوجأأأه خأأأاقم  -11 وشأأأال  احلًر
ق البحأر يف شأا  ب ر أ 117 000وعلي الرغم مأين النأزايف املسأتمر يف الأيمين، وصأن  ًثأر مأين 

م و للقأأأ  املفوضأأأية 2017خأأأالل النصأأأم اةول مأأأين عأأأار شأأأا   25 000و 2016عأأأار 
ر املاللأأة لأأدى واةخ أأا محلأأة  عالميأأة للتوعيأأة ابملاأأالر املقرتنأأة بعبأأور خلأأيع عأأدن والبحأأر اةمحأأر

و  قأأأدوا يف  لجأأأه وم أأأاجر قأأأد  لاأأأوا  5 100الوصأأأول  ىل الأأأيمينم و ُ يأأأد شن مأأأا  قأأأرب مأأأين 
ن حأأأأأ  اننم وبي ، و أأأأأو  ًأأأأأرب2016البحأأأأأر اةبأأأأأي  املتوسأأأأأط يف عأأأأأار  نمأأأأأا وصأأأأأن رقأأأأأم ُسأأأأأ   

بأأري يف ، حأأد  اخنفأأا2016وا أأد جد أأد ب ر أأق البحأأر  ىل  ورواب يف عأأار  363 000  أأو ضً 
يا  ىل اليو ن عقب " غأالي" لر أق  ان املشأرت  صأدور البيأو بلقأان الغأر  العمليات العبور مين تًر

يأأأأا يف لذار/مأأأأارس بأأأأني  أأأأان 2017ه ز ران/ ونيأأأأح 30م وعلأأأأول 2016ال أأأأا  اةورو  وتًر  ً،
 ُ يأأد شن ، و 2017شأأا  قأأد عأأربوا البحأأر اةبأأي  املتوسأأط منأأ  بدا أأة عأأار  103 000  أأو
 ن  ذ احلياة جيأبوواصل  املفوضية التشد د علي  ن  نقاشاصاا  لاوا  و  قدوام  2 250 و 

اء انخأأر ين علأأي ضأأمان الوصأأو  ، اأأون  وىل اةولأأوايت بلأأدان ل  ىل الوعملأأ  مأأع الأأدول والشأأًر
مأأين  اةوسأأطمأأر املابحلالأأة يف معأأ  و جيأأا  احللأأول، يفأأا يف ذلأأك مأأين خأأالل تعيأأني مبعأأو  خأأاق 

 م2017البحر اةبي  املتوسط يف نيسان  بر ن 
يأة وشأباات وعمل  املفوضية مع احلاومات علي تعز أز قأوانني الل أوء الولنيأة واإلقليم -12

أأأأأانون ا لثأأأأأاين/ محا أأأأأة الالجئأأأأأنيم ويف جيبأأأأأوا، سأأأأأوأ  سأأأأأ ن قأأأأأانون تقأأأأأدمي خأأأأأاق ُسأأأأأين يفً 
ق ن أا قاي ة  أأر م  مأأان الالجئأني علأأي املسأتو ني الجتمأأاعي والقتصأا أ، ب أأري  2017  نأا ر

عأأين حر أأة  ة،  ضأأالا احلصأأول علأأي التعلأأيم واخلأأدمات الجتماعيأأة وسأأبن الأأرقي واةعمأأال القانونيأأ
ةشأااق  اتح ن تنقن ام وعالوة علي ذلك،  قرت اجلمعية الولنية يف  ًوا ور قانو ا بش التنقن

خي  جئأأني تأأر سأأيما مأأنح الال تسأو ة  وضأأايف اةشأأااق الأأ  ين  نتقلأأون مأأين ماأأان  ىل لخأأر، ول
  قامة وب اقة  و ة ولنيةم

لشأأأأأمالية بلأأأأأدان يف  مر اأأأأأا اتسأأأأأعة و  ت الأأأأأن ع اإلقليميأأأأأة  وراا  امأأأأأاام  قأأأأأد التزمأأأأأ   -13
، ابلعمأن معأاا لتعز أز 2016يف متوق/ وليأه الصأا ر والوس ي، مين خالل بيان عمن سان خوسيه 

محا أأأة اةشأأأااق االأأأاربني مأأأين العنأأأم يف  مر اأأأا الوسأأأ يم واسأأأتنا اا  ىل  أأأ ا البيأأأان و ىل خ أأأة 
وسأأتار اا وغواتيمأأال واملاسأأيك علأأي وضأأع  لأأار  قليمأأي 2014 عمأأن الرباق أأن لعأأار ، اتفقأأ ً 

من للتعأأاون مأأع مسأأ لة الالجئأأني،  ُعأأرأ ابسأأم "اإللأأار الشأأامن لتأأو ري احلما أأة واحللأأول علأأي شأأا
، والتصأأدأ للتشأأر تعز أأز التعأأاون يف جمأأال معاجلأأة اةسأأباب اجل ر أأة وعلأأي املسأأتوى اإلقليمأأي"، 

ائمأة وتيسري احللولم ويف   ر قيا،  قر  عأالن نأريو  بشأ ن احللأول الد ،لعواقبه، وتعز ز نظم الل وء
مأأؤمتر قمأأة اسأأتثنائي الأأ أ اعتمأأد   -لالجئأأني الصأأوماليني و عأأا ة   مأأان العائأأد ين يف الصأأومال 

هن أأاا  قليميأأاا  - 2017يف لذار/مأأارس ( IGAD)جلمعيأأة االيئأأة احلاوميأأة الدوليأأة املعنيأأة ابلتنميأأة 
ع علأأأي والتشأأأ ي ،شأأأامالا لتأأأو ري حلأأأول  ائمأأأة لالجئأأأني الصأأأوماليني، مأأأع اإلبقأأأاء علأأأي احلما أأأة

والدعوة  ىل املز د مين التضامين الدوام و ع  املفوضية،  ،العتما  علي ال ات يف بلدان الل وء
أأأأانون اةول/  سأأأأمرب   ىل  2016يف جمموعأأأأة مأأأأين املقرتحأأأأات املقدمأأأأة  ىل ال أأأأا  اةورو  يفً 

املفوضية  م وحث (8)لالجئني، يفا يف ذلك نظار الل وء اةورو مع ا ورواب تعامن  سلوب تعد ن 
__________ 

 مhttp://www.refworld.org/docid/58385d4e4.htmlانظر:  (8)
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 2015الأأأأأدول اةعضأأأأأأاء يف ال أأأأأا  اةورو  علأأأأأأي الو أأأأأاء ابلتع أأأأأأدات الأأأأأت قأأأأأأدمت ا يف عأأأأأأار 
لالب جلوء مين اليو ن و   اليام ومت الرتحيب  160 000  تعلق اعا ة التولني الداخلي ل  يما

بأأأأأأار املسأأأأأأؤولني املعأأأأأأ  ابال أأأأأأرة يف  اليتأأأأأأا يف شأأأأأأباط  /ابللتزامأأأأأأات الأأأأأأت قأأأأأأدم  يف اجتمأأأأأأايفً 
 ، يفا يف ذلك مبدل التضامين وتقاسم املسؤولياتم 2017  ربا ر
أأأأانون اةول/  سأأأأمرب  -14 مبأأأأا   توجي يأأأأة  2016وبشأأأأان  عأأأأم،  صأأأأدرت املفوضأأأأية يفً 

املتعلقأة بوضأع الالجئأأني  1951جد أدة بشأ ن احلما أة الدوليأة،  ًأدت  ي أا ت بيأق اتفاقيأة عأار 
م (9) نزحأأون  أأرابا مأأين النزاعأأات املسأألحة والعنأأم( علأأي اةشأأااق الأأ  ين 1951)اتفاقيأأة عأأار 

و عتأأأرب اعتمأأأا  الل نأأأة التنفي  أأأة لأأأرب مع املفأأأوض السأأأامي لشأأأؤون الالجئأأأني )الل نأأأة التنفي  أأأة( 
خ أأوة  جيابيأأة  ىل اةمأأار يف  2016لسأأتنتاجني بشأأ ن احلما أأة الدوليأأة يف تشأأر ين اةول/ ًتأأوبر 

 جمال وضع معا ري للحما ةم 
م البأة  ر  أة  208 100فوضية القيار بتحد أد وضأع الالجئأني،  سأ ل  وواصل  امل -15

يف ، وشأأأأأ ع  الأأأأأدول علأأأأأي تعز أأأأأز عمليأأأأأة  د أأأأأد وضأأأأأع الالجئأأأأأني والضأأأأأ ال2016يف عأأأأأار 
ينيأأا ل    املسأأؤولية هبأأالضأأ اليف يفسأأؤولياةا يف  أأ ا الشأأ نم و ن اجل أأو  الأأت بأأ لت ا الاأأامريون ًو

يأأاج أأو  تسأأتحق الثنأأاء، شأأ هنا شأأ ن تع أأد  حلاومأأة ، واصأأل  اات لنأأد انشأأاء لليأأة  أأرقم ويف تًر
 ول أة املفوضأيةشأمولني بواملفوضية عملية النتقال مين  د د وضع لاليب الل وء غري السأور ني امل

ملنصأأوق اق السأأفر  ىل نظأار تأأد ر  احلاومأأةم و عمأأ  املفوضأأية   ضأأاا الأأدول لضأأمان  و أأن واثئأأ
سأأأأية يفوجأأأأب ألشأأأأااق عأأأأد ي اجلنلدار ا لالجئأأأأني و والأأأأت  أأأأتم  صأأأأ 1951علي أأأأا يف اتفاقيأأأأة 

وضأأأع اةشأأأااق باملتعلقأأأة  1954مأأأين اتفاقيأأأة عأأأار  28مأأأين  أأأ   التفاقيأأأة واملأأأا ة  28 املأأأا ة
، ومين اا، ملا الا مين  وائد(، علي التواا،  ىل واثئق مقروءة للي1954عار عد ي اجلنسية )اتفاقية 

 بين ا قاي ة ميزاةا اةمنيةم 
أأأان نصأأأم العأأأد  الالأأأي لالجئأأأني املشأأأمولني بول أأأة املفوضأأأية مأأأين 2016ر ويف عأأأا -16  ً،

للأأب  75 000مأأين ن عأأين ذو  أم مأأا  قأرب و فصأألناةلفأالم وقأأدر  لفأال غأأري مصأحوبني  و م
، ومعظم م مين   غانستان و ر رتاي والصومال واجلم ور ة العربيأة 2016بلداا يف عار  70جلوء يف 

بلداا لتعز أز محا أة اةلفأال يف حأالت ال أوار   19وافني يف السور ةم و عم  املفوضية نشر م
واحلأأأأالت ال و لأأأأة اةمأأأأدم ويف  ورواب،  نشأأأأ ت املفوضأأأأية، ابلتعأأأأاون مأأأأع منظمأأأأة اةمأأأأم املتحأأأأدة 

أز لأدعم احلما أة الدوليأة لل فولة )اليونيسيم(، وجلنة الصليب اةمحأر اء، مرًا ، وغريمهأا مأين الشأًر
ي الأأأأت  سأأأأتادم ا يف  غلأأأأب احلأأأأالت اةلفأأأأال الالجئأأأأون )"نقأأأأاط قرقأأأأاء"( علأأأأي لأأأأول ال أأأأر 

تقأأأأدر جمموعأأأأة مأأأأين خأأأأدمات الأأأأدعمم ورحبأأأأ  املفوضأأأأية ابلتوجيأأأأه و أأأأي وامل أأأأاجرون و سأأأأر م، 
السياسأاا اجلد أأد الصأأا ر عأين املفوضأأية اةوروبيأأة بشأأ ن محا أة اةلفأأال امل أأاجر ين والالجئأأني يف 

أز حأوار املفأوض السأامي املتعلأق  ، يفا يف ذلأك مأا  تعلأق بتعيأني2017 نيسان/ بر ن  وصأياءم وًر
انون اةول/  سمرب  علي "اةلفال املتنقلأني"، بينمأا  2016بتحدايت احلما ة وال أ جرى يفً 

 ،مجعأأ  املشأأاورات العامليأأة للشأأباب، الأأت نظمت أأا املفوضأأية والل نأأة النسأأائية املعنيأأة ابلالجئأأات
وا يف  1 500 قأأأرب مأأأين  مأأأا بلأأأداا، و سأأأفرت  أأأ   املشأأأاورات  23 مشأأأاورة يف 65شأأأاب شأأأاًر

__________ 

-http://www.unhcr.org/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protectionانظأأأأأأأأأأأأر:  (9)

12-claims-refugee-status-related.htmlم 

http://www.unhcr.org/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
http://www.unhcr.org/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
http://www.unhcr.org/publications/legal/58359afe7/unhcr-guidelines-international-protection-12-claims-refugee-status-related.html
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م ومأأأين اةحأأأدا  االامأأأة   ضأأأاا (10) قأأأرار سأأأبعة " عمأأأال  ساسأأأية لصأأأا" الالجئأأأني الشأأأباب" عأأأين
ة الالجئني الشباب يف اةلعاب اةوملبية الصيفية واةلعاب اةوملبية للمعوقني يف الرباق ن يف  مشاًر

 م 2016عار 
القأدرة تعز أز وواصل  املفوضية العمن مأع الالجئأني والبلأدان الأت استضأا ت م مأين  جأن  -17

تشأأأأ يع لشأأأأار ع لع يفعلأأأأي التايأأأأم احمللأأأأي و عأأأأوة ا تمعأأأأات احملليأأأأة  ىل محا أأأأة نفسأأأأ ام واضأأأأ ُ 
 مبلداا  65يف  ،التعا ش السلمي، يفا يف ذلك  نش ة  قو  ا ا تمع احمللي

يف  20 ىل  15 لاحملأأد ة املتعلقأأة عما أأة ازا أأد للماأأالر متوعأأي  2016ونشأأ  يف عأأار  -18
ام وسأاعدت واج وهنأ حلأواجز الأت اباملائة مأين الالجئأني الأ  ين  ُقأدر  هنأم  شأااق ذوو  عاقأة، و 

ااق اةشأان ميثأاي   ر املفوضية علي توجيه ج أو  خمتلأم اجل أات صأاحبة املصألحة إللأالي "
اين عمأأأأأأن اإلنسأأأأأأأ ُقأأأأأأر يف مأأأأأأأؤمتر القمأأأأأأة العأأأأأأأاملي للذوأ اإلعاقأأأأأأة يف العمأأأأأأأن اإلنسأأأأأأاين"، الأأأأأأأ أ 

يأز علأي ال2016 لعار ؤمتر الجئأني يف مأ، ورحب  بعد  مأين الت أورات اةخأرى، يفأا يف ذلأك الرًت
 م2017عار لالدول اةلراأ يف اتفاقية حقوي اةشااق ذوأ اإلعاقة 

ملثليأأأون و أأأم املثليأأات واقسأأراا، تشأأر وا اةشأأااق الأأأ  ين مأأين وتعرضأأ  جمموعأأة  خأأأرى  -19
 أد يف   أاء  أر متزاخلصأفات اجلنسأني،  املين اجلنسي ومغأا رو االو أة اجلنسأانية وحأاملو ومز وجو

ية، ضووضع  املفو  واجلنساينمعد دة مين العا ،  ذ واج   التمييز والض  ا  والعنم اجلنسي 
أي  لبأابلشرتا  مأع املنظمأة الدوليأة لل  أرة، بأر مع تأدر ب شأامن لأدعم املأوافني وا علأي  أو ً 

   ضن احتياجات احلما ة اخلاصة هب   الفئة مين اةشااقم 
واأأأن العنأأأم اجلنسأأأي واجلنسأأأاين سأأأبباا رئيسأأأياا لنعأأأدار  مأأأين الالجئأأأني يف خمتلأأأم   أأأاء  -20

جلنسأأاين يف دأ للعنأأم ا"املبأأا   التوجي يأأة إل مأأان التأأدخالت يف جمأأال التصأأومتاشأأياا مأأع العأأا م 
أأالت يفالعمأأن اإلنسأأاين" الأأت وضأأ ة بأأني الًو ، عأأأزقت 2015عأأار  عت ا الل نأأة الدائمأأة املشأأرًت

ي الن أأاي العأأاملي حالأأة جلأأوء علأأ 25املفوضأية  عم أأا للنأأاجني مأأين العنأأم اجلنسأأي واجلنسأأاين يف 
 خأأأدمات حالأأأة جلأأأوءم ويف روانأأأدا،  ُتيحأأأ  للنأأأاجني 52وحا ظأأأ  علأأأي مسأأأتوايت الأأأدعم يف 

أأز خأأدمات مت بينمأأا  ملفوضأأية،نوعأأة" تأأد ر ا احلاومأأة وتأأدعم ا ااسأأت ابة شأأاملة عأأين لر أأق "مرًا
ضأأأيات  حأأأ  مقت عملأأأ  املفوضأأأية يف مج ور أأأة تنزانيأأأا املتحأأأدة مأأأع املأأأوافني ال بيأأأني لتحسأأأني

علأأأي و دو  أأةم الصأأحة واحلما أأة للنأأأاجني مأأين العنأأم اجلنسأأأي واجلنسأأاين عنأأد نقأأأاط الأأدخول احل
لرجال ااق،  إن خء والفتيات بوجه الرغم مين  ن العنم اجلنسي واجلنساين قد مورس ضد النسا

ارس ضأأد نسأأي املمأأوالفتيأأان    سأألموا منأأه   ضأأاام وقأأد  ًملأأ  املفوضأأية  راسأأة عأأين العنأأم اجل
 اإلنساينم  ت التدخنالرجال والفتيان الالجئني يف النزايف القائم يف سوراي بغية تعز ز عمليا

 الستجابة يف حالت الطدارئ -ابء 
اء واصأأأل  املفوضأأأية مأأأع  -21 تقأأأدمل املسأأأاعدة الالقمأأأة إلنقأأأاذ اةرواح يف حأأأالت لأأأوار  الشأأأًر

متزامنأأأأة يف خمتلأأأأم املنأأأأالق خأأأأالل الفأأأأرتة املشأأأأمولة ابلتقر أأأأرم وعلأأأأي الأأأأرغم مأأأأين  ن جمموعأأأأة ال أأأأوار  
__________ 

