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 مقدمة  -أوالً  
كبرية يف عدد الذين تعىن هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أدت الزيادة ال -١

 يف ١٢ويف حني أن أعداد الالجئني زادت بنسبة . ٢٠٠٦إىل طرح حتديات جديدة يف عام 
املائة عن العام السابق، فقد تضاعف عدد املشردين داخلياً مع مشاركة املفوضية، إىل جانب 

اين، فيما خيص محاية املشردين ومساعدهتم يف إطار هنج الشركاء اآلخرين يف اجملال اإلنس
وبفضل مجع البيانات بطريقة أفضل، مت حتديد املزيد . اجملموعات املشترك بني الوكاالت

 .واملزيد من األشخاص عدميي اجلنسية بأعداد كبرية أيضاً
زيد من وبرغم الكم اهلائل من التحديات املعقدة، فقد أحرِز يف السنوات األخرية م -٢

التقدم فيما يتعلق بدعم احلماية الدولية وتعزيزها يف مناطق كثرية يف شىت أرجاء العامل، 
غري أنه . وخصوصاً من خالل تعزيز اجلهود الرامية إىل تنفيذ جدول األعمال املتعلق باحلماية

املكتب بالنظر إىل تعزيز الكثري من الدول جهودها الرامية إىل إدارة شؤون اهلجرة، ال يزال 
ألفراد الذين لديهم خماوف هلا قلقاً اليوم بشكل خاص إزاء املشاكل املتعلقة بتحديد ا

يربرها من التعرض لالضطهاد يف إطار التنقالت غري املنتظمة للهجرة املختلطة، وذلك من  ما
وسيكون هذا املوضوع احملور األساسي للمناقشات . أجل ضمان اختاذ تدابري احلماية املناسبة

 االجتماع األول من حوار املفوض السامي املتعلق بتحديات احلماية الذي سُيعقد يف يف
 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول

وأعطت االلتزامات اآلخذة يف التطور لشراكات املفوضية، مبا فيها حتركها صوب  -٣
ولياهتا ، فضالً عن زيادة مسؤ"توحيد األداء"املشاركة يف مبادرات األمم املتحدة املعنونة 

بوصفها وكالة رائدة يف قيادة جمموعات احلماية واملأوى يف حاالت الطوارئ وإدارة 
املخيمات يف حاالت التشرد الداخلي النامجة عن الرتاعات، زمخاً إضافياً لتصميم املفوضية 

 .على مضاعفة كفاءهتا وجودة أدائها والنتائج اليت حتققها
فوضية عملية متعمقة للتغيري اهليكلي واإلداري ، استهلت امل٢٠٠٦فرباير /ويف شباط -٤

والغرض العام من . بقصد حتسني درجة مرونتها واستجابتها الحتياجات املستفيدين منها
ذلك هو ختفيض مستويات التوظيف يف املقر وضغط النفقات اإلدارية وحتسني كفاءة 

. الذين هتتم هبم املفوضيةالعمليات امليدانية، ليتسىن بالتايل تقدمي خدمات أفضل لألشخاص 
وجيري باإلضافة إىل ذلك، وضع هياكل ونظم مالية وإدارية جديدة موضع التنفيذ دعماً 

 .لكامل عملية اإلصالح
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 جماالت تركيز التقرير واألهداف اليت يرمي إليها -ثانياً  
كانون  لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف الفترة ما بني يقدم هذا التقرير جرداً -٥

عىن هبم شخص ت مليون ٣٢,٩ تلبية الحتياجات ٢٠٠٧ ومنتصف عام ٢٠٠٦يناير /الثاين
 املتصلة باحلماية واملساعدة الرئيسيةالتطورات التحديات وويتناول التقرير بالشرح . املفوضية

غريهم ممن األشخاص عدميي اجلنسية ووواملشردين داخلياً والبحث عن حلول دائمة لالجئني 
 اإلجراءات مع سائر انب تنسيقوالشراكات وجالتقرير كما يستعرض . م املفوضيةهتتم هب

هنج "وخارجها، مبا يف ذلك مشاركة املفوضية يف داخل منظومة األمم املتحدة اهليئات املهتمة 
املشترك بني الوكاالت إلدارة حاالت املشردين داخلياً، إىل جانب اإلسهامات " اجملموعات

مثة و. ما خيص املناقشة املتعلقة بتنقالت السكان غري املنتظمة واملختلطةاجلارية حالياً في
حتديث يرد يف التقرير عن التقدم املُحرز خبصوص تدابري اإلصالح اهليكلي واإلداري اليت 

طالع الوميكن ا. يف جمايل اإلدارة والرقابةأخرى قضايا راهنة تواصل املنظمة تطبيقها وعن 
 عن األنشطة اإلقليمية والقطرية واألولويات العاملية يف تقرير الًتفصيعلى معلومات أكثر 
املقدَّمة اإلدارية  ويف خمتلف التقارير ٢٠٠٧ وندائها العاملي لعام ٢٠٠٦املفوضية العاملي لعام 

 علىومجيع هذه التقارير متاحة . إىل اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي وجلنتها الدائمة
 .org.unhcr.www://http: ، وهوروين للمفوضيةاملوقع اإللكت

 
 السكان الذين تعىن هبم املفوضية - اًثالث 

 الوارد يف آخر هذا التقرير السكان الذين اهتمت هبم املفوضية يف ١يعكس اجلدول  -٦
 مطبوعوملزيد من املعلومات اإلحصائية املفصلة، يرجى الرجوع إىل . ٢٠٠٦عام هناية 

 وملتمسي اللجوء الالجئني: ا يلي بشأن االجتاهات العاملية املتعلقة مب٢٠٠٦املفوضية لعام 
يونيه / حزيران١٩ والعائدين واملشردين داخلياً واألشخاص عدميي اجلنسية، واملنشور يف

 .statistics/org.unhcr.www://http : التايل واملتاح على املوقع٧٢٠٠
ع نطاق أنشطة احلماية اليت تضطلع هبا وجرى أثناء الفترة املشمولة بالتقرير توسي -٧

املفوضية لتشمل عدداً كبرياً من األشخاص الذين تعىن هبم فاق بكثري عددهم يف السنوات 
، بلغ إمجايل عدد األشخاص الذين هتتم هبم املفوضية ٢٠٠٦ومع اقتراب هناية عام . السابقة
وألول مرة منذ عام . جئ مليون ال٩,٩   مليون شخص، قُدِّر عدد الالجئني منهم ب٣٢,٩
، ُعِكس االجتاه اآلخذ يف اهلبوط لعدد الالجئني يف مجيع أحناء العامل، ليجسد أساساً ٢٠٠٢

 . مليون الجئ عراقي جديد يف األردن واجلمهورية العربية السورية ولبنان١,٢عدداً قدره 
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ل محاية وتعمل املفوضية بشكل منهجي على توسيع نطاق أنشطتها الرئيسية يف جما -٨
كما أصبحت يف الوقت نفسه طرفاً فاعالً ملتزماً يف إطار تقاسم . الالجئني ومساعدهتم

املشترك بني الوكاالت، مما أدى إىل زيادة " لنهج اجملموعات"املسؤوليات اإلنسانية وفقاً 
الطلب على اخلدمات اليت تقدمها فيما يتصل حبماية املشردين داخلياً ومساعدهتم وإجياد 

، بلغ عدد املشردين داخلياً احلاصلني على ٢٠٠٦وحبلول هناية عام .  لتلبية احتياجاهتمحلول
مساعدات إنسانية يف إطار كل من هنج اجملموعات والترتيبات األخرى اليت كانت فيها 

 . مليون شخص١٢,٨املفوضية الوكالة الرائدة أو شريكة من الشركاء، 
بني الوكاالت لترتيبات العمل، تتوىل ومبوجب أحكام هذا التقسيم املشترك  -٩