-http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/We-Believe-in-Youth-Globalانظأأأأأأر:  (10)

Refugee-Youth-Consultations-Final-Report.pdfم 

http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/We-Believe-in-Youth-Global-Refugee-Youth-Consultations-Final-Report.pdf
http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/We-Believe-in-Youth-Global-Refugee-Youth-Consultations-Final-Report.pdf
http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/We-Believe-in-Youth-Global-Refugee-Youth-Consultations-Final-Report.pdf
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الت   تعلين عين حالت لوار  جد دة مين املستوى  يف ة بني الًو علأي الثالأن الل نة الدائمة املشرًت
،  قأأأد الأأأ  حأأأالت ال أأأوار  يف العأأأراي واجلم ور أأأة العربيأأأة السأأأور ة 2016عأأأار  ن أأأاي املنظومأأأة يف

والأأأيمين سأأأار ةم و علنأأأ  املفوضأأأية حالأأأة ال أأأوار   اخليأأأاا  يمأأأا  تعلأأأق ابةوضأأأايف القائمأأأة يف بورونأأأدأ 
أ لك بشأ ن الالجئأني الاونغأوليني الأ  ين   صألون والعراي وجنوب السو ان وسوراي وني رياي واليمين، ًو

 غولم واقتضي عد  مين احلالت اةخرى املعقدة   ضاا است ابة عملياتية ذات ش نم  ىل  ن
ويف   ر قيأأأا،   ى جتأأأد  العنأأأم يف جنأأأوب السأأأو ان، وتفاقمأأأه بسأأأبب اجلفأأأاأ وخ أأأر  -22

أأأ2017مأأأا و ا اعأأأة،  ىل نشأأأوء  سأأأريف حأأأالت الل أأأوء تزا أأأداا يف العأأأا م وعلأأأول  اير/ ان قأأأد ،ً 
ين   ضأاا السأو ان (، ولاأ898 000خاصأة  وغنأدا ) -البلدان ا اورة  مليون لجه  ىل 1.8  ر
ينيأأأأأا )375 000(، و ليوبيأأأأأا )375 000) د قراليأأأأأة (، ومج ور أأأأأة الاونغأأأأأو ال97 000(، ًو
لأأدان ا أأاورة، (م و شأأا ت املفوضأأية بسأأااء الب2 200( ومج ور أأة   ر قيأأا الوسأأ ي )76 000)

ر القمأأأة  اتح مأأأؤمتو تفرضأأأ ا  أأأ   اال أأأرة علأأأي موار  أأأام  ولان أأأا شأأأعرت ابلقلأأأق  قاء القيأأأو  الأأأت
تعبئأأأأة الأأأأدعم  رصأأأأة ل 2017للتضأأأأامين مأأأأع الالجئأأأأني الأأأأ أ ُعقأأأأد يف  وغنأأأأدا يف حز ران/ ونيأأأأه 

قيأا الوسأ ي ر أة   ر والتمو ن الدولينيم ومشل  حأالت ال أوار  املعقأدة اةخأرى بورونأدأ ومج و 
 ومج ور ة الاونغو الد قرالية وني ريايم

، عأأام مأأا  قأأرب 2016وشأأان انعأأدار اةمأأين الغأأ ائي  حأأد الشأأواغن الاأأربىم  فأأي عأأار  -23
أانيف امل 50  أة  ز أد علأي مليون لجه يف تسعة بلدان مين نق  يف اةغ 2.3مين  يف  99 ائأة، ًو

  رتاتي ية اعتمأأالعأأاملي اسأأابأأر مع اةغ  أأة و املائأأة مأأين  أأؤلء الالجئأأني يف   ر قيأأام ونفأأ ت املفوضأأية 
ة لالسأأأتفا ة علأأأي   ضأأأن  أأأو مأأأين املأأأوار  احملأأأدو ةم واسأأأتدعي علأأأي اعأأأة، خ أأأر ا  الأأأ ات مشأأأرًت
بأرية   ضأاام ومجأع "نأد ل  معأاا  -اإلنسأاين  اء بأرلنيسيما يف ني رياي والصومال واليمين، ج و   غالةً 

اء العأأاملني 2017ضأأد اجلأأويف" الصأأا ر يف نيسأأان/ بر ن  سأأاين  يف ا أأال اإلناجل أأات املا أأة والشأأًر
 التوعية هبامتضررة و واملست يبني احملليني لستعراض احلالة اإلنسانية اخل رية يف البلدان امل

،  عمأأأأأ  2016وعلأأأأأي الأأأأأرغم مأأأأأين اخنفأأأأأاض عأأأأأد  الأأأأأ  ين وصأأأأألوا  ىل  ورواب يف عأأأأأار  -24
لالأأأأب جلأأأأوء يف اليأأأأو ن و عأأأأدت مواقأأأأع للشأأأأتاء  28 000املفوضأأأأية التسأأأأ ين املسأأأأبق لقرابأأأأة 

اخلأأأيم بوحأأأدات سأأأانية مسأأأبقة الصأأأنع وتأأأو ري التد ئأأأةم وعملأأأ  املفوضأأأية مأأأع ابلستعاضأأأة عأأأين 
أأز   أأواء ل أأانوا مشأأمولني  21 000 السأأل ات اليو نيأأة لتأأو ري مرًا رب مع  عأأا ة بأأولالأأب جلأأوءً 

انوا  عتربون  ئة ضعيفة بشان خاقم و جرت املفوضية تقييمأاا  التولني يف حالت ال وار   وً 
صأأأأربيا وسأأأاعدت علأأأأي  عأأأا ة تزو أأأأد ا ابإلضأأأاءة املناسأأأأبة ويفرا أأأق صأأأأحية ملرا أأأق السأأأتقبال يف 

يبأأأات منامأأأة لمنأأأةم ويف مواضأأأع  خأأأرى يف  ورواب، سأأأاعدت املفوضأأأية علأأأي  مأأأني تلل نسأأأني وتر 
أأز   أأواء بد لأأأة يف شأأقق مسأأت جرة و نأأأا ي ومرا أأق حاوميأأة، ولأأأدى  سأأر مضأأيفةم و للقأأأ   مرًا

أأأأأأانون الثاين/ نأأأأأأا ر  72املفوضأأأأأأية واملنظمأأأأأأة الدوليأأأأأأة لل  أأأأأأرة و ، (11)2017شأأأأأأر ااا لخأأأأأأر، يفً 
 م 2017اسرتاتي ية جد دة ونداء ملعاجلة حالة الالجئني وامل اجر ين يف  ورواب يف عار 

اجلم ور أأة العربيأأة السأأور ة عام أأا يف ويف الشأأري اةوسأأط ومشأأال   ر قيأأا،  خلأأ  احلأأرب  -25
د  الالجئأأأأني السأأأأأور ني  ًثأأأأأر ، بلأأأأأ  عأأأأأ2016م وعلأأأأأول هنا أأأأة 2017السأأأأابع يف لذار/مأأأأأارس 

__________ 

 مhttp://reporting.unhcr.org/node/17167انظر:  (11)

http://reporting.unhcr.org/node/17167


A/72/12 

GE.17-14027 8 

لدول ا اورة، مأع مأا لأ لك مأين عواقأب  امأة  ىل الجه توج وا ابلدرجة اةوىل مليون  5.5 مين
انون الثاين/ نا ر  ،  للق  املفوضية وبر مع اةمم املتحدة 2017علي ا تمعات املضيفةم ويفً 

لالجئأأأأني والقأأأدرة علأأأأي التايأأأأم" شأأأأر ااا "اخل أأأأة اإلقليميأأأة املعنيأأأأة اب 240اإلبأأأائي و ًثأأأأر مأأأين 
سأأأاعدة  أأأؤلء الالجئأأأني ململيأأأار  ولر  4.6الأأأت تأأأدعو  ىل تأأأو ري  ،(12)2018و 2017 لعأأأامي

يام وشعرت املفوضية ببال  القلأق  وا تمعات الت تستضيف م يف مصر والعراي واةر ن ولبنان وتًر
  خأأأط الفقأأر، رغأأأم اجل أأأو  الأأأت  قاء تزا أأد النسأأأبة املئو أأأة لالجئأأني السأأأور ني الأأأ  ين  عيشأأون  أأأ

سأأن حأأول " عأأم مسأأتقبن سأأوراي واملن قأأة" املعقأأو  يف  تبأأ الا البلأأدان املضأأيفةم ولفأأ  مأأؤمتر برًو
، النتبا   ىل العواقب السلبية لخنفاض مستوايت التمو ن املاص  حلما ة 2017نيسان/ بر ن 

ومشال   ر قيا ليبيا، حيأن  ومساعدة الالجئنيم ومشل   ولوايت  خرى يف من قة الشري اةوسط
بغيأأأأة التصأأأأدأ لألقمأأأأة  2017قا ت املفوضأأأأية حضأأأأور ا وبراجم أأأأا يف النصأأأأم اةول مأأأأين عأأأأار 

أان  ًثأر مأين  278 000اإلنسانية املرت  ة، واليمين، حين علق   90لجه يف النزايف اجلأارأم ًو
لأأي  عأأم  ولئأأك يف املائأأة مأأين  أأؤلء صأأومالينيم وعملأأ  املفوضأأية مأأع املنظمأأة الدوليأأة لل  أأرة ع

الأأأ  ين أتأأأارون العأأأو ة  ىل الصأأأومال، بوسأأأائن من أأأا تزو أأأد م بواثئأأأق و مأأأني نقل أأأم ومسأأأاعدةم 
الر يأأع املسأأتوى إلعأأالن التربعأأات بشأأ ن اةقمأأة احلأأد  ماليأأاام وقأأد تع أأدت اجل أأات املا أأة، يف 

اان الأأأ  ين مليأأأار  ولر ملسأأأاعدة السأأأ 1.1، يفبلأأأ  2017اإلنسأأأانية يف الأأأيمين يف نيسأأأان/ بر ن 
 حيتاجون  ىل مساعدة عاجلةم

بلأأ  عأأد  اةشأأااق الأأ  ين  أأروا مأأين العنأأم يف  مر اأأا الوسأأ ي  علأأي  ،ويف اةمأأر اتني -26
يب عأأد  لأأال املسأأتوايت منأأ  الثمانينأأاتم وعلأأي عاأأا السأأنوات السأأابقة، حيأأن ُسأأ ن ارتفأأايف

نأدا والأولايت املتحأدة اةمر ايأة بصأور   ل   علأي يسأية، ُسأة رئالل وء مين  مر اأا الوسأ ي يفً 
وسأأتا 2016قاي ة يف للبأأات الل أأوء عأأار  ر اا واملاسأأيكم يف بلأأدان  خأأرى يف املن قأأة، من أأاً 

أأين الأأ  ، أأة"وواصأأل  املفوضأأية العمأأن مأأع بلأأدان املن قأأة لتوسأأيع ن أأاي "ترتيأأب نقأأن احلما أ ما 
بأأ  ن، و  اار لدرجأأة عاليأأة مأأين املاأأالر مأأين احلصأأول علأأي احلما أأة يف اخلأأاملعرضأأني اةشأأااق 

وغواتيمأأأال  وسأأأتار ااببلأأأدان  عأأأا ة التأأأولني اةخأأأرى النضأأأمار  ىل  أأأ   املبأأأا رة االامأأأةم ويفً 
اء علأأأي  نشأأأاء  أأأز و نأأدوراس واملاسأأأيك، عملأأأ  املفوضأأأية مأأأع الشأأأًر ين  أأأدة و مأأأًا  أأأواء جدمرًا

نأأأأوب تلأأأأك جلمنأأأأة، يفأأأأا يف ذلأأأأك ترتيبأأأأات لصأأأأا" اةشأأأأااق ذوأ الحتياجأأأأات احملأأأأد ةم ويف 
 50 000و قُأدر  أذ   ،للبأات الل أوء املقدمأة مأين مأوالنني  نأزو ليني  ضأاا عأد  دان، اق ا  البل

 م2017 اةش ر الستة اةوىل مين عارللب يف مجيع   اء العا  خالل 
 ويف لسأأأأأأأأيا،   ى النأأأأأأأأأزايف يف ول أأأأأأأأأة راخأأأأأأأأأني الشأأأأأأأأأمالية يف ميابأأأأأأأأأار يف تشأأأأأأأأأر ين اةول/ -27

 أا ت تقأار ر ىل بأنغال  شم و شأا    74 000ق أاء ،  ذ  ر التشر  ىل جتد   2016  ًتوبر
أأأأات، تشأأأأمن عمليأأأأات القتأأأأنمقلقأأأأ اب والغتصأأأأ ة بتعأأأأرض مجاعأأأأة الرو ينغأأأأا يف ميابأأأأار لنت ًا

عظأأأم املنأأأالق وصأأأول  ىل ميف ا أأأال اإلنسأأأاين ابلللعأأأاملني والختفأأأاء و حأأأراي املبأأأاينم و  ُ سأأأمح 
ىل خميمأأأأات   2016 واخأأأأر عأأأأار يف ىل بأأأأنغال  ش املتأأأأ لرةم ووصأأأأن بعأأأأ   ولئأأأأك الأأأأ  ين  أأأأروا  

و وسأأأط  ، بينمأأأا  قأأأار لخأأأرون يف خميمأأأات مؤقتأأأة لجأأأه 32 000 ًثأأأر مأأأين  صأأأالا تستضأأأيم 
ان   ماانية احلصول علي الغ اء وامل وى واملساعدة حمدو   د ين اجلد م ة للوا لجئي املدنم ًو

__________ 
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علأأأي السأأأت ابةم وقامأأأ   وواصأأأل  املفوضأأأية تعز أأأز   ب أأأا حلأأأالت ال أأأوار  وقأأأدرةا -28
، 2015ر ءلة" لعأابتحد ن "سياسة تفعين الست ابة يف حالت ال أوار  والقيأا ة و وجأه املسأا

ئيأة  سأباا  أب تلقا سيما ا خال  عالن مين "املسأتوى اةول"  ُ لأق عمليأة اختأاذ  جأراءات  ول
ن  ليأن غيأة تسأ يبار  جد دة للت  أب حلأالت ال أو  ش اةحلالة تشر  حمتملةم و خ ت املفوضية 

دم  موا   غالة  ساسية ، قُ 2016املاالر واإلن ار املبار وتقييم الستعدا  العملياام ويف عار 
عامليأأأة، ومت القيأأأار  بلأأأداا مأأأين سأأأبعة خمأأأزو ت 31مليأأأون  ولر  ىل  63.8تبلأأأ  قيمت أأأا اإلمجاليأأأة 

م وو قأأأاا ت ال أأأوار يف حأأأالاسأأأت ابة عمليأأأة  37عمليأأأة نشأأأر للمأأأوافني يف  370شًثأأأر مأأأين 
قليمأأأني نسأأأقني اإلاملفوضأأأية مأأأدة ول أأأة املمأأأد ت لنمأأأوذن تنسأأأيق اةنشأأأ ة املتعلقأأأة ابلالجئأأأني، 

حلأأأأالت يف   بشأأأأ ن ااملعنيأأأأني ابلالجئأأأأني واملسأأأأؤولني عأأأأين قيأأأأا ة خت أأأأيط العمليأأأأات وتعبئأأأأة املأأأأوار 
 م2016بوروندأ وني رياي وجنوب السو ان وسوراي واليمين و ورواب يف عار 

ين البالغأأة  -29 وواصأأل  املفوضأأية  ع أأاء اةولو أأة إل ارة املاأأالر اةمنيأأة، وخاصأأة يف اةمأأًا
حأأأد ةسأأأي  ن  اومأأأين  واعأأأي املاأأأالر الأأأت  عمأأأن  ي أأأا نصأأأم العأأأاملني امليأأأدانيني للمفوضأأأيةم 

ومت، بعأأد  م2016يأأه مأأوافي املفوضأأية قُتأأن جأأراء  لقأأاء قنبلأأة يف مقد شأأو ابلصأأومال يف متوق/ ول
 تشأأر ين لسأأو ان يف  احلا لأأة، اإل أأران عأأين لاللأأة مأأين مأأوافي املفوضأأية اخت فأأوا يف اشأأ ر مأأين  أأ 
رياي   غانسأتان وني أ م وتسلط و اة عد  مأين العأاملني يف احلقأن اإلنسأاين يف2016الثاين/نو مرب 

القائمة يف الاثأري  مز داا مين الضوء علي املاالر اجلسيمة 2017وجنوب السو ان يف بدا ة عار 
 ن يف   اء العا ممين البلدا

 دعم الالجئني ومضيميهم -جيم 
متاشأأياا مأأأع  عأأالن نيو أأأور ، مث أأن تزا أأأد التأأأزار اجل أأات العاملأأأة يف جمأأال التنميأأأة بضأأأمان  -30

اجأأأات احتيانأأأب ج ىل تعز أأأز الأأأنظم واخلأأأدمات الولنيأأأة وتلبيأأأة احتياجأأأات ا تمعأأأات املضأأأيفة، 
لأأأأأأدوا يف اللتشأأأأأأر  القسأأأأأأرأم و صأأأأأأدر البنأأأأأأك الالجئأأأأأأني،  أأأأأأولا  امأأأأأأاا يف  سأأأأأأاليب التصأأأأأأدأ 

اةشأااق و الالجئأني  تقر أراا رئيسأياا بعنأوان "التشأر  القسأرأ:  أو هنأع  بأائي  أدعم 2016 عار
بأري التعأاون مأع املفوضأيةم و   ة الثامنأة عشأرةيف اجلولأاملشر  ين  اخلياا ومضيفي م"، وعأزق  ىل حأدً 

ؤسسأأأأة امليسأأأأرة، مشلأأأأ  خمصصأأأأات امل( منأأأأ   نشأأأأاء مر أأأأق القأأأأروض 19-2017مأأأأين اإلقأأأأراض )
 ،وضايف االشة واملت لرة ابلنزايفمليار  ولر للدول ذات اة 14اإلبائية الدولية التابعة للبنك الدوا 

اا  رعيأأاا خاصأأاا يفقأأدار مليأأارأ  ولر للبلأأدان الأأت تستضأأيم الالجئأأ ت املفوضأأية نيم وعأأزق وشأأبًا
اإلقليميأأة  "اخل أأةليأأة سأأيما مأأين خأأالل عم ئي، ولمأأع بأأر مع اةمأأم املتحأأدة اإلبأأاتعاوهنأأا   ضأأاا 

يأأا، ويف املعنيأأة ابلالجئأأني والقأأدرة علأأي التايأأم"   لأأار ت ت بأأق لبلأأدان الأأايف اةر ن ولبنأأان وتًر
 مالتعامن الشامن مع مس لة الالجئني

وبد  عد  مين البلدان املضيفة  و ر لالجئني  ماانيأة السأتفا ة مأين خمتلأم نظأم التأ مني  -31
ينأأا  اسأأو ،الأأول ، ومأأين  أأ   الأأدول بأأنيناحمللأأي و ي املنظمأأة علأأي املسأأتوى الصأأح  ،وغينيأأا ،وبوًر
وتوغأوم ويف مصأر، وسأع  احلاومأة  ماانيأة حصأول الالجئأني غأري السأور ني  ،والسأنغال ،وماا

علأأي خأأدمات الرعا أأة الصأأحية اةوليأأة، بينمأأا جأأرى يف غأأا  نقأأن   ارة املرا أأق الصأأحية اخلاصأأة 
ابلالجئني مين املفوضأية  ىل السأل ات الولنيأةم وبشأان  عأم، تنأاول مشأرويف قأانون جد أد  تعلأق 

ين  ي م لالبو الل وء والالجئون، يف احلياة الجتماعية وسأوي العمأن ابال رة   مان اةجانب، يف
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املاسأأأيك،  ُ رن الالجئأأأون و وتأأأو ري خأأأدمات الرعا أأأة الصأأأحية العامأأأة والر أأأا  الأأأمم ويف  ًأأأوا ور 
ولالبو الل وء يف الربامع والسياسات الجتماعية علي الن اي احمللأي ون أاي الدولأةيف ويف  وغنأدا 

اخل أأة اإلقليميأأة املعنيأأة   ُ رن الالجئأأون يف خ أأة التنميأأة الولنيأأةم ويف  لأأار وغري أأا مأأين البلأأدان،
، تعاونأأ  املفوضأأية مأأع املد ر أأة العامأأة للتعأأاون الأأدوا والتنميأأة ابلالجئأأني والقأأدرة علأأي التايأأم

لفتأأأه  شأأأباات مليأأأون  ولر لتحسأأأني مسأأأتوى  20التابعأأأة للمفوضأأأية اةوروبيأأأة إلقامأأأة مشأأأرويفً 
 الق احلضر ة الت تستضيم الالجئني يف لبنانم امليا  يف املن

ان اةلفأال الالجئأني يف نظأم التعلأيم الولنيأة، مأيف    امأاا و حرقت الدول   ضأاا تقأدماا  -32
م 2016ول هنا أأأة عأأأار بلأأأداا علأأأ 64 أأأ تيح ا أأأال الأأأؤلء اةلفأأأال لرتيأأأا  املأأأدارس الولنيأأأة يف 

يف ملعقأأأو  املن قأأأة" متر لنأأأدن بشأأأ ن " عأأأم سأأأوراي وااللتزامأأأات الأأأت مت التع أأأد هبأأأا يف مأأأؤ وعقأأأب 
 املائة يف 90س، وُس ن ، عزق اةر ن ولبنان نظار "الدوار املز ون" يف املدار 2016شباط/ ربا ر 

يأأأأأا ج و  أأأأأا لتشأأأأأ يع  مأأأأين اةلفأأأأأال الالجئأأأأأني السأأأأأور ني يف املأأأأأدارس يف مصأأأأأر، وضأأأأأاعف  تًر
ان  ماانيأأة ال اة غأأة،  ُتيحأأ  جلميأأع اةلفأأالتسأأ ين يف املأأدارسم ويف مج ور أأة   أأران اإلسأأالمي

د أه واثئأق و ًثأر لجأه   غأاين ليسأ  ل 52 000اللتحاي ابملدارس احمللية، واستفا  مأين ذلأك 
ظار نانيني  ىل لجه   غاين لخر مس نم و عد انتقال اةلفال الالجئني السو  250 000مين 

ة العامملفوضية ال،   ى تعاون االتعليم الول  يف تشا  ت وراا لخر مرحباا بهم وابإلمج ملية ع الشرًا
لسأأأنوات يف املتعأأأد ة اان الالجئأأأني يف اخل أأأط الق اعيأأأة الولنيأأأة واجل و أأأة مأأأةجأأأن التعلأأأيم  ىل   

م التعلأيم ضأايف لأنظ و ىل تأو ري  عأم  ،وجنأوب السأو ان ،وابًستان ،والني ر ،وتشا  ،الاامريون
درسأة يف سأين امل  ًثأر مأين نصأم اةلفأال الالجئأنيالولنيةم وعلي الأرغم مأين  أ   اجل أو ،  أإن 

م سأ لني يف مأدارسممال أني( املشأمولني بول أة املفوضأية مأا قالأوا غأري  6مليون مأين  صأن  3.7)
اومأأأة احل ذلأأأك يفو عمت أأأا ولتعز أأأز  ماانيأأأة الوصأأأول  ىل التعلأأأيم اجلأأأامعي،  للقأأأ  املفوضأأأية، 

 4 300   ًثأر مأأين ت ما نأالأ "،يأة  لأأربت   نشأتا ينمبأا رة الالجئأني اةًا  يأة اةملان"اةملانيأة، 
،  2016ار م وعلأأأأول هنا أأأأة عأأأأ2016بلأأأأداا يف عأأأأار  37لالأأأأب لجأأأأه مأأأأين ارتيأأأأا  اجلامعأأأأة يف 

 "لاأرتوينالأتعلم اإللالب لجه  ضايف قد التحقوا ابلتعلأيم العأاا بواسأ ة بأرامع " 6 500 ًان
 يف تسعة بلدانم

احلاومأة اإلليوبيأة تع أدات  امأة يف مأؤمتر قمأة القأا ة و يما  تعلق بسبن الرقي، قأدم   -33
، مشلأأأأ  تأأأأو ري تأأأأراخي  عمأأأأن لالجئأأأأني يف ا أأأأالت الأأأأت ُ سأأأأمح  ي أأأأا للعمأأأأال 2016لعأأأأار 

لجه وا تمعات املضيفة مين  نتان  100 000اةجانب ابلعمن، و اتحة  راضي الرأ لتماني 
ة مأأع ا ات اخلاصأأة إلنشأأاء احملاصأأينم ويف مأأاليزاي،  قامأأ  املفوضأأية شأأرًا حلاومأأة و حأأدى الشأأًر
لجأأه ميابأأارأم ويف االنأأد، سأأاعدت  300 مشأأرويف  رشأأا أ لتسأأ ين  ع أأاء تأأراخي  عمأأن ل

املفوضأأية الالجئأأني علأأي احلصأأول علأأي  شأأرية لو لأأة اةجأأن  اتحأأ  الأأم العمأأن و صأأين التعلأأيم 
ة ابلالجئأأأأني والقأأأأدرة علأأأأي العأأأأاا و أأأأتح احلسأأأأاابت املصأأأأر يةم ويف  لأأأأار اخل أأأأة اإلقليميأأأأة املعنيأأأأ

وصأأأدر مأأأؤخراا نظأأأار  ُتأأأيح لالجئأأأني  ،التايُّأأأم،  صأأأدر اةر ن تصأأأار ح عمأأأن لالجئأأأني السأأأور ني
الة السو د ة للتعأاون الأدوا يف يام و للق  الًو  جمأال التنميأة مر أق ضأمان السور ني العمن يف تًر

يف وذلك ر  قراض الالجئني، يف املائة مين خسائ 50مليون  ولر لتغ ية  15جزئي يفبل   ائتمان
ينيأا ،اةر ن يف البدا أةم واعتمأأدت املفوضأية   ضأأاا هُنُ أاا قائمأأة علأي السأأوي  ،و وغنأأدا ،ولبنأان ،ًو

وسأأتار اا  ، يمأأا  تعلأأق بسأأبن العأأيش، من أأا "هنأأع التأأدرن"، الأأ أ  سأأفر عأأين نتأأائع  جيابيأأة يفً 
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ائع،  ذ مت  مسأاعدة لجئأني مأاليني و ًوا ور وموقامبيقم وحيقق العمن مع الالجئني احلر يني نت
ينأأا  اسأأو علأأي بيأأع منت أأاةم عأأين لر أأق حمأأالت البيأأع ابلت زئأأة واملتأأاجر العاملأأة بواسأأ ة  يف بوًر
أأن مأأين منظمأأة العمأأن الدوليأأة ومنظمأأة  رة تفأأا م مأأعً  اإلنرتنأأ  يف  وروابم ووقعأأ  املفوضأأية مأأً 

رة ا قاي ة  ماانيأأأأأأة حصأأأأأأول  ىل ةوىل التعأأأأأأاون والتنميأأأأأأة يف امليأأأأأأدان القتصأأأأأأا أم وةأأأأأأدأ املأأأأأأً 
يف الالجئأأأني علأأأي عمأأأن لمأأأين ولئأأأق وعلأأأي  أأأرق اقتصأأأا  ةم و صأأأدرت منظمأأأة العمأأأن الدوليأأأة 

اةشأااق املشأر  ين  ىل سأوي ين مأ"مبا   توجي ية بش ن  خول الالجئني وغري م  2016 عار
بشأ ن "العمالأة والعمأن الالئأق مأين  جأن  205، بينما اعتمد مؤمتر العمن الأدوا التوصأية العمن"

، الأأأأت تأأأأدعو  ىل   مأأأأان الالجئأأأأني يف 2017القأأأأدرة علأأأأي التايُّأأأأم والسأأأأالر" يف حز ران/ ونيأأأأه 
  سواي العمن يف البلدان املضيفة، مع تو ري الدعم الدوا يف   ا الش نم 

أأزت املفوضأأية علأأي -34  قيأأق  قصأأي قأأدر مأأين البتاأأار والافأأاءة يف براجم أأا االا  أأة  ىل  ورً 
ال ل والتصأأ عأأم الالجئأأنيم واسأأت ابة للبحأأن الأأ أ  ل علأأي  مهيأأة احلصأأول علأأي  أأاتم حممأأو 

الشأباة ي ومنظمألي اإلنرتن  ابلنسبة  ىل الاثري مين الالجئني، عمل  املفوضية مع مشغ ةبشبا
 لأأار   ذلأأك يفسأأ ولة يف لائفأأة مأأين العمليأأات، يفأأا يفعلأأي جعأأن الأأربط ابلشأأباة  ًثأأر  سأأراا و 

ة والالجئأني  املنظمأاسأت ابت ا ال ارئأة يف  وغنأدام وسأع  املفوضأية   ضأاا  ىل جعأن التصأال بأني
أأن التفاعأأن الشاصأأي ااتحتأأه التصأأالت االاتفيأأة والرسأأعيأأن  عأأالا،  والتواصأأن  ائن النصأأية ام  

  بم  واتا عرب  يسبو   و
الأأأت  ،(13) حأأأد جمأأأالت التقأأأدر اةخأأأرى يف بأأأر مع املفوضأأأية للمسأأأاعدة النقد أأأة نومتث أأأ -35

يف املائأأأأة عأأأأين  111م و ثأأأن  أأأأ ا الأأأأرقم قاي ة بنسأأأبة 2016مليأأأأون  ولر يف عأأأأار  688 بلغأأأ 
القاضأي  "الصأفقة الاأربى"يفا  ع   ن املفوضية و   ابلتأزار  ،مليون  ولر( 325) 2015 عار

املسأاعدة النقد أة يف بينمأا  نفأق للثأا  أة يف غضأون سأنة واحأدة  قأطم و يفضاعفة التأدخالت النقد
عمليأة يف   أاء  60يف الشأري اةوسأط، نف أ ت املفوضأية بأرامع مسأاعدة نقد أة يف  2016عار 

ة إل صال 2012العا ، و  ا الرقم  عا ل ضعم الرقم املس ن عار  م ومث ن وضع ترتيبات مشرًت
اء  مأأأأين بيأأأأن م بأأأأر مع اةغ  أأأأة العأأأأاملي واليونيسأأأأيم ومنظمأأأأات غأأأأري اةمأأأأوال النقد أأأأة، مأأأأع شأأأأًر

 حأأأأدى اةولأأأأوايت، ابتبأأأأايف بأأأأوذن "املر أأأأق النقأأأأدأ املشأأأأرت " الأأأأ أ تسأأأأتادمه تسأأأأع  ،حاوميأأأأة
أأأأأالت  نسأأأأأانية يف اةر ن، والأأأأأ أ  سأأأأأت يع الالجئأأأأأون بواسأأأأأ ته  ن  سأأأأأحبوا مبأأأأأال  نقد أأأأأة  ًو

تسأأأأ ين البيأأأأومرتأ اخلأأأأاق ابملفوضأأأأيةم ابسأأأأتادار لليأأأأة  حأأأأ  حدقأأأأة العأأأأني املتصأأأألة بنظأأأأار ال
أأين اخلأأاق ابملفوضأأية،  اسأأتادر نظأأار التسأأ ين و  ارةو  ، ProGres in Partnershipاحلأأالت احملس 
ن  ًثأأر مأأين 2016 عأأار عمليأأة يف هنا أأة 15 يف مال أأني لجأأه يف نظأأار  د أأد االو أأة  3م وُسأأ   

 ال أ اسُتادر يف حالة سورايم ،IrisGuardالبيومرتأ اخلاق ابملفوضية،  و 

 احللدل -دال 
أأأز قأأأانوين  ائأأأم  ضأأأمين محا أأأة  -36  أأأتم التوصأأأن  ىل حأأأن عنأأأدما حيصأأأن الالجئأأأون علأأأي مًر

م و ظأأن  جيأأا  حلأأول  ائمأأة الولنيأأة املدنيأأة والثقا يأأة والقتصأأا  ة والسياسأأية والجتماعيأأة احلقأأوي
احلاجأأة  ىل  ن  اأأون الأأن ع التقأأدمي  لالجئأأني يف صأأميم ول أأة املفوضأأيةم وتشأأد  املفوضأأية علأأي

__________ 

 مhttp://www.unhcr.org/581363414.pdfانظر:  (13)

http://www.unhcr.org/581363414.pdf
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أأز علأأي  شأأرا  مجيأأع اجل أأات منأأ  بدا أأة الأأ أ تتبعأأه املفوضأأية  يف  جيأأا  احللأأول هن أأاا شأأامالا  ًر
جيا  حلأول سياسأية الأا خأالل الفأرتة املشأمولة ابلتقر أر، ابضعة نزاعات مت  تسو ة م وقد التشر 
جيا  حلأول لعأد  مأين احلأالت امل ولأة، السرتاتي يات الشاملة واصل   حدا  تقدر  و  لاين 

 لنزايف ح  اننم هنائي ليفا يف ذلك يف سياقات  شة    تم  ي ا التوصن  ىل حن 
ول تزال "اسرتاتي ية احللول اخلاصة ابلالجئني اة غان، املتمثلأة يف  عأم العأو ة ال وعيأة  -37

 اإللأار اجلأامع ضأيفة" متثأنالبلأدان املاملستدار، وتقدمل املساعدة  ىل الندمان  ىل الولين، و عا ة 
 ىل العنأأأم و سأأأتيعاب إلجيأأأا  حلأأأول للنأأأزوح اة غأأأاينم وابلنظأأأر  ىل قأأأدرة البلأأأد احملأأأدو ة علأأأي ال

، و قأاا ةقامأ  املنظمأ عو ة الالجئني  ىل   غانستانم ومأع ذلأك،علي املفوضية تعمن املستمر،   
النأدمان  قد أة لتسأ يننب ري من ا تقدمل منحأة العو ة، اختاروا لول ت ا، يفساعدة  ولئك ال  ين 
و  علأأأي ، و أأأ2016لجأأأه   غأأأاين  ىل البلأأأد يف عأأأار  384 000مأأأين جد أأأدم وعأأأا   ًثأأأر مأأأين 

ر  ن مأأا  قأأرب  ىل جمموعأأة معقأأدة مأأين العوامأأنم و قأأد أأ   العأأو ة ترجأأع و سأأنةم  12خأأالل  رقأأم
 ة وابًسأأأتانماإلسأأأالمي ل حيملأأأون واثئأأأق قأأأد عأأأا وا مأأأين مج ور أأأة   أأأران  غأأأاين  690 000 مأأأين

مواتيأأة  يئأأة اأأروأو عأأ  املفوضأأية حاومأأة   غانسأأتان وا تمأأع الأأدوا  ىل مضأأاعفة اجل أأو  لت 
ولر الأ أ مت التع أأد مليأأار   15.2 ال ىل  ن مثأة حاجأأة  ىل  و أن مبلأ   مشأأريةا  ،مسأتدامة لعأو ة

سأأن املعأأ  ش غانسأأتان" يف تشأأر ين اةول/ ًتأأوبر  صأأورة عاجلأأة،  ىل ، ب2016بأأه يف "مأأؤمتر برًو
العأأأو ة ال وعيأأأة  ،  ُعيأأأد  ًيأأأد مبأأأد 2017بأأأرامع ملموسأأأة تأأأد ر ا احلاومأأأةم ويف شأأأباط/ ربا ر 

غانسأأأأأتان اأأأأأومت   وانمنأأأأأة واملتدرجأأأأأة يف الجتمأأأأأايف الثاللأأأأأي الثأأأأأامين والعشأأأأأر ين املعقأأأأأو  بأأأأأني ح
 وابًستان واملفوضيةم 