املفوضية زمام القيادة العاملية جملموعة احلماية، وتشارك يف قيادة جمموعة تنسيق املخيمات 
وإدارهتا مع املنظمة الدولية للهجرة ويف قيادة جمموعة تأمني املأوى يف حاالت الطوارئ مع 

وتتحمل املفوضية يف إطار . راالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمح
اجملموعات اليت تشارك يف رئاستها، مسؤولية املشردين بسبب الرتاعات، بينما تتحمل املنظمة 
الدولية للهجرة واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر مسؤولية املشردين 

وعلى . وعات عاملية أخرىكما تشارك املفوضية بفعالية يف جمم. من جراء الكوارث الطبيعية
الصعيد امليداين، تبت املفوضية واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان وصندوق األمم املتحدة 

 .بشأن قيادة جمموعة احلماية يف حاالت الكوارث الطبيعية) اليونيسيف(للطفولة 
 ٢٥ويف الوقت احلايل، يبلغ عدد املشردين داخل بلداهنم بسبب الرتاعات املسلحة  -١٠

، وقبل تطبيق هنج اجملموعات، شاركت املفوضية يف ٢٠٠٥ويف عام . مليون مشرد تقريباً
 ٢٠٠٦ مليون مشرد يف عام ١٢,٨ ماليني مشرد داخلياً؛ يف حني حصل حنو ٦,٦مساعدة 

أو محاية من املكتب وشركائه، وذلك إما بواسطة هنج اجملموعات أو /على مساعدة إنسانية و
: ىل العوامل الثالثة التاليةوُتعزى هذه الزيادة الكبرية أساساً إ. مبوجب ترتيبات أخرى

تشريد مئات اآلالف من السكان حديثاً، وال سيما يف كل من تشاد ومجهورية أفريقيا  )أ(
وتوسيع نطاق ) ب( ليشيت وسري النكا والصومال والعراق وكولومبيا؛ -الوسطى وتيمور 

دد من البلدان، وباألخص أوغندا ومجهورية الكونغو األنشطة اليت تضطلع هبا املفوضية يف ع
، مسؤوليات ٢٠٠٦الدميقراطية، نتيجة توليها، عقب تطبيق هنج اجملموعات يف بداية عام 

 على حنو تصاعدي ألعداد وتنقيح عدة بلدان تقديراهتا) ج(جديدة كوكالة رائدة؛ 
 إىل ٣٨ ٠٠٠داد هؤالء من داخلياً، ففي كوت ديفوار مثالً، ازدادت تقديرات أع املشردين
 . مشرد نتيجة إجراء دراسة استقصائية يف هذا البلد٧٠٩ ٠٠٠
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ومثلما طلبت اللجنة التنفيذية، ناقشت املفوضية النواحي السياساتية واحلمائية  -١١
والتشغيلية لزيادة مشاركتها مع املشردين داخلياً مشاركة واسعة النطاق يف اجتماعات الدول 

 .اهتااألطراف ومشاور
 ماليني ٥,٨ (٢٠٠٦وجتاوز عدد األشخاص عدميي اجلنسية الذين أُبلغ به يف عام  -١٢

غري أن هذا ).  مليون شخص٢,٤(ضعف عددهم الذي ُسجِّل يف العام السابق ) شخص
. ية أو مدى خطورهتا الكاملنيالعدد ال يعرب حىت اآلن عن نطاق ظاهرة انعدام اجلنس

 كبري من األشخاص عدميي اجلنسية وال تتوفر دوماً بيانات ُيحدَّد بشكل منهجي عدد وال
 .إحصائية عن ظاهرة انعدام اجلنسية

 شخص يف هناية عام ٧٣٨٠٠٠واخنفض عدد ملتمسي اللجوء يف العامل إىل  -١٣
، أعيد حنو ٢٠٠٦وخالل عام .  شخص٣٥ ٠٠٠؛ أقل من العام الذي سبقه مبقدار ٢٠٠٦
، وذلك ) من عددهم يف العام السابق مبقدار الثلثأقل( الجئ إعادة طوعية ٧٣٤ ٠٠٠