ت من أأا الشأأواغن اةمنيأأة،  ن حأأد  وتواصأأل  عمليأأات العأأو ة ال وعيأأة  ىل الصأأومال، و  -38
وواصأأأأن حلأأأأول  وعأأأدر وصأأأأول املسأأأأاعدة اإلنسأأأانية، والقأأأأدرة احملأأأأدو ة علأأأأي  عأأأا ة السأأأأتيعابم
قأأد  766 000اجلفأأاأ   أأع النأأاس  ىل النأأزوح  اخأأن الصأأومال ومن أأا،  ذ  قأأدر  ن  ًثأأر مأأين 

ضأأأمان  ن  م ويف  أأأ   الظأأأروأ، سأأأع  املفوضأأأية  ىل2016شأأأر وا منأأأ  تشأأأر ين الثأأأاين/نو مرب 
 تم رصد  ناسب و نتاون عمليات العو ة  ىل الصومال مستنرية ولوعية ومدعومة علي النحو امل

انون اةول/  سأمرب  ه صأوماا لجأ 100 000، عأا   ًثأر مأين 2014عواقب العو ةم ومن ً 
ينيأأأام وعي نأأأ  امل 69 000بصأأأورة لوعيأأأة  ىل الصأأأومال، يفأأأا يف ذلأأأك  أأأو  فوضأأأية مبعأأأواثا مأأأينً 

قأأأأأرار احلاومأأأأأة ورحبأأأأأ  ب 2016  لول/سأأأأأبتمرب يف معنيأأأأأاا عالأأأأأة الالجئأأأأأني الصأأأأأوماليني  خاصأأأأأاا 
 الصومالية ت بيق  لار التعامن الشامن مع مس لة الالجئنيم

م و ضأأا ة 2016 ىل بلأأداهنم اةصأألية يف عأأار لجأأه  552 200وابإلمجأأال، عأأا   أأو  -39
 (، ومج ور أة   ر قيأا37 200السو ان ) ىل   غانستان والصومال، حدل  عمليات عو ة  امة  ىل 

وت   فوار )34 400الوس ي ) (، 13 200(، ومج ور ة الاونغو الد قرالية )19 600(، ًو
شاصأأاا  71(م وقامأأ  املفوضأأية، مأأع حاأأومت ميابأأار وات لنأأد، بتسأأ ين عأأو ة 9 800ومأأاا )

 تمأام م ابلعأو ةم عأين ا خأرلشاصاا  150، و عرب 2016توبر  ىل ميابار يف تشر ين اةول/ ً
أأد السأأبين لعمليأأات عأأو ة عنأأدما تاأأون اةوضأأايف  عة و اأأين  ن مت    و أأ   اخل أأوات اةوىل مشأأ   

لجه ني ريأ شنفس م  13 000، نظم ق اء 2017مناسبةم وبني نيسان/ بر ن وحز ران/ ونيه 
اسأأأتمر عأأو ةم مأأأين الاأأأامريون،  ذ نأأأزح معظم أأأم  ىل من قأأأة ابناأأأي يف مشأأأال ني أأأرياي، يف حأأأني 

انأأأ   ماانيأأأة الوصأأأول  ىل منأأأالق العأأأو ة،  ورو  تقأأأار ر عأأأين حأأأدو  عمليأأأات عأأأو ة قسأأأر ةم ًو
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بأأري مأأين اةشأأااق ل أأان عأأد ً   زالأأون مشأأر  ين  اخليأأاا، حمأأدو ةم ومأأين املقأأرر  ن  ُعقأأد  حيأأنً 
الجتمأأأأأأأايف اةول لل نأأأأأأأة الثالليأأأأأأأأة الأأأأأأأت تضأأأأأأأم املفوضأأأأأأأأية وحاأأأأأأأومت الاأأأأأأأامريون وني أأأأأأأأرياي يف 

 مع املعا ري الدوليةمتتماشي دأ ضمان عملية عو ة لوعية ميسرة هب، 2017لب/ غس ا 
غأأأىن عن أأأا  و ضأأأا ة  ىل تأأأو ري حأأأن  ائأأأم لالجئأأأني، ل تأأأزال  عأأأا ة التأأأولني متثأأأن   اة ل -40
علأأأي الن أأأاي  ، بلغأأأ  عمليأأأات  عأأأا ة التأأأولني2016تقاسأأأم اةعبأأأاء واملسأأأؤولياتم ويف عأأأار ل

ن  ًثأر لجأه  162 500 ذ  حالأ  املفوضأية سأنة،  20نأ  مالعاملي رقمأاا عاليأاا   تبلغأه  وُسأ   
ان حواا نصم الالجئأني الأ  ين  ُعيأد تأولين م  125 600مين  ، ين السأور نيمأعملية رحينم ًو

ن مأأأين  أأأ   ًأأأانوا مأأأين   ر قيأأأا جنأأأوب الصأأأحراء، و أأأ ا  علأأأي رقأأأم ُ سأأأ     44 000يف حأأأني  ن 
شأأ ن الالجئأأأني التزامأأأات جد أأدة، وخاصأأأة بسأأنةم وقأأأد ر عأأد  مأأأين الأأدول  15املن قأأة منأأ   أأأو 

جأأه يف ل 18 200 السأأور ني، واق ا ت  نشأأ ة  عأأا ة التأأولني يف  ورواب،  ذ  ُعيأأد تأأولني  أأو
 امالدول اةعضاء يف ال ا  اةورو ،  ضالا عين ل سلندا والنرو ع وسو سر 

 ولأأأأوايت املنظمأأأأةم وشأأأأا ن تعز أأأأز مصأأأأداقية عمليأأأأات  عأأأأا ة التأأأأولني والثقأأأأة هبأأأأا  حأأأأدى  -41
،  ضأأالا عأأين بوابأأة بيأأا ت 2017و للقأأ  املفوضأأية "مشأأرويف جتد أأد  عأأا ة التأأولني" يف  اير/مأأا و 

م و عمأأ  املفوضأأية لليأأة (14)لتحسأأني  ماانيأأة احلصأأول علأأي معلومأأات عأأين  نشأأ ة  عأأا ة التأأولني
لتامهأا يف مأؤمتر قمأة  عا ة التأولني الق ر أة الناشأئة واملبأا رة العامليأة لرعا أة الالجئأني، اللتأني   ُللقتأاً 

أا   ُقضأي يف عأار 2016القا ة املع  ابلالجئني يف عأار  علأي عأدة سأنوات  2017م ولألسأم،ً 
الأرغم مأين  ن عأد  اةشأااق املعأوق ين  علأي م العامليمع  عا ة التولني  مين اإلجناقات اإلجيابية لرب 

ماأأأأان،  200 93سأأأأوى  2017مليأأأأون شأأأأا ،    اأأأأين  ُتوقأأأع  ن  ُتأأأأاح يف عأأأأار  1.2  ُقأأأدر ب
م و رجأع  أ ا االبأوط بصأورة رئيسأية  ىل اخنفأاض عأد  2016يف املائة عين عار  43بنسبة تقن   أ

ان  ُتوقع  ن تو ر ا الولايت املتحدة اةمر اية، الت ل  أزال لأد  ا، مأع ذلأك،  ًأرب  ين التً  اةمًا
ين  عأأأا ة بأأر مع  عأأأا ة تأأأولني يف العأأا م وواصأأأل  املفوضأأأية الأأأدعوة  ىل بأأأرية يف  مأأأًا   جأأراء قاي ةً 
 م1  ىل 13التولني، مشرية  ىل  ن الحتياجات تفوي الفرق بنسبة  ىل 

وواصأأأل  املفوضأأأية   ضأأأاا الأأأدعوة  ىل قاي ة املسأأأاعدة الدوليأأأة  ىل البلأأأدان الأأأت التزمأأأ   -42
 151 000 يتلقأأ ،2014بتماأني الالجئأني مأين النأدمان بشأان  ائأمم ومنأ  تشأر ين الثأاين/نو مرب 

ر يف رأ النظأأأألجأأأأه بورونأأأأدأ سأأأأابق شأأأأ ا ات موالنأأأأة يف مج ور أأأأة تنزانيأأأأا املتحأأأأدة، بينمأأأأا جيأأأأ
ت ني  حأد ماأو لخر ينم ورحب  املفوضية ابعتبار الدمع احمللي لبع  الالجئأ 50 000 قضااي

تفقأأ  و أأو  ، ا2016  ع الشأأاملة االا  أأة  ىل  جيأأا  حأأن حلأأالت الل أأوءم ويف   لول/سأأبتمربالأأنُ 
لأي اخل أوات ع جنيأم، يفمين بلدان   ر قية وال ا  اة ر قي واملفوضية، يف اجتمايف وقارأ ُعقأد 

عمليأأأأة،  عربأأأأ  م ويف  لأأأأار  أأأأ   ال2017اةخأأأأرية إلهنأأأأاء حالأأأأة لجئأأأأي روانأأأأدا يف هنا أأأأة عأأأأار 
أز قأانوين بأد ن لالجئأني الأ  ين النأدمان  أتأارون احلاومات مين جد د عين اسأتعدا  ا لتأو ري مًر

مأع  ،ًرامأةو ين شمأان ياا، وش ع  يف الوقأ  ذاتأه علأي اعتمأا  خيأار العأو ة ال وعيأة  ىل الأولحمل
  عم املفوضية ال   العو ة عزمة مين التدابري املعزقةم

__________ 
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اء انخأر ين  ىل توسأيع  -43 و ضا ةا  ىل  عأا ة التأولني التقليد أة،  عأ  املفوضأية الأدول والشأًر
اا الأأدول اسأأتعدا  لعد أأد مأأينل الالجئأأني يف بلأأدان اثلثأأةم و بأأدى ااملسأأارات التاميليأأة املتمثلأأة يف قبأأو 

سأأرة، وتأأو ري  مشأأن اةلتوسأأيع  أأ   املسأأارات، ب أأري من أأا وضأأع  نظمأأة تتأأيح تنقأأن اليأأد العاملأأة، و   
ب" لتسأ ين سأ ن موا أ رق للدراسأةم ويف اةر ن ولبنأان،  نشأ ت مبأا رة  قو  أا ا تمأع املأدين "

أأانون اةول/  سأأاسأأتادار الالجئأأني يف بلأأ ،  ًثأأر 2016مرب دان اثلثأأة، وقأأد ُسأأ ن  يأأه، علأأولً 
نأأدو سأفرت  أ   املبأا رة عأين التزامأات عقأد ا  صأحاب عمأن يف  سألجأهم  000 4 مأين ا رتاليا ًو

 ا رة الياابنيأةجأب "املبألستادار لجئأني  ًفأاء مأين بأني امل أاجر ين ذوأ امل أارات يف بلأد  مام ويفو 
لنيأأن شأأ ا ة  لالأأب سأأورأ للدراسأأة 100السأأور ني"، سأأُيقبن حأأواا الالجئأأني مسأأتقبن مأأين  جأأن 

جنتأني وواصأل  اةر  م2017املاجستري يف اجلامعات الياابنية خالل  ا سنوات، ابتأداءا مأين عأار 
، لعربيأة السأور ةام ور أة والرباق ن  صدار  شريات  نسانية لألشااق ال  ين تضرروا مين النأزايف يف اجل

  ىل براجم أا ا،  ضأا ةا م السفر، ومين مث، للأب الل أوءم وقامأ  حاومأة  ملانيأو    الت شريات تيح ال
جئأأأني لا ة مجأأأع اخلاصأأأة اعأأأا ة التأأأولني والقبأأأول ةسأأأباب  نسأأأانية، بتمو أأأن مشأأأرويف لتسأأأ ين  عأأأ

يا ش را   سر م يف  ملانيام  سور ني يف لبنان وتًر

 التشرد الداخلي -رابعاا  
بسأأبب  2016شأأا  مشأر  ين  اخأأن بلأأد م يف عأأار مليأأون  40.3ل  أزال  ًثأأر مأأين  -44

ات حقوي اإلنسان، مقارنةا ب مليون شا  يف  40.8 النزايف املسلح،  و انتشار العنم  و انت ًا
أأأأان  ًأأأأرب عأأأأد  مأأأأين  6.9، يفأأأأا يف ذلأأأأك ق أأأأاء 2015عأأأأار  مليأأأأون شأأأأا  ُشأأأأر وا حأأأأد ثاام ًو

ولومبيا )  ،مليأون( 6.3ة العربية السور ة )واجلم ور  ،مليون( 7.4اةشااق املشر  ين  اخلياا يفً 
بأرية مأين املشأر  ين  اخليأاا يف   غانسأتان ) 3.6والعراي ) ان   نا    ضأاا  عأدا ً   1.8مليون(م ًو
مليأأأأون(، والصأأأأومال  2.2مليأأأأون(، وني أأأأرياي ) 2.2ومج ور أأأأة الاونغأأأأو الد قراليأأأأة ) (15)مليأأأأون(

رانيأأأأأأا ) 2.2مليأأأأأأون(، والسأأأأأأو ان ) 1.9مليأأأأأأون(، وجنأأأأأأوب السأأأأأأو ان ) 1.6)  1.8مليأأأأأأون(، و ًو
 مليون(م 2مليون(، واليمين )

 ،2016مليأأون شأأا  مأأين املشأأر  ين  اخليأأاا  ىل منأأالق م اةصأألية يف عأأار  6.5وعأأا   أأو  -45
(، وجنأأوب السأأو ان 200 900، يفأأا يف ذلأأك يف الأأيمين، )2015مليأأون يف عأأار  2.3 مقارنأأةا ب

 نه جيب  مليون(م علي 1.4، والعراي )(000 600(، واجلم ور ة العربية السور ة )300 752)
اجلأارأ يف  جأزاء  خأرى مأين  أ   البلأدان، الأ أ  عاأا التشأر  النظر  ىل     اةرقأار يف سأياي 

شأأأا   000 750عأأأدر اسأأأتقرار اةوضأأأايف اةمنيأأأةم ويف العأأأراي،   أأأا ت السأأأل ات شن  أأأو 
أأة  لأأر ، 2017وحز ران/ ونيأأه  2016ُشأأر وا حأأد ثاا بأأني تشأأر ين اةول/ ًتأأوبر  ضأأار ة جأأرت معًر

بأأرية مأأين اةشأأااق يف اجلم ور أأة العربيأأة  حأأول مد نأأة املوصأأنم وابملثأأن، ُشأأر ت حأأد ثاا  عأأدا ً 
، ويف مد نأأة الرقأأة وحوالأأا يف الربأأع 2016السأأور ة ابلقأأرب مأأين حلأأب يف النصأأم الثأأاين مأأين عأأار 

ولومبيأأا،  سأأفر القتأأال يف من قأأة سأأاحن احملأأيط االأأ2017الثأأاين مأأين عأأار  ا   عأأين تشأأر د م ويفً 
أانون الثاين/ نأا ر وحز ران/ ونيأه  300 7 ًثر مين  ، علأي الأرغم مأين اتفأاي 2017شا  بأنيً 

__________ 

  جراء تعد الت علي امجترأ مراجعة اةرقار املتعلقة ابلتشر  يف   غانستان، و ُتوقع  (15)
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بأأني احلاومأة والقأوات املسأألحة الثور أة لاولومبيأأام  2016السأالر املوق أع يف تشأأر ين الثأاين/نو مرب 
يف اةشأ ر شأا   000 70قد ُشر  حد ثاا  نا   ًثر مين و ول تزال احلالة يف اليمين غامضة، 

 م2017الثاللة اةوىل مين عار 
أربى مثأن جن  جتليو  -46 ا تمار املفوضية ابةشااق املشأر  ين  اخليأاا يف عمليأات لارئأةً 

فأي العأراي،  الأيمينم و  ،واجلم ور أة العربيأة السأور ة ،وجنأوب السأو ان ،تلك الت جرت يف العراي
 ًثأر  يف الأيمين، تلقأيو ابلتعأاون مأع احلاومأةم خميمأاا لألشأااق املشأر  ين  اخليأاا،  12 ُقيم  و 

الوصأول  ىل  سأور ة، مت  مين املشر  ين  اخلياا مأوا   غالأة، ويف اجلم ور أة العربيأة ال 000 850مين 
 مال ني مين املشر  ين  اخلياام 4 ًثر مين 

 2021-2017و تمثأن  حأأد اة أداأ االامأأة لالجتا أأات السأرتاتي ية للمفوضأأية للفأأرتة  -47
 ابلتعأأاون مأأع  ًأأرب،بدرجأأة أ حلأأالت التشأأر  الأأداخلي بشأأان حاسأأم و اأأين التنبأأؤ بأأه يف التصأأد

اء، ويف  لأأار لليأأات التنسأأيق م وعملأأ  املنشأأ ة ماتأأب تنسأأيق الشأأؤون اإلنسأأانية وغأأري  مأأين الشأأًر
ة بأأأني ًرة املشأأأاملفوضأأأية، عنأأأد القتضأأأاء، مأأأع ماتأأأب تنسأأأيق الشأأأؤون اإلنسأأأانية يف  لأأأار "املأأأ   رًت

سأأامي ملفأأوض الاب تنسأأيق الشأأؤون اإلنسأأانية بشأأ ن احلأأالت املاتل أأة"، و صأأدر املفوضأأية وماتأأ
ًأأأأد العناصأأأأر ، رسأأأأالة تؤ 2016ومنسأأأأق  عمأأأأال اإلغالأأأأة يف حأأأأالت ال أأأأوار ، يف   لول/سأأأأبتمرب 

رةم واأأأن تصأأأدأ املفوضأأأية للتشأأأر  الأأأداخلي  عمأأأن موعأأأات النظأأأار جممسأأأتنداا  ىل اةساسأأأية للمأأأً 
أأالتم وقأأد ة بأأني الًو موعأأات محا أأة الا عأأين جمقأأا ت املفوضأأية جمموعأأة احلما أأة العامليأأة،  ضأأ املشأأرًت

موعأة العامليأة ا ا ة بلأداام وشأاًر  املفوضأية يف قيأ 26 موعأات العمأن يف يفولنية ولليات شبي ة 
مأين  11 وقأا ت ل اةمحأر،ليب اةمحأر واالأالمأع ال أا  الأدوا جلمعيأات الصأاملعنيأة بتأو ري املأ وى 

عنيأة بتنسأيق و  ارة م وقام  جمموعة العمن العامليأة امل2016عمن ق ر ة يف عار  جمموعة 26 صن 
ة املفوضية واملنظمأة الدوليأة لل  أرة، وعأة عمأن جمم 15بأدعم  املايمات، الت تقو  ا بصورة مشرًت

ن شبي ة يف موعات العمن يف   اء   م2016 عاريف العا  خمتلفة مين ق ر ة و يًا
دول لتعأأزق قوانين أأا وسياسأأاةا الولنيأأة املتعلقأأة ابلتشأأر  الأأداخليم ويف و عمأأ  املفوضأأية الأأ -48

خليأأاا، شأأر  ين  امأأاا، وضأأع  جلنأأة تقنيأأة خمصصأأة مسأأو  ة  وىل لقأأانون ولأأ  بشأأ ن اةشأأااق امل
اسأأاا  لأأار سي وذلأأك بأأدعم مأأين املفوضأأيةم ويف ني أأرياي، عملأأ  املفوضأأية مأأع احلاومأأة علأأي وضأأع

لعأأو ة ن تاأأون ا اخليأأاا  ىل منأأالق م اةصأألية، وشأأد ت علأأي ضأأرورة لعأأو ة اةشأأااق املشأأر  ين  
رانيأأأا،  عأأ  املفو علأأأي لوعيأأة و  ا يأأة يف  أأأ ا الشأأأ نم ويف  ًو جل أأأات اضأأأية مجيأأأع تأأأو ري معلومأأأاتً 

عأين حر أة  وي،  ضأالا واحلقأابلفوائأد الفاعلة  ىل  ن تضمين لألشااق املشأر  ين،  ون قيأو ، التمتأع 
جب و  أأأا نسأأأانية و ط الأأأ أ تؤ  أأأه احلاومأأأة يف تنسأأأيق املسأأأاعدة اإلالتنقأأأنم ورحبأأأ  ابلأأأدور اةنشأأأ

وعملأأأ   يأأأة جمانيأأأةماحلصأأأول علأأأي معونأأأة قانونمأأأين االا  أأأة  ىل متاأأأني اةشأأأااق املشأأأر  ين  اخليأأأاا 
اء علي تنفي  برامع املساعدة النقد ة يف حالت   داخليملتشر  الااملفوضية   ضاا مع الشًر

 انعدام اجلنسية -خامساا  
ان  وجد يف عار  -49 اجلنسأية يف عأد ي مال أني شأا   10ما ل  قن عأين  2016 ُقدر  نهً 

مليأأأأون  3.2مجيأأأأع   أأأأاء العأأأأا ، رغأأأأم  ن املعلومأأأأات اإلحصأأأأائية املتأأأأو رة للمفوضأأأأية ل تشأأأأري  ل  ىل 
بلأداام وقأد واصأل  املفوضأية، خأالل الفأرتة املشأمولة ابلتقر أر، معاجلأة  74اجلنسأية يف عأد ي شا  
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اجلنسأأية والأأرقم الأأ أ  ُتأأيح الأأا، وذلأأك مأأين العأأد ي فأأاري الابأأري بأأني الأأرقم املقأأدر لعأأد  اةشأأااق ال
وت   فوار ،خالل  جراء و عم  راسات يف عدة بلدان، من ا النمسا  والسو دم ،والنرو ع ،ًو

 IBelong#" قيأأق   أأداأ محلأأة املفوضأأية املسأأماة يف وقأأد سأأا م العد أأد مأأين الت أأورات  -50
حصأأن  ًثأأر  ،2016م  فأأي عأأار 2024نتمأأي( للقضأأاء علأأي انعأأدار اجلنسأأية علأأول عأأار )    
سأأيت م،  و مت   ًيأأد جن ،اجلنسأأية علأأي جنسأأيةالعأأد ي شأأا  مأأين اةشأأااق  800 60 مأأين

اقاخسأأأتان، وقريغيزسأأأتان، ومأأأاليز  وذلأأأك يف  لبانيأأأا، و   أأأا  الروسأأأي، اي، والسأأأتونيا، والعأأأراي، ًو
ينيا، تلقي  و والسو د، ولاجياستان، وت مانستان، و وقباستانم ويفً  شأا  مأين  500 1ًر

ونأأدأ، العأأد ي اةشأأااق  لنيأأة   أأي  قليأأة  و اجلنسأأية شأأ ا ات موالنأأة  لأأر العأأرتاأ شقليأأة مًا
 م2017 ربا ر د يف شأباط/اجلنسية سأابقاا، بوصأف ا القبيلأة الثالثأة واةربعأني يف البلأعد ة ًان  

مسأتمرة  شأا  مأين خأالل عمليأة تسأ ين لالليأة 000 4مين  وجرى   ضاا  ًيد جنسية  ًثر
 قا ةا املفوضية وحاومتا  ندونيسيا والفلبنيم

واعتمأأأأد عأأأأأد  مأأأأين الأأأأأدول  صأأأأالحات تشأأأأأر عية وسياسأأأأاتية لتحد أأأأأد حأأأأالت انعأأأأأدار  -51
يأأز بوجأأه خأأاق علأأي سأأد الثغأأرانشأأوئ ا، مأأع اجلنسأأية، واحلأأد من أأا، ومنأأع  بقأأي تُ ت الأأت قأأد الرًت

أأأأانون اةول/  سأأأأمرب  اةشأأأأااق بأأأأال حلاومأأأأة اعتمأأأأدت ا، 2016جنسأأأأية منأأأأ  الأأأأول ةم ويفً 
عأأأد ي اب وشأأألفأأأن  000 80وتأأأدابري"  اأأأين  ن تفضأأأي  ىل حصأأأول  أأأو  التا لند أأأة "توجي أأأاا 

أأأأانون الثاين/ نأأأأا ر  لأأأأة تقأأأأأور ،  صأأأأبح  مدغشأأأأقر  ول  و 2017اجلنسأأأأية علأأأأي جنسأأأأيةم ويفً 
ملدغشأقر ة يفأنح ا ذ مسحأ  لأألر  ،IBelong#اصالح قانوهنأا املتعلأق ابجلنسأية منأ   لأالي محلأة 

، صأد ي وقراء 2017جنسيت ا ةلفاالا علي قدر املساواة مأع اةب املدغشأقرأم ويف  اير/مأا و 
اجلنسية  لي انعدارالقتصا  ة لدول غرب   ر قيا علي "خ ة عمن ابجنول للقضاء عمين اجلماعة 

، 2024 لأأول عأأارعيف غأأرب   ر قيأأا"، الأأت  أأد  تأأدابري ملموسأأة للقضأأاء علأأي انعأأدار اجلنسأأية 
ق أن و ًأوا ور تمأا  الرباملزمأة قانونيأاام وُ حأرق   ضأاا تقأدر ذو شأ ن يف اةمأر اتني، ابعخ ة و ي 

 يةماجلنسي العد وضع تدابري لتحد د انعدار اجلنسية وتس ين جتنيا اةشااق تشر عات ل
والأأأأ   عأأأأوة الأأأأدول  ىل النضأأأأمار  ىل الصأأأأاو  الدوليأأأأة واإلقليميأأأأة املتعلقأأأأة ابنعأأأأدار  -52

 اتفاقيأأأأأأة بيسأأأأأأاو  ىل -اجلنسأأأأأأية وضأأأأأأمان تنفيأأأأأأ  ا واحأأأأأأدة مأأأأأأين اةولأأأأأأوايتم وابنضأأأأأأمار غينيأأأأأأا 
د  اإلمجأأاا شأأ ن خفأأ  حأأالت انعأأدار اجلنسأأية، اق ا  العأأب 1961واتفاقيأأة عأأار  1954 عأأار

لأي لعاملية للقضأاء عاعلي التواام ومتاشياا مع "خ ة العمن  ، ولة 68و 89للدول اةلراأ  ىل 
واملفوضأأية  العربيأأة انعأأدار اجلنسأأية" الأأت وضأأعت ا املفوضأأية،  سأأفر اجتمأأايف عقدتأأه جامعأأة الأأدول

د من أا يف نسأية واحلأعأين توصأيات ملنأع نشأوء حأالت انعأدار ج حأول "النتمأاء واالو أة القانونيأة"
ة يفا و عمأ  الأدول املن قة، ب ري من ا قاي ة مواءمة قوانني اجلنسية مأع املعأا ري الدوليأةم  ملشأاًر

ن بش ن احلأق يف يفا يف ذلك اعتما  قانو  ،عدة مبا رات  امة IBelong#"جمموعة  صدقاء" محلة 
عاونأأأ  املفوضأأأية م وت2016اإلنسأأأان املعقأأأو ة يف حز ران/ ونيأأأه  اجلنسأأأية يف  ورة جملأأأا حقأأأوي

أأأن لفأأأن يف احلصأأأو  ل علأأأي   ضأأأاا مأأأع اليونيسأأأيم بشأأأ ن  قامأأأة  أأأالم مأأأين  جأأأن "ضأأأمان حأأأقً 
عأأأىن هبأأأم البنأأأك الأأأدوا بشأأأ ن مبأأأا رة لأأأزاي ة  أأأرق حصأأأول اةشأأأااق الأأأ  ين تُ ومأأأع جنسأأأية" 

 املفوضية علي واثئق  و ة قانونيةم
وعلأأي الأأرغم مأأين  أأ   اإلجنأأاقات االامأأة، ل  أأزال  تعأأني القيأأار ابلشأأيء الاثأأري لتحقيأأق  -53

، 2017م ومأأأين املقأأرر  ن  ُقأأأاس رمسيأأأاا، ةول مأأأرة يف عأأأار IBelong#اة أأداأ ال موحأأأة حلملأأأة 
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التقدر احملأرق يف تنفيأ  "خ أة العمأن العامليأة للقضأاء علأي انعأدار اجلنسأية"م وقأد سأع  املفوضأية 
اء ملنأع نشأوء حأالت انعأدار اجلنسأية وتسأو ت ا يف  ىل تعز  ز التعاون مأع الأدول وغري أا مأين الشأًر

 مجيع   اء العا ، ويف غضون ذلك، ضمان بيئة محا ة مواتية لألشااق العد ي اجلنسيةم

 التربعات ملمدضية شؤون الالجئني -سادساا  
ميزانيأة تشأمن ، و (16)مليأار  ولر 7.5تبلأ   2016ًان  امليزانية السنو ة للمفوضية لعأار  -54

، ومليأأأار 2015مليأأأار  ولر  قرةأأأا الل نأأأة التنفي  أأأة يف تشأأأر ين اةول/ ًتأأأوبر  6.4 وليأأأة مقأأأدار ا 
 43.4  ولر لتسع ميزانيات تاميلية لتلبية الحتياجات ال ارئة غري املتوقعة، وختفيضاا للميزانية قدر 

مليأأون  ولر يف   ر قيأأا بسأأبب مراجعأأة  38.4يفقأأدار نقصأأا ا مليأأون  ولرم ومشأأن  أأ ا التافأأي  
مال أني  ولر يف الشأري اةوسأأط  5ويفقأأدار  ، عأدا  اةشأااق الأ  ين تعأأىن هبأم املفوضأية يف تشأا 

 ومشال   ر قيا نتي ة للمواءمة مع اخل ة اإلقليمية املعنية ابلالجئني والقدرة علي التايمم 
، بلغأأأأ  2016 مأأأأين اجل أأأأات املا أأأأة:  فأأأأي عأأأأار وتلقأأأأ  املفوضأأأأية  عمأأأأاا ماليأأأأاا قأأأأوايا  -55

ن ذلأك قاي ة  مجاليأة مث أمليأار  ولرم و  4.4وجممأويف اةمأوال املتاحأة  ،مليار  ولر 3.9التربعات 
م 2015نأأأأة بعأأأأار مقار  ،يف املائأأأأة 19بنسأأأأبة  و مليأأأأون  ولر،  705يف التمو أأأأن املتأأأأاح قأأأأدر ا 

املائأأأأأة يف  يف 49مليأأأأأار  ولر،  و  3.5ونتي أأأأأة لأأأأأ لك، تقلصأأأأأ    أأأأأوة متو أأأأأن املفوضأأأأأية مأأأأأين 
املت لبأأأأأأات  م غأأأأأأري  ن2016يف املائأأأأأأة، يف عأأأأأأار  41مليأأأأأأار  ولر،  و  3.1،  ىل 2015 عأأأأأأار

يف املائأة، مقارنأة  4 مليأون  ولر،  و بنسأبة 277.3اق ا ت   ضأاا يفقأدار  2016اإلمجالية لعار 
 م 2015ابملت لبات الن ائية لعار 

،  قأأأط مليأأأون  ولر 562.6تاحأأأة للمفوضأأأية،    أأأتم ختصأأأي  ومأأأين  صأأأن اةمأأأوال امل -56
و أ ا  اجأة  ىل ذلأكم سمح للمفوضية انفاي  مأوال عنأدما وحيثمأا تنشأ  حيفا  يفيف املائة 14  و

بشأان اصأ  املاملاص  بشأان حمأد ،  و غري جزء مين اجتا  ا دارأ مقلق لنصيب التمو ن 
مأأأوال املتبقيأأأة، م واة2016املائأأأة يف عأأأار  يف 34 ىل  2012يف املائأأأة يف عأأأار  52واسأأأع، مأأأين 

و خمصصأة بشأان  يف املائأة(،  65لبلد  و ماأان  و ق أايف معأني ) قيق  هنا خمصصة بشان   ما
  املائة(م يف 20ضيع ) وسع علي املستوى اإلقليمي  و  ون اإلقليمي  و مستوى اةوضايف  و املوا

 خل أا،  أإن نصأيب املسأامهات يف  وعلي الرغم مين  ن املفوضأية واصأل  تنو أع مصأا ر -57
يف  9ين احلاومأأات، ويف املائأأة مأ 87اأأن مسأتقراا نسأأبياا، مقارنأة ابةعأأوار السأابقة:  2016عأار 

ملائأة مأين امليزانيأة العا  أة يف ا 1يف املائة مين صنا  ق اةمأم املتحأدة و 3املائة مين الق ايف اخلاق و
ئيسأأأأية تتأأأأربيف ربعأأأأات مأأأأين لأأأأال  ج أأأأات ر يف املائأأأأة مأأأأين الت 57لألمأأأأم املتحأأأأدةم وور   ًثأأأأر مأأأأين 

اتم واق ا ت يف املائأأأأأأة مأأأأأأين التربعأأأأأأ 80وقأأأأأأدم  اجل أأأأأأات املتربعأأأأأأة العشأأأأأأر اةوىل  ،للمفوضأأأأأأية
يف  مليأأأأأأأأأار  ولر 3.4 ىل  2015مليأأأأأأأأأارات  ولر يف عأأأأأأأأأار  3مسأأأأأأأأأامهات احلاومأأأأأأأأأات مأأأأأأأأأين 

 ا ت اق  ية،  قدم  ما مسامهات الق ايف اخلاق، و و اثين  ًرب ج ة متربعة للمفوض2016 عار
  م2016مليون  ولر يف عار  351.7 ىل  2015يف عار مليون  ولر  283.8مين 

__________ 

يزةم  2 وضح اجلدول  (16)  توق ع امليزانية عسب املن قة والًر
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، مأين بيأن م منظمأات غأري حاوميأة 2016شأر ااا يف عأار  955وعمل  املفوضية مأع  -58
الت اتبعة لألمم املتحدةم و ُ  اء مومؤسسات حاومية وًو ليار  ولر، م 1.4بل  نفق الؤلء الشًر

 ذ أأب مأأا  قأأرب ة مأأين اإلنفأأاي السأأنوأ للمفوضأأيةم ومأأين  صأأن  أأ ا املبلأأ ،يف املائأأ 36 و  أأو 
 مأأأأع التزامأأأأات منظمأأأة غأأأأري حاوميأأأأة ولنيأأأة  و  وليأأأأةم ومتاشأأأياا  771مليأأأأار  ولر  ىل  1.1 مأأأين

ملائأة مأين جممأويف يف ا 30 أ  ًثأر مأين  -مليأون  ولر  443"الصفقة الاربى" للمفوضأية، قُأدر 
اء   ىل منظمات غري حاومية ولنيةم   -اةموال املقدمة  ىل الشًر

 اإلصالح، واملساءلة، والرقابة -سابعاا  
يف ضأأوء التحأأدايت الأأت تواج  أأا املفوضأأية واةشأأااق الأأ  ين تعأأىن هبأأم، جيأأرأ القيأأار  -59

ي سأر ع يم تنظيمأبعد  مين العمليات لضمان  ن تاون املنظمة "مالئمة للغرض"م وقد  وصي تقي
اتي ية لواأأائم اعأأا ة املواءمأأة السأأرت  2016عأأة  للقأأ  عأأار  وا  جأأرأ يف  لأأار عمليأأة مراج

انيأة يأ  املرحلأة الثجيأرأ تنفظم املقر العار للمفوضية لضمان الأدعم اةمثأن للعمليأات امليدانيأةم و ونُ 
ل "اسأرتاتي ية م ويف مواقاة ذلك، حرصأ  املفوضأية، مأين خأال2017مين عملية املراجعة يف عار 
ى العاملة علي  رجة ، علي  ن تاون القو 2021 ىل  2016 ا للفرتة املوار  البشر ة" الت وضعت

بأأري بشأأ ن  ليأأن القأأوى العاملأأة اذ القأأرارات جلعأأن اختأأ مناسأأبة مأأين امل أأارة والتنأأويفم و حأأرق تقأأدرً 
ر تعلقأة ابسأتاداجي يأة املاملتعلقة ابملوار  البشر ة تقور علي بيأا ت صأحيحة، وبشأ ن املبأا   التو 

ا يفأة"، و أدخن  أ  علأي الواو قأاا لأأ "هنأع الرتبأة بنأاءا تعيأني نتسبةم واعتمد  لأار القوى العاملة امل
جو  قوى عاملة و م ول تزال املفوضية ملتزمة بضمان 2017اإللار حيز النفاذ يف لب/ غس ا 