أساساً إىل كل من أفغانستان، وأنغوال، وبوروندي، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، 
 .والسودان، وليبرييا

 
 احلماية والعمليات -رابعاً  

 التحديات الرئيسية -ألف  
ففي . شرق األوسطتشكل محاية األشخاص املعنيني حتديات كثرية، وخصوصاً يف ال -١٤

العراق تسبب انعدام األمن املستمر الناجم عن هجمات املتمردين والعنف الطائفي واستمرار 
وتستند اهلجمات وحاالت . العمليات العسكرية، يف عمليات تشرد السكان مجاعياً

ي االضطهاد يف العراق إىل عوامل مثل الدين والعرق واملهنة والفئة االجتماعية والرأي السياس
 .الفعلي أو املتصور، مبا يدل على أن العراقيني ملتمسي اللجوء ميكن اعتبارهم الجئني فعالً

 مليون شخص قد شردوا ١,٩، كان هناك أكثر من ٢٠٠٧وحبلول أوائل عام  -١٥
وإلبراز األبعاد اإلنسانية لألزمة، . داخل العراق بينما فر حنو مليوين شخص إىل اخلارج

 دول والعديد من املنظمات ١٠٣ حضرته ٢٠٠٧أبريل /اً يف نيساننظمت املفوضية مؤمتر
غري احلكومية واملنظمات احلكومية الدولية، إىل جانب وكاالت معنية أخرى تابعة لألمم 

وقُِطع التزام يف املؤمتر بتحسني التصدي لألزمة اإلنسانية، وتعهدت حكومة العراق . املتحدة
وأثريت شواغل معينة بشأن حمنة الفلسطينيني . الغرض مليون دوالر أمريكي هلذا ٢٥مببلغ 

وبعضهم عالق على حدود . العراقيني الذين فر الكثري منهم من العنف الذي استهدفهم ببغداد
البلدان اجملاورة وُمنِع من الدخول إىل بلدان تستضيف بالفعل أعداداً كبرية من الالجئني 
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 ٣٠ة واملساعدة داخل العراق عن طريق حنو وتواصل املفوضية توفري احلماي. الفلسطينيني
موظفاً حملياً وموظفني دوليني اثنني وبعثات مزودة مبوظفني من مكاتب دعم موجودة يف 

ويف البلدان اجملاورة، وخاصة األردن ولبنان . األردن والكويت إىل جانب اإلدارة عن بعد
 لتأمني أوسع مساحة ممكنة واجلمهورية العربية السورية عمل املكتب مع السلطات الوطنية

وتضمن هذا تعزيز املعايري العامة للحماية اإلقليمية، باستخدام . حلماية الالجئني العراقيني
عملية تسجيل منسقة لتحديد األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة واالستجابة هلم، ومعاجلة 

 .الطلبات املتعلقة بإعادة التوطني
 حنو ٢٠٠٦يل وحزب اهللا بلبنان يف أواسط عام وشردت أعمال القتال بني إسرائ -١٦

ارجه، توجه معظمهم إىل  خ٢٥٠ ٠٠٠ لبناين داخل البلد وحنو ٧٥٠ ٠٠٠
ورغم حاالت العودة اجلماعية بعد توقف أعمال القتال، ظل حنو . العربية السورية اجلمهورية

هتم بسبب ، إذ تعطلت عود٢٠٠٦ من املشردين داخلياً يف لبنان يف هناية عام ٢٠٠ ٠٠٠
 .احلاجة إىل اإلعمار وإزالة األلغام، وال سيما يف املناطق اجلنوبية من البلد

وتطرح احلاالت اليت ميكن أن ختتلط فيها العناصر املسلحة بالالجئني حتديات معقدة  -١٧
وشكل هذا األمر شاغالً خطرياً يف شرقي تشاد حيث انتشرت أعمال . جداً بشأن احلماية
ليت أعيت بشدة قدرة قوات األمن احلكومية على محاية مئات اآلالف من العنف العرقي ا