بيأأأا ت   ىل ال، يفأأأا يف ذلأأأك مأأأين خأأأالل السأأأتنا  بدرجأأأة  ًأأأربحاضأأأنة للغأأأري ومتسأأأاحمة ومتنوعأأأة
لتع يأأأن بتحقيأأأق للتأأأدابري نا والتنأأأويف يف القأأأرارات املتعلقأأأة ابلتوايأأأميف واختأأأاذ ااملتعلقأأأة بنأأأويف اجلأأأ

واعأأأي يف بأأأرامع حيأأأز الالاملسأأأاواة بأأأني اجلنسأأأنييف و  مأأأان التعلأأأيم املتعلأأأق ابلحتضأأأان والتنأأأويف والت
 اإل ارة يف املفوضيةم 

املشأورة حالأة  ر  أة، و سأدى  180وقدر  مني مظا  املفوضية مساعدة  يمأا  قأرب مأين  -60
قأأأدر و لحأأرتار"م ابموافأأاا عأأين لر أأق شأأباة "املستشأأأار ين املعنيأأني يفاأأان العمأأن اجلأأد ر  245 لأأأ

أز تنسأيق، لاامأن القأوى للمفوضأية  العاملأة ماتب اةخالقيات   ضاا الدعم، مباشرة  و عرب مرًا
 ،ةخالقيأأأاتقضأأأية  ر  أأأة تتعلأأأق يفشأأأورة  و شأأأااوى ذات صأأألة اب 180بلأأأداا، وعأأأاجل  128يف 
شم ماا  شمن  ًثر مين   اةمأني العأار  مواأمم ومتاشأياا مأع تقر أر 500 1ضالا عين بر معً 

، 2017ا ر شأباط/ رب  "التدابري اخلاصة للحما أة مأين السأتغالل والنت أا  اجلنسأيني" الصأا ر يف
تسأامح م لقأاا  عأدر الوضع  املفوضية اسرتاتي ية علي ن اي املنظمة لتعز ز سياسأت ا املتمثلأة يف

   ا ا الم  يف
و سأأأأفرت عمليأأأأة مراجعأأأأأة خارجيأأأأة  جر أأأأأ  لواأأأأائم الرقابأأأأة يف املفوضأأأأأية عأأأأين نتأأأأأائع  -61

تضأأمن  توصأأية ابختأأاذ عأأد  مأأين التأأدابري لضأأمان املز أأد مأأين التسأأاي والتنسأأيق، ابسأأتادار هنأأع 
قأأائم علأأي املاأأالرم واسأأت ابة الأأ   التوصأأية، جيأأرأ  مأأع خأأدمات مراجعأأة احلسأأاابت الداخليأأة 

قدم ا ماتب خدمات الرقابأة الداخليأة يف اةمأم املتحأدة  جمأاا  ولأق يف  ياأن الرقابأة العأار الت  
ور يفراجعأة خمتلأم سياسأات وعمليأات ومقأرات املفوضأية،  للمفوضيةم وبعد  ن قار املاتأب املأً 

تقر أراا لخأر يف  30، و ُنتظأر  ن ُ امأن ق أاء 2016تقر أر مراجعأة حسأاابت يف عأار  26 صأدر 
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19 GE.17-14027 

لاللأأأأة راجعأأأأة احلسأأأأاابت والرقابأأأأة، بصأأأأورة مسأأأأتقلة، ملم وعقأأأأدت الل نأأأأة املسأأأأتقلة 2017عأأأأار 
اجتماعات خالل الفرتة املشمولة ابلتقر ر ملناقشة جمموعة مأين مسأائن الرقابأة تشأمن، علأي سأبين 

 املثال ل احلصر، مراجعة احلساابت، ومنع الغش، واإل ارة املاليةم 
لأأأدى شأأأاوى  000 2، سأأأ ن مأأأا  قأأأرب مأأأين 2015وعلأأأي غأأأرار مأأأا جأأأرى يف عأأأار  -62

فنيم سأأألو  مأأأوابسأأأوء شأأأاوى من أأأا  400، تعلأأأق ق أأأاء 2016ماتأأأب املفأأأتش العأأأار يف عأأأار 
ع ات  د أأد وضأأسأأيما يف عمليأأ  قيأأق تناولأأ  يف الغالأأب قضأأااي تتعلأق ابلغأأش، ول 100 و أتح

، و نشأأأ ت املاأأأالر   املفوضأأأية  لأأأاراا إل ارةالالجئأأأني و عأأأا ة التأأأولنيم ور اا علأأأي ذلأأأك، وضأأأع
  وواصأل ،شس الت مفصلة للماالر، و للق  علي شباة اإلنرتن  بر مع توعية بش ن الغأ

تيب أأأا املتعلأأأق يفنأأأع الغأأأشم ولحظأأأ  املفوضأأأية  علأأأي  نيت أأأا  نفأأأق ًثأأأر مأأأين للأأأن ميزا ن ت أأأو رً 
اء راجعأأأأة مليأأأأق هنأأأأع لعالقأأأأات وت باةمأأأأر الأأأأ أ محل أأأأا علأأأأي قاي ة تعز أأأأز   ارةأأأأا الأأأأ   ا ،الشأأأأًر

اءم واعتمأأدت عأأدة   مأأم يأأا ت لألًاحلسأأاابت  قأأور علأأي املاأأالر مأأين  جأأن تعز أأز مسأأاءلة الشأأًر
اء" الأأأأت  نشأأأأ ةا املفوضأأأأية يف عأأأأار   أأأأاا  ثأأأأن   ضأأأأن بوصأأأأف ا هن 2014املتحأأأأدة "بوابأأأأة الشأأأأًر

 املمارسات يف جمال اإل ارة وتقاسم املعلوماتم 
ماا يف تنفيأأ  التزاماةأأا يفوجأأب "الصأأفقة الاأأربى"، الأأت  قأأرت يف و حأأرقت املفوضأأية تقأأد -63

ق املز أد مأين التسأاي للعمأن علأي  قيأ 2016مؤمتر القمة العأاملي للعمأن اإلنسأاين يف  اير/مأا و 
ع  ىل ت الأأأأرباموالافأأأأاءة والشأأأأفا ية واملسأأأأاءلةم ومشلأأأأ  اللتزامأأأأات نقأأأأن قأأأأدر  ًأأأأرب مأأأأين نفقأأأأا

ت اللوجسأتية، واخلأدما ناء قدراةم، وختفي  تالفأة عمليأات الشأراءاملست يبني الولنيني وتعز ز ب
ة  ة النسأأأاء والفتيأأأات املرا قأأأات مشأأأاًر ات اة يف عمليأأأوعلأأأي قأأأدر املسأأأاو جمد أأأة وضأأأمان مشأأأاًر

ن صنع القرارم وبغية ضمان املتابعة املتسقة، عين  املفوضأية نقأاط  ارات العمأن نسأيق ملسأتو يًا
بأأأرياا ليتأأوىل عمليأأأة التنسأأأيق الشأأاملةمًمأأأا عينأأ  موافأأأاا   ،العشأأرة مجيع أأأا ظمأأأة يف نوتسرتشأأأد امل ً 

 لتنفيأأأأ  يفج و  أأأأا يف  أأأأ ا الصأأأأد  ة أأأأة عمأأأأن مفصأأأألة سُيضأأأأ لع هبأأأأا قبأأأأن املوعأأأأد الن أأأأائي ل
صأأأدار "سياسأأأة ا 2016يف عأأأار والخنأأأراط ذروتأأه التنسأأأيق سأأأيبل  تعز أأز م و خأأأرياا، 2020 عأأار

جأن  ضأفاء املز أد مأين   2017املتضأرر ين" يف عأار املفوض السامي بش ن املسأاءلة جتأا  السأاان 
 مين التساي علي املبا رات والسياسات القائمةم 

 اخلالصة -اثمناا  
عامأأاا  امأأاا لنظأأار محا أأة الالجئأأني،  ذ مت  يأأه اعتمأأا   عأأالن نيو أأور   2016ًأأان عأأار  -64

و قيأأأق عأأأد  مأأأين  وجأأأه التقأأأدر امللموسأأأة مأأأين حيأأأن ضأأأمان  اتحأأأة الأأأدعم واملسأأأاعدة لالجئأأأني 
وللم تمعأأأأات املضأأأأيفة، ومتاأأأأني الالجئأأأأني مأأأأين  جيأأأأا  سأأأأبن عأأأأيش منت أأأأة ر ثمأأأأا تتأأأأو ر حلأأأأول 

الن نيو أأور  لأأين  ثأأن نق أأة  أأول  ل  ذا مت  و أأن اللتزامأأات االامأأة لتشأأر  مم بيأأد  ن اعتمأأا   عأأ
 2018الأأأت  تضأأأمن ا  ىل عمأأأنم وسيشأأأان وضأأأع اتفأأأاي عأأأاملي قأأأوأ بشأأأ ن الالجئأأأني يف عأأأار 

ات الل وء الواسعة الن اي علي  و  ًثر  نصا اا و اين  لتقاسم اةعباء واملسؤوليات املتعلقة عًر
بأأرياا للم تمأأع الأأدوا يف العأأار املقبأأنم وستواصأأن املفوضأأية، لأأوال التنبأأؤ بأأه بدرجأأة  ًأأرب  أأد اياً 

اء انو     العمليأة، العمأن مأع الأدول  خأر ين لتنفيأ  ول ت أا املتمثلأة يف تأو ري احلما أة و جيأا  الشأًر
 احللول، والسعي  ىل حفز التعاون الدوا نيابة عين اةشااق ال  ين تعىن هبمم
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 1اجلدول 

نسررية، وهررممهم  رر  اجلن داخليرراا( وعررد د و ومشرررد ئرردنن )لجدو ، والعائررالالجئرردن، ولررالبد اللجرردء، واملشررردون داخليرراا   
 2016 هناية عاميف تُعىن هبم املمدضية، حسب بلد/إقليم اللجدء، 

 يع البيا ت مؤقتة وخاضعة للتغيريمج
   الالجئون  

 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 622 355 2 221 114 - - 551 797 1 951 383 128 771 59 771 59 - 771 59   غانستان

 811 7 - 921 4 - - - 752 2 137 138 - 138 (10) لبانيا

 949 99 - - - - 5 712 5 227 90 232 94 - 232 94 (11)اجلزائر

 698 45 - - - - - 143 30 268 555 15 - 555 15 (21) نغول

 1 - - - - - - 1 1 - 1  نغو ال

 4 - - - - - - 4 4 - 4  نتيغوا وبربو ا

 465 7 181 - - - - 991 3 50 293 3 - 293 3 اةرجنتني

 480 18 - 512 - - - 82 944 6 886 17 573 14 313 3  رمينيا

 5 - - - - - 4 1 1 - 1 لرواب

 778 71 - - - - - 590 29 - 188 42 - 188 42 (31) سرتاليا

 596 170 - 937 - - - 409 76 - 250 93 - 250 93 النمسا

 137 618 - 585 3 - 129 613 - 230 193 1 193 1 - 193 1  ذربي ان

 31 - - - - - 18 13 13 - 13 جزر الب اما

 382 - - - - - 111 271 271 - 271 البحر ين

 208 276 - - - - - 1 207 33 207 276 000 243 207 33 (41)بنغال  ش

 2 - - - - - 2 - - - - براب وس

 063 8 - 182 6 - - - 231 511 650 1 - 650 1 بيالروس

 909 68 - 630 2 - - - 111 24 - 168 42 - 168 42 بل ياا

 140 4 709 1 - - - - 431 2 - - - - بليز

 035 1 - - - - - 226 809 809 - 809 بنين

 - - - - - - - - - - - برمو ا
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 789 - - - - - 3 154 786 - 786 القوميات(املتعد ة  -بوليفيا ) ولة 

 - - - - - - - - - - - بونري، سان  اوستاتيوس، وسااب

 139 156 437 52 49 - 324 98 5 53 271 5 271 5 - 271 5 البوسنة واالرسك

 832 2 659 - - - - 80 093 2 093 2 - 093 2 بوتسوا 

 087 68 930 22 4 - - - 464 35 829 1 689 9 - 689 9 الرباق ن

 - - - - - - - - - - - جزر  ريجين الرب  انية

 524 20 - 524 20 - - - - - - - - بروين  ار السالر

 923 33 - 67 - - - 042 16 814 17 814 17 - 814 17 بلغاراي

ينا  676 32 - - - - - 124 552 32 552 32 - 552 32  اسو بوًر

 049 208 655 974 - 221 141 117 4 613 3 469 57 469 57 - 469 57 بوروندأ

 115 - 115 - - - - - - - - ًابو  ري أ

 243 - - - - - 177 64 66 - 66 ًمبو اي

 935 595 33 - 213 18 889 198 134 251 3 415 375 415 375 743 26 672 348 الاامريون

 267 121 - - - - - 935 23 - 332 97 - 332 97 ًندا

ا ان  42 - - - - - 24 6 18 - 18 جزرً 

 607 458 - - - 785 411 403 34 304 376 11 115 12 - 115 12 مج ور ة   ر قيا الوس ي

 248 554 718 36 - - 342 124 28 909 1 266 379 251 391 - 251 391 تشا 

 960 4 - - - - - 223 3 59 737 1 - 737 1 شيلي

 923 317 - - - - - 668 158 255 317 - 255 317 (51)الصني

ون  اإل ار ة  110 - - - - - - - 110 - 110 الصني، من قة  ون ً 

او اإل ار ة  5 - - - - - 5 - - - - الصني، من قة مًا

 675 411 7 - 11 - 816 410 7 204 386 67 258 - 258 ًولومبيا

 - - - - - - - - - - - جزر القمر

 598 71 152 3 - - 303 15 11 675 6 457 46 457 46 - 457 46 مج ور ة الاونغو

 953 7 - 127 - - - 646 3 180 4 180 4 - 180 4 ًوستار اا

 353 715 118 000 694 - - 552 19 284 399 1 399 1 - 399 1 (61)  فوار ًوت

 296 18 518 14 873 2 - - 44 557 304 304 - 304 ًرواتيا

 343 - - - - - 27 202 316 - 316 ًواب

 111 - - - - - 57 54 54 - 54 ًوراساو

 572 17 000 6 - - - - 088 3 572 484 8 - 484 8 (71)قربق
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 921 5 - 502 1 - - - 775 - 644 3 - 644 3 تشيايا

 006 319 3 - - 600 619 900 232 2 223 13 327 1 904 343 956 451 - 956 451 مج ور ة الاونغو الد قرالية

 456 47 - 610 7 - - - 339 6 - 507 33 - 507 33 الدابر 

 862 25 118 - - - - 061 8 683 17 683 17 - 683 17 جيبوا

 - - - - - - - - - - -  ومينياا

 388 1 - - - - - 796 592 592 - 592 (81)اجلم ور ة الدومينياية

 390 127 - - - - - 542 24 950 18 848 102 324 42 524 60  ًوا ور

 426 263 - 19 - - - 877 49 530 143 530 213 - 530 213 مصر

 846 9 800 9 - - - - 1 45 45 - 45 السلفا ور

 - - - - - - - - - - - غينيا الستوائية

 367 2 16 - - - 1 8 342 2 342 2 - 342 2  ر رتاي

 950 82 - 585 82 - - - 43 - 322 - 322 (91) ستونيا

 133 794 537 - - - 1 964 1 631 791 631 791 - 631 791  ليوبيا

 14 - - - - - 2 12 12 - 12  ي ي

 672 26 - 671 2 - - - 600 5 - 401 18 - 401 18  نلندا

 687 368 - 370 1 - - - 771 62 - 546 304 - 546 304  رنسا

 841 2 - - - - 1 909 1 931 931 - 931 غابون

 940 7 - - - - - - 940 7 940 7 - 940 7 غامبيا

 782 276 - 580 - 765 273 - 312 941 125 2 612 513 1 جورجيا

 845 268 1 - 017 12 - - - 346 587 - 482 669 - 482 669  ملانيا

 236 13 - - - - - 371 1 865 11 865 11 - 865 11 غا 

 611 86 - 198 - - - 986 39 - 427 46 943 24 484 21 اليو ن

 1 - - - - - - 1 1 - 1 غر نا ا

 202 24 900 23 - - - - 2 217 300 - 300 غواتيمال

 176 5 - - - - - 108 068 5 068 5 - 068 5 غينيا

 295 9 - - - - - 32 263 9 263 9 - 263 9 بيساو -غينيا 

 11 - - - - - - 11 11 - 11 غيا 

 312 2 - 302 2 - - - 5 5 5 - 5 (20) ا ت

 826 178 800 4 - - 000 174 - 10 12 16 - 16  ندوراس

 296 8 - 135 - - - 413 3 67 748 4 - 748 4  نغاراي
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 471 - 131 - - - 161 - 179 - 179 (21)ل سلندا

 070 207 - - - - - 219 9 594 24 851 197 - 851 197 االند

 405 14 - - - - - 578 6 827 7 827 7 - 827 7  ندونيسيا

 537 979 - - - - 11 91 435 979 435 979 - 435 979 اإلسالمية( -)مج ور ة   ران 

 166 326 5 162 3 200 48 016 397 1 285 604 3 157 458 11 888 261 888 261 - 888 261 (22)العراي