وأدى القتال إىل تقييد وصول املساعدات . التشاديني املشردين داخلياً والسودانيني الالجئني
وظهرت . اإلنسانية إىل املخيمات وإىل الكثري من املشردين داخلياً يف القرى احمليطة هبا

ة جنمت عن تقويض طابع املخيمات املدين حني ُوجِد أن حتديات أخرى بشأن احلماي
واستجاب املكتب لذلك بنقل خميمني بعيداً جداً عن احلدود، . املتمردين جيندون الالجئني

، أصدرت املفوضية مبادئ توجيهية تشغيلية بشأن احلفاظ على ٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول
ة بشأن تشخيص العناصر املسلحة الطابع املدين واإلنساين للجوء، تقدم إرشادات عملي

 .وفصلها واعتقاهلا يف هذه احلاالت
 مليوين سوداين من املشردين داخلياً بسبب العنف يف دارفور ٢,١وظلت حمنة  -١٨

وتواصل املفوضية تقدمي املساعدة يف توفري احلماية للمشردين يف . حمفوفة باملخاطر الشديدة
، عمدت ٢٠٠٧أبريل /ويف نيسان.  لألمم املتحدةغرب دارفور استجابة لطلب األمني العام

ورهناً . أنشطتها يف غرب دارفور" زيادة"املفوضية، حبسب االتفاق مع حكومة السودان، إىل 
بالتوصل إىل اتفاق مع السلطات، قد تعمل املفوضية يف هناية املطاف على توسيع نطاق 

 الجئ من ٢٦٠٠، فر حنو ٢٠٠٧ مايو/ويف أيار. أنشطتها لتمتد إىل مشال دارفور وجنوهبا
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وأدت الصدامات املتكررة بني املتمردين واجليش . جنوب دارفور إىل مجهورية أفريقيا الوسطى
 .يف مشال اجلمهورية إىل تشريد األفراد داخلياً وفرارهم إىل تشاد وجنوب دارفور والكامريون

نطاق ملواجهات وتسببت االضطرابات السياسية اليت أسفرت عن انتشار واسع ال -١٩
مسلحة يف الصومال يف استمرار تدفقات الصوماليني إىل إثيوبيا وكينيا وإىل اليمن عرب خليج 

وأنِشئ مبوجب الشراكة اليت تشارك يف قيادهتا . عدن، ويف زيادة عدد املشردين داخلياً
 إىل املفوضية ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، نظماً لرصد احلماية وتتبع تنقالت السكان

، وذلك ملساعدة نظام اإلنذار املبكر والتخطيط االستراتيجي جانب شركاء حمليني يف اجملموعة
 .لفريق األمم املتحدة القطري

، مما أدى ٢٠٠٦كما تدهور الوضع األمين يف سري النكا تدهوراً خطرياً يف عام  -٢٠
للطوارئ حلماية  موقعاً ٥٦وأقامت املفوضية .  شخص آخر يف البلد٢٠٠ ٠٠٠إىل تشريد 

وبرغم استمرار تقلب املوقف . هؤالء املشردين داخلياً وزودهتم باملأوى واملواد غري الغذائية
  مشرد منهم إىل موطنهم يف شرق ١٠٠ ٠٠٠يف أصقاع معينة من البلد، فقد عاد حنو 
 ليشيت أعمال عنف جنمت -واندلعت يف تيمور . سري النكا مبساعدة املفوضية والشركاء

 شخص يف العاصمة ديلي ١٥٠ ٠٠٠االضطراب السياسي، أسفرت عن تشريد حنو عن 
وأدى ذلك إىل مشاركة املفوضية يف االستجابة املشتركة بني الوكاالت حلاالت . وحوهلا

. الطوارئ، وامتدت املشاركة ملدة ستة أشهر إضافية إىل ما بعد املشاركة األولية املُزمعة
ار إىل التمويل الالزم لدعم أنشطتها، بعد التشاور مع سائر وانسحبت املفوضية بسبب االفتق