 152 10 - 99 - - - 322 4 98 731 5 - 731 5  رلندال

 665 44 - 42 - - - 677 11 781 4 946 32 535 32 411 (23) سرائين

 992 247 - 701 - - - 921 99 - 370 147 - 370 147    اليا

 24 - - - - - 9 15 15 - 15 جاما اا

 941 21 - 626 - - - 801 18 386 514 2 - 514 2 (24)الياابن

 812 720 - - - - - 615 35 197 685 197 685 - 197 685 (25)اةر ن

 241 9 - 451 8 - - - 137 653 653 - 653 ًاقاخستان

 867 514 - 000 20 - - 4 764 43 099 451 099 451 - 099 451 ًينيا

 762 94 - 000 93 - - - 823 818 939 - 939 الاو  

 793 2 - 334 2 - - - 120 337 339 - 339 قريغيزستان

 - - - - - - - - - - - مج ور ة لو الد قرالية الشعبية

 233 243 - 736 242 - - - 148 - 349 - 349 (26)لتفيا

 303 031 1 589 4 - - - - 745 13 969 012 1 969 012 1 - 969 012 1 لبنان

 48 - - - - - 3 - 45 - 45 ليسوتو

 486 20 479 1 - - - - 17 990 18 990 18 - 990 18 ليرباي

 897 662 - - 840 449 510 174 - 237 29 310 8 310 9 - 310 9 ليبيا

 242 - - - - - 79 - 163 - 163 لياتنشتا ين

 641 4 - 466 3 - - - 82 - 093 1 - 093 1 (27)ليتوانيا

 342 4 - 83 - - - 213 2 - 046 2 - 046 2 لاسمربغ

 55 - - - - - 27 28 28 - 28 مدغشقر

 415 30 - - - - - 023 21 392 9 392 9 - 392 9 مالوأ

 505 239 000 80 931 10 - - - 311 56 263 92 263 92 209 054 92 (28)ماليزاي

 247 100 - - 986 35 690 36 758 9 301 512 17 512 17 - 512 17 ماا

 850 8 - - - - - 902 515 3 948 7 - 948 7 مال ة

 735 74 - - - - - 587 148 48 148 74 000 26 148 48 مور تانيا
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 5 - - - - - 5 - - - - مور شيوس

 862 8 - 13 - - - 647 2 866 202 6 - 202 6 املاسيك

 4 - - - - - - 4 4 - 4 املوحدة( -ميارونيزاي )ولايت 

 32 - - - - - - - 32 - 32 (29)مو ًو

 27 2 14 - - - 3 8 8 - 8 منغوليا

 744 15 451 11 237 3 - - - 82 728 974 - 974 اجلبن اةسو 

 - - - - - - - - - - - مونتسريات

 733 6 - - - - - 962 1 771 4 771 4 - 771 4 املغرب

 534 38 - - - 128 15 755 5 980 12 658 2 671 4 - 671 4 موقامبيق

 375 302 1 - 939 925 346 1 016 375 74 - - - - - (30)ميابار

 490 3 50 - - - 8 675 1 757 1 757 1 - 757 1  ميبيا

 808 - - - - - 302 - 506 - 506  ورو

 170 26 849 - - - - 72 483 24 249 25 - 249 25 (31)نيبال

 106 114 - 951 1 - - - 411 10 - 744 101 - 744 101  ولندا

 724 1 - - - - - 303 - 421 1 - 421 1 نيوق لندا

 667 1 1 - - - 334 234 331 - 331 نيااراغوا

 227 302 678 14 - - 391 121 - 65 093 166 093 166 - 093 166 الني ر

 012 911 2 - - 906 689 272 219 2 - 467 367 1 367 1 - 367 1 ني رياي

 329 70 - 251 3 - - - 556 7 - 522 59 - 522 59 النرو ع

 683 - - - - - 366 317 317 - 317 ُعمان

 749 510 2 - - 370 704 956 448 7 856 4 560 352 1 560 352 1 - 560 352 1 ابًستان

 4 - - - - - 3 1 1 - 1 ابلو

 823 21 - 2 - - - 471 4 309 350 17 000 15 350 2 بنما

 559 9 - - - - - 23 - 536 9 581 4 955 4 اببوا غينيا اجلد دة

 237 - - - - - 33 45 204 - 204 ابراغواأ

 041 6 - - - - - 392 4 170 649 1 - 649 1 بريو

 370 348 68 636 4 626 255 418 87 - 214 117 408 - 408 (32)الفلبني

 003 26 - 825 10 - - - 431 3 - 747 11 - 747 11 بولندا

 066 2 - 14 - - - 858 - 194 1 - 194 1 الربتغال

 519 1 - 200 1 - - - 142 177 177 - 177 ق ر
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

وراي  865 8 - 197 - - - 861 6 110 807 1 - 807 1 مج ور ةً 

 293 5 - 776 4 - - - 85 432 432 - 432 مولدو ا مج ور ة

 228 3 - 249 - - - 74 308 905 2 - 905 2 رومانيا

 856 322 - 771 90 - - 56 039 3 758 6 990 228 - 990 228 (33)ال ا  الروسي

 080 164 446 1 - - - 105 6 464 065 156 065 156 - 065 156 رواندا

يتا ونيفا  - - - - - - - - - - - سان ً 

 3 - - - - - 1 2 2 - 2 لوسيا سان 

 - - - - - - - - - - - سان   نسن  وجزر غر نا  ين

 3 - - - - - - 3 3 - 3 ساموا

 - - - - - - - - - - - سان تومي وبر نسييب

 190 70 - 000 70 - - - 50 140 140 7 133 اململاة العربية السعو  ة

 803 17 - - - - - 219 3 584 14 584 14 - 584 14 السنغال

وسأأأأأأأو و )قأأأأأأأرار جملأأأأأأأأا  صأأأأأأأربيا ًو
 ((1999)1244اةمين 

29 522 7 000 36 522 12 489 130 166 219 633 477 2 373 - 259 301 

 2 - - - - - - 2 2 - 2 سرياليون

 693 - - - - 3 7 449 683 - 683 سيشين

 1 1 - - - - - - - - - سنغا ورة

 10 - - - - - 7 3 3 - 3 )اجلزء االولندأ(سان  مارتين 

يا  596 2 45 523 1 - - - 38 - 990 - 990 سلو ًا

 785 - 4 - - - 319 - 462 - 462 سلو ينيا

 - - - - - - - - - - - جزر سليمان

 185 623 1 130 - - 554 562 1 133 36 794 12 574 11 574 11 - 574 11 الصومال

 342 309 - - - - - 299 218 - 043 91 - 043 91 (34)جنوب   ر قيا

 538 870 2 - - 261 752 924 853 1 1 792 1 560 262 560 262 - 560 262 جنوب السو ان

 360 34 - 011 1 - - - 360 20 - 989 12 - 989 12  سبانيا

 409 54 - - 445 12 730 39 054 1 576 604 604 - 604 لناا سرأ

 - - - - - - - - - - -  ولة  لس ني

 048 704 2 758 3 - - 557 225 2 215 37 052 16 409 380 466 421 - 466 421 السو ان

 48 1 - - - - 46 1 1 - 1 سور نار

 123 1 3 - - - 7 385 197 728 - 728 سواق الند



 

 

A
/7

2
/1

2
 

G
E

.1
7

-1
4

0
2

7
 

2
6

 

 

   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

 303 349 - 036 36 - - - 103 83 - 164 230 - 164 230 السو د

 547 113 - 66 - - - 800 30 - 681 82 - 681 82 سو سرا

 910 131 7 628 13 000 160 000 600 978 325 6 1 494 12 809 19 809 19 - 809 19 (35)اجلم ور ة العربية السور ة

 162 20 - 002 17 - - - 431 716 1 729 2 - 729 2 لاجياستان

 459 599 261 741 487 - - - 010 5 447 106 447 106 196 52 251 54 (36)ات لند

مج ور أأأأأأأة مقأأأأأأأدونيا اليوغوسأأأأأأأال ية 
 سابقاا 

477 160 637 637 21 - - - 600 - 1 258 

 2 2 - - - - - - - - - ليشت -تيمور 

 279 13 - - - - 5 783 877 6 491 12 - 491 12 توغو

 - - - - - - - - - - - تونغا

 326 8 - - - - 209 109 109 - 109 تر نيدا  وتوابغو

 685 3 - - - - 33 649 649 - 649 تونا

يا  156 116 3 - 780 - - - 955 245 421 869 2 421 869 2 - 421 869 2 (73)تًر

مانستان  771 5 - 744 5 - - - - 27 27 - 27 تًر

ا اوس ا ًو  4 - - - - - - 4 4 - 4 جزر تًر

 715 162 1 000 180 - - - - 880 41 835 940 835 940 - 835 940  وغندا

رانيا  246 845 1 - 363 35 - 000 800 1 8 573 6 523 302 3 - 302 3 (38) ًو

 507 1 - - - - - 612 895 895 - 895 اإلمارات العربية املتحدة

 843 165 - 64 - - - 784 46 - 995 118 - 995 118 اململاة املتحدة

 828 458 785 168 - - - 6 539 8 498 281 498 281 - 498 281 مج ور ة تنزانيا املتحدة

 608 815 - - - - - 649 542 - 959 272 - 959 272 الولايت املتحدة اةمر اية

 683 - - - - - 371 92 312 - 312  وروغواأ

 554 86 - 524 86 - - 3 - 27 27 - 27 (39) وقباستان

 - - - - - - - - - - -  انواتو

 957 172 - - - - - 904 282 6 053 172 192 164 861 7 البوليفار ة( - نزو ال )مج ور ة 

 000 11 - 000 11 - - - - - - - -  ر  يي 

 6 - - - - 6 - - - - - الصحراء الغربية

 011 278 3 12 - 058 974 060 025 2 1 097 9 051 120 783 269 - 783 269 اليمين

 209 57 540 24 - - - - 319 3 750 23 350 29 - 350 29 قامبيا

 064 10 680 1 - - - 6 952 426 7 426 7 - 426 7 (40)قمبابوأ

 838 749 67 134 803 207 242 3 144 511 6 127 627 36 230 552 508 826 2 863 903 12 488 187 17 075 654 413 533 16 اجملمدع
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   الالجئون  
 

    

 (2)الالجئون (1)بلد/ قليم الل وء
 شااق يف 
 وضايف شبي ة 

 (3)ابلل وء

جممويف الالجئني 
واةشااق يف 
 وضايف شبي ة 

 ابلل وء
مين حيصلون من م 
علي املساعدة مين 

 املفوضية
لالبو الل وء 

 (4))احلالت املعلقة(
لجئون 
 (5) عيدوا

 مشر ون  اخلياا/
 مي م وتساعد م 
 ماملفوضية، يفين  ي 

 شااق يف  وضايف 
 (6)شبي ة ابلتشر 

 (7) ُعيدوامشر ون  اخلياا 

 شااق ضمين 
ول ة املفوضية 
املتعلقة عالت 
 (8)انعدار اجلنسية

 شااق لخرون 
تُعىن هبم 
 (9)املفوضية

جممدع األشخاص 
 مدضع الهتمام

            مااتب املفوضية

            وسط   ر قيا والبحريات الاربى -

 944 278 5 071 174 974 813 637 098 000 3 000 58 082 26 115 273 1 906 381 1 743 26 163 355 1   ر قيا والقرن اة ر قيشري  -

 963 251 10 277 221 000 20 261 752 377 766 5 383 73 224 128 399 237 3 441 290 3 - 441 290 3   ر قيا اجلنوبية -

 817 498 932 26 - - 128 15 776 5 891 288 571 47 090 162 - 090 162   ر قيا الغربية -

 573 150 4 275 16 115 694 892 725 353 377 2 318 29 004 7 768 294 616 300 - 616 300 جممويف   ر قيا

 297 180 20 555 438 089 715 966 115 2 956 158 11 477 166 201 450 853 852 4 053 135 5 743 26 310 108 5 لسيا واحمليط االا  

 935 502 9 404 195 663 581 1 787 973 671 748 2 100 385 482 140 814 684 2 828 477 3 986 299 842 177 3 الشري اةوسط ومشال   ر قيا

 341 810 18 394 21 461 372 914 420 3 833 129 12 170 598 183 948 402 2 971 681 2 542 58 429 623 2  ورواب

 121 258 10 451 84 534 570 477 851 004 3 279 587 397 1 663 928 2 942 199 5 288 47 654 152 5 اةمر اتان

 144 998 8 330 63 460 2 - 816 584 7 204 640 654 585 34 694 692 516 221 178 471 اجملمدع

  16 533 413 654 075 17 187 488 12 903 863 2 826 508 552 230 36 627 127 6 511 144 3 242 207 803 134 67 749 838 

            املنالق الرئيسية لألمم املتحدة

 728 288 21 558 438 108 715 806 565 2 466 333 11 488 166 609 537 488 148 5 693 531 5 743 52 950 478 5   ر قيا

 078 168 31 795 222 562 959 1 861 944 3 888 590 15 259 385 116 456 178 671 7 597 608 8 132 343 465 265 8 لسيا

 994 210 6 451 78 077 565 477 957 117 2 279 920 147 1 592 49 833 300 2 103 32 730 268 2  ورواب

 مر اأأأأأا الالتينيأأأأأة ومن قأأأأأة البحأأأأأر 
 الاار يب

100 887 221 516 322 403 34 585 88 056 204 7 584 816 - 2 460 63 330 8 061 269 

 875 936 - - - - - 584 566 - 291 370 - 291 370  مر اا الشمالية

 894 83 - - - - - 223 30 20 671 53 581 4 090 49  وقيانوسيا

 838 749 67 134 803 207 242 3 144 511 6 127 627 36 230 552 508 826 2 863 903 12 488 187 17 075 654 413 533 16 اجملمدع

 :مالحظات
 البيا ت مقدمة عموماا مين قبن احلاومات استنا اا  ىل التعار م واةساليب اخلاصة جبمع ام

 غري من بقةم ومجيع البيا ت مؤقتة وقابلة للتغيريم غري متاحة  و (  ع   ن القيمة  ي "صفر"  و-وضع عالمة )
 اإلقامةم  قليم الل وء  و بلد  و (1)
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ول /1951 ًالجئني يفوجب اتفاقية عار  اةشااق املعرتأ هبم (2) ، و قأاا للنظأار اةساسأي ملفوضأية الالجئأني، واةشأااق الأ  ين منحأوا شأاالا تاميليأاا 1969 اتفاقية منظمة الوحدة اة ر قية لعار  و 1967بروتًو
ل أأوء الفر  أأة نا اا  ىل العأأرتاأ ب لبأأات الل الصأأناعية اسأأت، قأأد رت املفوضأأية اةرقأأار يف العد أأد مأأين الأأدو حأأال عأأدر تأأو ر اةرقأأار مأأين احلاومأأة مأأين  شأأاال احلما أأة واةشأأااق الأأ  ين حصأألوا علأأي محا أأة مؤقتأأةم ويف

 خالل عشر سنواتم
أز الالجأه  و واج ون خمالر تتعلق ابحلما أة مشأاهبة لتلأك الأت  تعأرض الأ و  قليم م اةصلي  م عات اة را  املوجو  ين خارن بلد    الفئة ذات لابع وصفي وتشمن جممو  (3)  ت ًأد ابلنسأبة  ا الالجئأون، غأري  ن مًر

 غري ا مين اةسبابم الم ةسباب عملية  و
طم وقأد  جأرأ  أ ا وحيثمأا  ُبلأ  عأين احلأالت يفتوسأط عأد  اةشأااق، ُضأرب عأد  احلأالت املبلأ  هبأا هبأ ا املتوسأ تأزال للبأات الل أوء الأت قأدمو ا معلقأة يف  أ مرحلأة مأين مراحأن الل أوءم اةشااق ال  ين ل (4)

 احلساب  قط  مويف  عدا  لاليب الل وء حسب بلد الل وءم
 م املصدر: بلد املنش  وبلد الل وءم2016 الالجئون ال  ين عا وا  ىل  ولاهنم خالل عار (5)
مأا و /و اةشااق املشر ون  اخلياا يف بلداهنم وحيصلون علي احلما أة (6) ةشأااق يف اةوضأايف الشأبي ة ابلتشأر  الأداخليم و أ   الفئأة ذات لأابع وصأفي وتشأمن جمموعأات تشأمن الفئأة ا املسأاعدة مأين املفوضأيةمً 

ين  قامت م املع و ة  اةشااق املوجو  ين يف بلداهنم  و  الصفةم هب   حيصلون علي احلما ة ا لغري  سباب عملية  ومشاهبة لتلك الت  واج  ا املشر ون  اخلياا، لان م ةمحا ة  واج ون خمالر وال  ين  مًا
 م 2016 مشر ون  اخلياا  مي م/تساعد م املفوضية عا وا  ىل  ولاهنم يف عار (7)
 ا الوصأأم  ن بأأق علأأي م يفوجأأب  ىل اةشأأااق املشأأمولني بول أأة املفوضأأية املتعلقأأة ابنعأأدار اجلنسأأية ةن  أأ  عتأأربون مأأوالنني مأأين جانأأب  أ  ولأأة يفوجأأب قوانين أأام وتشأأري   ضأأاا  تشأأري  أأ   الفئأأة  ىل اةشأأااق الأأ  ين ل (8)

، http://www.unhcr.org/statistics/15-WRD-table-7.xlsعلأأي الأأرابط مأأين املر أأق  7اجلأأدول تشأأمن   ضأأاا اةشأأااق غأأري حمأأد أ اجلنسأأيةم انظأأر قأأد التعر أأم الأأدوا، غأأري  ن البيأأا ت املقدمأأة مأأين بعأأ  البلأأدان   أأ ا
 للمز د مين املعلوماتم

 أ  املسأأاعدة مأأين املفوضأأيةم وقأأد تاأأون  أأ   اةنشأأ ة قائمأأة علأأي  سأأاس  نسأأاين  و و /و احلما أأةخأأدمات  قعأأون مباشأأرة يف  أ مأأين الفئأأات اةخأأرى وقأأد حيصأألون علأأي  تشأأري  أأ   الفئأأة  ىل اةشأأااق الأأ  ين ل (9)
  ساس لخرم

 م2016-2011ُعد  ل لي سد عد  اةشااق غري حمد أ اجلنسية ال  ين مت  ًيد جنسيت م يف  ، وقد2011 شري الرقم املتعلق ابنعدار اجلنسية  ىل  حصاء ُ جرأ عار  (10)
 لجه صحراوأ يف معسارات تندوأم 165 000 و قاا حلاومة اجلزائر،  وجد حواا (11)
 م2015تتعلق مجيع اةرقار بن ا ة عار  (12)
 اةسرتالية  ىل عد  ال لبات املقدمة للحصول علي  شريات محا ةمالل وء املقدمة مين احلاومة لاليب تستند  رقار  (13)
 شا م 500 000و 300 000شا  مين ميابار يف  وضايف شبي ة ابلل وءم وتقدر حاومة بنغال  ش عد  م بني  243 000 شمن جمتمع الالجئني  (14)
 علي احلما ة مين احلاومة الصينيةمعملياا وحيصلون مندجمون بشان جيد  300 000البال  عد  م الالجئون الفيتناميون  (15)
أأوت   فأأوار قبأأن  و بعيأأد السأأتقالل و   ُثبتأأوا جنسأأيت م عنأأد السأأتقالل  و قبأأن  ن  تغأأري قأأانون  ، ر احلاومأأة لأل أأرا  الأأ  ين  أأاجروا،  أأم سأأتند الأأرقم املتعلأأق ابنعأأدار اجلنسأأية  ىل تقأأد (16)  و ذوو أأم،  و  جأأدا  م،  ىلً 