الشركاء يف األمم املتحدة، من دورها الذي تؤديه يف االستجابة حلاالت الطوارئ اعتباراً من 
 ليشيت، -ونظراً لعدم وجود حلول سياسية لألزمة املعقدة يف تيمور . ٢٠٠٧يونيه /حزيران

 .ئ باملخيمات شخص يف مالجئ الطوار٢٥ ٠٠٠ظل حنو 
 

 ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١تعزيز تنفيذ اتفاقية عام  -باء  
وإىل املتعلقة مبركز الالجئني  ١٩٥١ إىل اتفاقية عام مجهورية اجلبل األسودبانضمام  -٢١

 هذين الصكني أو أحدعدد الدول األطراف يف اآلن بلغ ي امللحق هبا، ١٩٦٧بروتوكول عام 
د املفوضية الدول اليت تعرب عن اهتمامها باتفاقية الالجئني، تزوو.  دولة١٤٧يف كليهما 

وخصوصاً يف الشرق األوسط، باملعلومات وتقدم هلا الدعم القانوين والتقين لتشجيعها على 
كما عملت املفوضية مع احلكومات اليت قدمت حتفظات على الصكني . توقيع االتفاقية

 .القانونيني لكي تنظر يف سحبها
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ديسمرب /تفاقيتان جديدتان حلقوق اإلنسان اعُتمدتا يف كانون األولوعززت ا -٢٢
ومها اتفاقية حقوق املعوقني، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع :  اإلطار القانوين للحماية٢٠٠٦

بعدم  التزاماً جديداً ١٦فالصك األخري يفرض يف املادة . األشخاص من االختفاء القسري
 تأثري على تقديرات االستبعاد، بالنظر إىل أهنا ٥كن أن يكون للمادة ، بينما مياإلعادة القسرية
جرمية ضد "يشكل " االنتشار الواسع لالختفاء القسري أو ممارسته املنهجية"تنص على أن 

 ".اإلنسانية
 أمر بالغ األمهية لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وقد ظلت مبدأ عدم اإلعادة القسريةواحترام  -٢٣

ومع ذلك ففي عدد من احلاالت اليت وقعت يف الفترة املشمولة . تزامها باملبدأالدول تؤكد ال
بالتقرير، مل يتمكن ملتمسو اللجوء بل والالجئون املعترف هبم، من الوصول إىل أراض 

وحدثت االنتهاكات ألسباب خمتلفة مشلت الشواغل إزاء أن . أعيدوا قسراًأو أهنم /مأمونة و
ل عناصر مسلحة أو يشكلون هبذا الشكل أو ذاك هتديداً لألمن يكون من بني طاليب الدخو

القومي؛ والعجز عن التمييز بني ملتمسي اللجوء واملهاجرين غري القانونيني؛ ورفض السماح 
مللتمسي اللجوء من بلدان معينة بالدخول أو االلتجاء إىل إجراءات اللجوء؛ ووجود 

جوء أو الالجئني املشتبه يف أهنم يدعمون تشريعات أو ممارسات تسمح بإبعاد ملتمسي الل
أنشطة إرهابية أو بتسليمهم لبلداهنم األصلية بطريقة ال تتفق واملعايري املوضوعية واإلجرائية 

 .مبوجب القانون الدويل
ومما يثري القلق استقبال ومعاملة األطفال غري املصحوبني بذويهم واملنفصلني يف إطار  -٢٤

 طبقت يف بعض البلدان تشريعات جديدة أدخلت ضمانات إضافية فبينما. إجراءات اللجوء
لألطفال والفئات الضعيفة، مل تتوافر أو ُتنفذ يف بلدان أخرى تشريعات محائية تشمل تعيني 

وعموماً، فقد عززت املفوضية إجراءات اللجوء املراعية ملشاعر . أوصياء على هؤالء األطفال
وتعزيزاً حلماية األطفال، . الذي يراعي مشاعر الطفللألطفال وكذلك تطبيق تعريف الالجئ 

ركزت املفوضية بوجه خاص على تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة بقرارات املصلحة الفضلى 
ومثة استنتاج . ٢٠٠٧اليت ستوضع يف صيغتها النهائية وُتتاح جلميع العمليات القطرية يف عام 

ه حالياً من أجل أن تعتمده اللجنة التنفيذية يف بشأن األطفال املعرضني للخطر جيري أعداد
 .٢٠٠٧أكتوبر /دورهتا الثامنة واخلمسني اليت سُتعقد بكامل هيئتها يف تشرين األول

 
ــديهم خمــاوف مــربرة مــن التعــرض لالضــطهاد يف إطــار       -جيم   ــذين ل ــسكان ال ــة ال محاي

 تنقالت اهلجرة على نطاق واسع
 نقاط واملتعلقة مبعاجلة تنقالت اهلجرة، ١٠ من هتدف خطة عمل املفوضية املكونة -٢٥

إىل ضمان استمرار التدابري املُتخذة للحد من اهلجرة غري املنتظمة يف مراعاة متطلبات توفري 
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احلماية الدولية للسكان الذين لديهم خماوف مربرة من التعرض لالضطهاد، ومواءمة هذه 
وضية من خالل املشاركة والدعوة يف حمافل وعملت املف. التدابري مع قانون الالجئني الدويل

،على صيانة مواقع اللجوء وإدراج موضوع محاية )١(خمتلفة، مشلت فريق اهلجرة العاملية
وسريكز احلوار املتعلق بتحديات احلماية . الالجئني يف جدول أعمال مناقشة مسألة اهلجرة

بط بني اللجوء واهلجرة بقصد الذي سيعقده املفوض السامي الحقاً هذا العام على صلة الترا
 .تعزيز استجابة دولية شاملة هلذا التحدي العاملي

 نقاط إىل أمثلة من املمارسات اجليدة للدول، ١٠وتستند خطة العمل املكونة من  -٢٦
كالتعاون بني املفوضية وحكومة إيطاليا واملنظمة الدولية للهجرة والصليب األمحر اإليطايل يف 

ا، وذلك لتقدمي معلومات عن أفواج الوافدين اجلدد، وحتديد ملتمسي المبيدوزا بإيطالي
ويف . اللجوء واألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، وتوجيههم إىل قنوات اإلجراءات املناسبة

هنغاريا حددت مذكرة تفاهم ثالثية األطراف بشأن إدارة احلدود، بني املفوضية وحرس 
 طرائق التعاون والتنسيق اليت متكن ملتمسي اللجوء احلدود وإحدى املنظمات غري احلكومية،

 .من الوصول إىل األراضي اهلنغارية وإىل إجراءات اللجوء
ويتزايد بشكل مطرد عدد الذين يفقدون أرواحهم من جراء ذهاهبم يف رحالت  -٢٧

وتتعاون املفوضية مع . خطرية عرب البحر املتوسط وخليج عدن وغريمها من املناطق البحرية
نظمة البحرية الدولية، املسؤولة عن أمان النقل البحري وأمنه والوقاية من التلوث البحري امل

وسعياً إىل احليلولة دون حدوث املزيد من الوفيات، نشرت املفوضية . الذي تسببه السفن
دليل املبادئ واملمارسات : اإلنقاذ يف البحر: "واملنظمة البحرية الدولية ورقة حتت عنوان

وتقدم هذه . ، توفر دليالً مرجعياً سريعاً لربابنة السفن"ة على املهاجرين والالجئنياملنطبق
الورقة إرشادات عن األحكام القانونية ذات الصلة واإلجراءات العملية لكفالة سرعة إنزال 
الناجني بعد عمليات اإلنقاذ وتدابري تلبية احتياجاهتم اخلاصة، وخاصةً يف حالة الالجئني 

 .للجوءوملتمسي ا
ويف أفريقيا، استجابت املفوضية لتزايد ضغوط اهلجرة على دول مشال أفريقيا  -٢٨