قأد عأدل التقأد ر لي سأد عأد  د أد جنسأيت م لنأ ا م و  م والتقد ر مستمد جزئياا مين القضااي الت ر   منح  صحاهبا حق التس ين لغأرض النتاأاب ةن السأل ات النتاابيأة   تسأت ع 1972 عار اجلنسية يف
تساب اجلنسأية ابإلعأالن" حأ  املعرو أة نسأبت م املئو أة الأ  ين مت التالأي عأن م بوصأف م  م ول  شأمن التقأد ر اة أرا  غأري2016 هنا أة عأار اةشااق ال  ين حصلوا علي جنسية بواس ة اإلجراء اخلاق املسمي "ًا

وت   فوارم   لفالا وال  ين ل  عتربون موالنني يفوجب قانونً 
ز رصد التشر  الداخليمم ملز د مين املعلومات، راجع املوقع ال1999 يف قربق يف عار اخلياا انت   مساعدة املفوضية للمشر  ين  (17)  شباي ملًر
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يف  اير/  14-169م ومنأأأ  اعتمأأأا  القأأأانون 14-169ن تعمأأأن املفوضأأأية حاليأأأاا مأأأع السأأأل ات وغري أأأا مأأأين اجل أأأات الفاعلأأأة لتحد أأأد عأأأد  اةشأأأااق الأأأ  ين وجأأأدوا حأأأالا  عأأأالا بشأأأ ن اجلنسأأأية يفوجأأأب القأأأانو  (18)
لأ نر ينم و عتقأد  نأه  صأدرت   ضأأاا لبلأد لوالأد ين م أاجالت ًيأد اجلنسأية الدومينيايأة مأين خأالل التصأد ق علأأي شأ ا ة مأيال  اة أرا  الأ  ين ولأدوا يف  ، اختأ ت اجلم ور أة الدومينيايأة خ أوات  امأة2014 مأا و

 ، رغم عدر تو ر رقم رمسي ال ا التقر رم2016واثئق م املدنية الدومينياية يف عار اة را  
 املتعلقة بعد ي اجلنسيةم 1954  و وار  يف اتفاقية عار اجلنسية  تمتعون مجيع م تقر باا ابإلقامة الدائمة ولد  م حقوي  ًثر مما اةشااق املس لون علي  هنم عد و (19)
انون الثاين/ نا ر املولو  ين اةشااق عد ي اجلنسية  ىل  شري  (20)  م2015  ش ر حز ران/ ونيه منحد ةم املفوضية يف  ا ت وال  ين  2010يف اجلم ور ة الدومينياية قبنً 
 م2015تتعلق مجيع اةرقار بن ا ة  (21)
، الأأ أ  تأيح لعأأد ي اجلنسأأية للأأب 2006 لعأأار 26بفضأأن القأانون  يف انتظأار  راسأأة  ًثأأر  قأة بشأأ ن عأأد ي اجلنسأية يف العأأراي، ُعأأدل تقأد ر عأأد ي اجلنسأأية يف العأأراي لت سأيد اخلفأأ  يف حالأأة انعأدار اجلنسأأية (22)

 يف اروأ معينةم اجلنسية
 م2015تعو  مجيع اةرقار  ىل هنا ة عار  (23)
 اةرقار  ي تقد رات للمفوضيةم (24)
 العراقينيمم و شمن   ا العد  لجئني و ئات  خرى مين 2015يف هنا ة لذار/مارس  400 000لجه عراقي س لت م املفوضية يف اةر نم وتقدر احلاومة عد  العراقيني عواا  33 100 شمن  (25)
نون مج ور أأة لتفيأأا املتعلأأق  م قأأاشاصأأاا  شأأمل 176ني لالتفيأأام و نأأا   يمأأا  تعلأأق ابةشأأااق املشأأمولني بول أأة املفوضأأية املتعلقأأة عأأالت انعأأدار اجلنسأأية،  شأأمن  أأ ا الأأرقم اةشأأااق املشأأمولني بقأأانونني خمتلفأأ (26)

لسأابقة الأ  ين ليسأوا مأين مأوال  لتفيأا  و   أة  ولأة ابشأ ن وضأع مأوال   وغوسأال يا  1995نيسأان/ بر ن  25شاصأاا  شأمل م قأانون لتفيأا املأؤرخ  242 560، و2004شباط/ ربا ر  17بعد ي اجلنسية املؤرخ 
 1954 اتفاقيأة يفجأه عأار احلقأوي املنصأوق علي أا بأات تت أاوق بو والواج ي خرى )"غري مأوالنني"(م ويف سأياي لتفيأا احملأد ،  تمتأع "غأري املأوالنني" ابحلأق يف اإلقامأة يف لتفيأا عاأم القأانون ويف موعأة مأين احلقأو 

 ‘(م2)‘2-1قية و قاا للما ة ق علي م التفال تن باملتعلقة بوضع اةشااق عد ي اجلنسية، يفا يف ذلك احلما ة مين الرتحين، و اين اعتبار "غري املوالنني" حالياا، بوصف م   ا،  شااصاا 
 م 2015رقار بن ا ة تتعلق مجيع اة (27)
 ،2016م وخأالل عأار 2014غرب مأاليزاي بأدعم تقأ  مأين املفوضأية وبأد  يف عأار   ستند الرقم املتعلق ابنعدار اجلنسية احملد    ىل بر مع للتس ين واملساعدة القانونية ا تمعية وضعته منظمة غري حاومية حملية يف (28)

 اجلنسية املاليز ةمشاصاا مين اةشااق املس لني علي  874حصن 
 م 2015تتعلق مجيع اةرقار بن ا ة عار  (29)
 حمأد أ اجلنسأية املقيمأني يف ولايت  خأرى يف ميابأارم وقأدر عأد   تعلق عأد  اةشأااق املشأمولني بول أة املفوضأية املتعلقأة عأالت انعأدار اجلنسأية ابةشأااق عأد ي اجلنسأية يف ول أة راخأني وابةشأااق غأري (30)

جلنسأية واةشأااق يف  وضأايف شأبي ة ابلتشأر  الأداخلي امين اةشأااق املشأر  ين  اخليأاا العأد ي  147 000م و و ل  شمن  و 2014ااق عد ي اجلنسية يف ول ة راخني استنا اا  ىل تقر ر  حصاء عار اةش
راخأني بنحأو مليأون  شأااق عأد ي اجلنسأية يف ول أةد  اإلمجأاا لألمأدرجون ابلفعأن ضأمين  رقأار املشأر  ين  اخليأاام و قأدر العأ ال  ين تعأىن هبأم   ضأاا املفوضأية يفوجأب ول ت أا املتعلقأة عأالت انعأدار اجلنسأية ةهنأم

املتعلأق ابةشأااق غأري حمأد أ   سأتند الأرقم م وخأارن ول أة راخأني،2016شا م و جر   مراجعات خلفأ  عأد  اةشأااق عأد ي اجلنسأية بسأبب عمليأات املغأا رة  ىل بأنغال  ش بعأد تشأر ين اةول/ ًتأوبر 
    تم  ًيد موالنت م بعدم وتبني عد  اةشااق ال  ين حيملون  و ة لغرض التحقق الول ، وال  ين 2016ًانون اةول/  سمرب   27(  ىل بيا ت حاومية صدرت يف 25 939اجلنسية )

برياا مين اة را   فتقرون  ىل شأ ا ا (31) ل أم ابلضأرورة عأد ي اجلنسأية،  أإن املفوضأية تعمأن علأي  أو وليأق مأع حاومأة نيبأال والشأتقدر  راسات خمتلفة  ن عد ااً  اء ت موالنأة يف نيبأالم ومأع  ن  أؤلء اة أرا  ليسأواً  ًر
 ملعاجلة الوضعم

شاصأأاا مأأين جمموعأأة املسأأ لني  أأم  يليبينيأأون  و  ندونيسأأيون  و مز وجأأو  4 112م ومت  ًيأأد  ن 2016و 2014بلد أأة وجأأرت بأأني عأأامي  28 سأأتند الأأرقم احملأأد   لنعأأدار اجلنسأأية  ىل عمليأأة تسأأ ين مشلأأ   (32)
 م2016اجلنسية خالل عار 

 م 2016-2011وعدل لي سد عد  اةشااق عد ي اجلنسية ال  ين حصلوا علي اجلنسية يف الفرتة  2010 شري الرقم املتعلق ابنعدار اجلنسية  ىل رقم استمد مين  حصاء  (33)
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 وب   ر قيام، ل سيما  يما  تعلق بعد  للبات الل وء املعلقة يف  لار ال عين واملراجعة،  ىل رقم  قن باثري ةعدا  لاليب الل وء املبل  به يف جن2016و 2015تعد ن  جرأ علي  رقار هنا ة عامي   ى  (34)
 ، و ي تقدر الم املساعدةم2016عراقي يف هنا ة عار  16 900 ة العربية السور ةم وس ل  املفوضية الرقم  و تقد ر احلاومة لعد  الالجئني وعد ي اجلنسية العراقيني يف اجلم ور  (35)
بأرية مأين ا موعأة الأت ستسأتفي 61 070عد  اةشااق عد ي اجلنسية املس لني حمد   مين جانب احلاومة امللاية التا لند ةم و و  شأمن قاي ة قأدر ا  (36) د مأين التغأريات اإلجيابيأة شاصأاا  توقأع  ن  شأالوا نسأبةً 

أأانون اةول/  سأأمرب  قضأأية  8 377جلنسأأية التا لند أأة ولشأأ ب تسأأ ين شاصأأاا عأأد ي اجلنسأأية علأأي ا 8 814م و ضأأا ة  ىل ذلأأك،  إنأأه جيسأأد نقصأأا ا نتي أأة حلصأأول 2016الأأت  جر أأ  يف  لأأار اجلنسأأية يفً 
 بسبب الو اة  و التس ين املز ونم

يام  ا الرقم  و تقد ر  (37)  احلاومة لعد  الالجئني السور ني يف تًر
رانيا  (38)  شا  يف  وضايف شبي ة ابلتشر  الداخليم 800 000 شمن عد  املشر  ين  اخلياا يف  ًو
أأانوا سأأابقاا عأأد ي اجلنسأأيةم ول تتأأو ر  179نأأيا م وعأأدل الأأرقم لي سأأد جت2010 شأأري عأأد  اةشأأااق عأأد ي اجلنسأأية  ىل اةشأأااق احلاصأألني علأأي  قامأأة  ائمأأة الأأ  ين  بلغأأ  هبأأم احلاومأأة يف عأأار  (39) شاصأأااً 

 معلومات عين  ئات  خرى مين عد ي اجلنسيةم
 جترى انن  راسة لتو ري تقر ر منقح لعد  اةشااق عد ي اجلنسيةم (40)

 املفوضية/احلاوماتم املصدر:
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 2اجلدول 

 2016 ميزانية ونمقات املمدضية لعام  
 )بدولرات الولايت املتحدة(

يزة      يزة  1الًر يزة  2الًر يزة  3الًر   4الًر

 املن قة الفرعية/املن قة
  رت اةستاذ 

 بر مع الالجئني العار
بر مع عد ي 

 اجلنسية
مشار ع  عا ة 

 اجملمدع مشار ع املشر  ين  اخلياا  اإل مان
  858 229 273  398 194 43  635 016 37  410 507 8  416 511 184 امليزانية غرب   ر قيا

  377 671 129  164 953 23  522 833 8  275 359 4  415 525 92      النفقات 

  100 992 679 1  765 224 173  433 862 34  523 863 7  379 041 464 1 امليزانية اة ر قيشري   ر قيا والقرن 

  478 948 729  324 558 59  002 315 8  471 278 4  682 796 657     النفقات 

  147 156 642  936 924 112  967 331 66  131 737 4  113 162 458 امليزانية وسط   ر قيا والبحريات الاربى

  511 790 292  790 262 24  616 662 16  927 852 1  179 012 250     النفقات 

  492 474 76 صفر صفر  866 801 1  626 672 74 امليزانية اجلنوب اة ر قي

  636 102 41 صفر صفر  701 063 1  936 038 40      النفقات 

  598 852 671 2  099 344 329  036 211 138  929 909 22  534 387 181 2 امليزانية اجملمدع المرعي ألفريقيا

  003 513 193 1  278 774 107  140 811 33  374 554 11  211 373 040 1 النمقات 

  452 058 910 1  831 583 808  855 707 26  131 287 2  635 479 072 1 امليزانية الشري اةوسط

  482 841 212 1  544 096 458  220 890 1  312 486 1  406 368 751 النفقات 

  405 369 175  663 044 5 صفر صفر  742 324 170 امليزانية مشال   ر قيا

  764 625 97  963 324 2 صفر صفر  801 300 95 النفقات 

اجملمرردع المرعرري لشررمال أفريقيررا 
 والشرق األوسط

  856 427 085 2  494 628 813  855 707 26  131 287 2  376 804 242 1 امليزانية

  246 467 310 1  507 421 460  220 890 1  312 486 1  207 669 846 النمقات 

  601 351 473  136 059 48  153 349 92  630 234  683 708 332 امليزانية جنوب غرب لسيا

  447 759 288  560 037 17  930 047 29  996 150  961 522 242 النفقات 

  453 678 14 صفر صفر  499 829 4  954 848 9 امليزانية لسياوسط 

  991 906 6 صفر صفر  936 827 2  055 079 4 النفقات 

  090 136 31  056 789 صفر  784 799  250 547 29 امليزانية جنوب لسيا

  993 508 15  771 575 صفر  101 508  122 425 14 النفقات 

  598 741 139  683 594 27 صفر  299 317 7  617 829 104 امليزانية جنوب شري لسيا

  086 209 56  308 950 11 صفر  948 094 5  829 163 39 النفقات 

  285 190 12 صفر صفر  187 459  098 731 11 امليزانية من قة شري لسيا واحمليط االا  

  754 306 8 صفر صفر  000 254  754 052 8 النفقات 

المرعررري ملنطقرررة  سررريا اجملمررردع 
 واحمليط اهلادئ

  027 098 671  875 442 76  153 349 92  399 640 13  601 665 488 امليزانية

  270 691 375  640 563 29  930 047 29  980 835 8  721 243 308 النمقات 

  773 245 423  652 141 41 صفر  527 210 2  593 893 379 امليزانية  ورواب الشرقية

  725 291 168  130 411 22 صفر  618 010 1  977 869 144 النفقات 
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يزة      يزة  1الًر يزة  2الًر يزة  3الًر   4الًر

 املن قة الفرعية/املن قة
  رت اةستاذ 

 بر مع الالجئني العار
بر مع عد ي 

 اجلنسية
مشار ع  عا ة 

 اجملمدع مشار ع املشر  ين  اخلياا  اإل مان
  313 107 68  321 776 19  006 807 3  882 551 3  104 972 40 امليزانية جنوب شري  ورواب

  308 207 40  904 197 8  393 799 1  990 356 2  020 853 27 النفقات 

  619 522 386 صفر  344 987  180 391 3  095 144 382 امليزانية مشال وغرب وجنوب  ورواب

  669 008 240 صفر  912 960  127 638 2  630 409 236 النفقات 

  705 875 877  973 917 60  350 794 4  589 153 9  793 009 803 امليزانية اجملمدع المرعي ألورواب

  702 507 448  034 609 30  306 760 2  736 005 6  627 132 409 النمقات 

  317 827 23 صفر صفر  284 762 8  033 065 15 امليزانية ر يب مر اا الشمالية ومن قة البحر الاا

  853 394 12 صفر صفر  427 591 3  426 803 8 النفقات 

  710 392 115  568 603 35 صفر  494 172 1  649 616 78 امليزانية  مر اا الالتينية

  028 800 60  848 739 16 صفر  649 905  531 154 43 النفقات 

  027 220 139  568 603 35    777 934 9  682 681 93 امليزانية اجملمدع المرعي لألمريكتني

  880 194 73  848 739 16    076 497 4  957 957 51 النمقات 

  213 474 445 6  009 937 315 1  393 062 262  825 925 57  986 548 809 4 امليزانية نيةاجملمدع المرعي لألنشطة امليدا

  102 374 401 3  307 108 645  595 509 67  477 379 32  723 376 656 2 النمقات 

  670 551 415 صفر صفر صفر  670 551 415 امليزانية الربامع العاملية

  349 591 337 صفر صفر صفر  349 591 337 النفقات 

  589 989 230 صفر صفر صفر  589 989 230 امليزانية املقر

  234 512 221 صفر صفر صفر  234 512 221 النفقات 

  471 015 092 7  009 937 315 1  393 062 262  825 925 57  244 090 456 5 امليزانية ةاجملمدع المرعي لألنشطة املربجم

  685 477 960 3  307 108 645  595 509 67  477 379 32  306 480 215 3 النمقات 

  332 687 385 صفر صفر صفر  332 687 385 امليزانية الحتياط التشغيلي

احتيالي اةنش ة اجلد دة 
 اإلضا ية  و

  000 000 20 صفر صفر صفر  000 000 20 امليزانية

  000 000 12 صفر صفر صفر  000 000 12 امليزانية املوافون الفنيون املبتدئون

  969 617 6 صفر صفر صفر  969 617 6 النفقات 

  804 702 509 7  009 937 315 1  393 062 262  825 925 57  576 777 873 5 امليزانية اجملمدع

  654 095 967 3  307 108 645  595 509 67  477 379 32  275 098 222 3 النمقات 

    