فعملت على تعزيز قدرات احلماية هبا وزادت من تواجدها، ودعت إىل زيادة مشاركة 
ويف موريتانيا واملغرب . احلكومة يف حتديد مركز الالجئ فضالً عن تقدمي احللول الدائمة

ل العشرية النقاط املكتب يف العمل صوب اتباع هنج شامل مع مجيع يساعد إطار خطة العم
، حيث أدت عملية دهم كاسحة ")بونتالند("ويف مشال شرق الصومال . أصحاب املصلحة

__________ 
 . فريق جنيف املعين باهلجرةاملعروف سابقاً باسم
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 على أفواج الوافدين املخالفني للقواعد، إىل عمليات اعتقال ٢٠٠٦سبتمرب /يف أيلول
 واملنظمات غري احلكومية الشريكة واحتجاز وطرد، قدم الفريق القطري لألمم املتحدة

وأجرت املفوضية حتديداً حلالة . مساعدات إنسانية لألفراد املعنيني واستجابة حلمايتهم
 .الالجئني من األشخاص الذين يدعون حاجتهم إىل محاية دولية

 ٢٠٠٦نوفمرب /ويف األمريكتني اتفق مندوبو فريق املشاورة اإلقليمية يف تشرين الثاين -٢٩
 -، ومؤمتر القمة اإليربو عملية بويبال مؤمتر اهلجرة واهلجرة اإلقليمية املعروف باسم بشأن

أمريكي يف مونتفيديو، أوروغواي، على الضمانات األساسية لتحديد ملتمسي اللجوء 
ويف املكسيك، عملت املفوضية مع السلطات . والالجئني يف تدفقات اهلجرة املختلطة

السليم وحتديد اهلوية وآليات اإلحالة املرجعية عند معابر احلدود، املختصة لتعزيز االستقبال 
 هو االحتياجات من احلماية لألطفال غري املصحوبني ٢٠٠٦وكان حمط التركيز يف عام 

 .بذويهم واملنفصلني ضمن حركات اهلجرة املختلطة
 

 حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها -دال  
ليات التقليدية اليت تتحملها املفوضية جتاه الالجئني مبوجب باإلضافة إىل املسؤو -٣٠

 بوالية ١٩٧٤وظيفتها التنظيمية لتوفري احلماية الدولية، عهدت إليها اجلمعية العامة يف عام 
. خاصة وشاملة فيما يتعلق مبنع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها ومحاية عدميي اجلنسية

تفاصيله مبوجب عدة قرارات أخرى للجمعية العامة، وتواصل توسيع نطاق هذا األمر وبيان 
 ١٠٦ومبوجب عدد من استنتاجات اللجنة التنفيذية اليت أكدت جمدداً يف االستنتاج رقم 

، طلبها إىل املفوضية بتكثيف إجراءاهتا الرامية إىل معاجلة موضوع ٢٠٠٦املُعتمد يف عام 
صلة التابعة لألمم املتحدة، وخصوصاً انعدام اجلنسية بالتعاون مع الدول واهليئات ذات ال

ويقّسم هذا االستنتاج األخري أنشطة املفوضية . اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان
حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها ومحاية عدميي : إىل أربعة جماالت عامة، هي

 .اجلنسية
دميي اجلنسية إىل زيادة عدد وأدى جتديد اجلهود الرامية إىل حتديد األشخاص ع -٣١

ومن اجلدير بالذكر أن .  بلدا٤٩ً ماليني شخص يف ٥,٨املعروفني منهم لدى املكتب إىل 
هذه الزيادة ال تعكس بالضرورة احلاالت اجلديدة النعدام اجلنسية، بل تعكس باألحرى 

بلغ عنهم يف وقد تسبب ذلك يف ارتفاع عدد عدميي اجلنسية املُ. نتائج حتسني طرائق حتديدها
كما جرى تنقيح عدد . ٢٠٠٦ ماليني شخص يف عام ٣,٤ إىل ٤٠٠ ٠٠٠نيبال من 

 شخص، حيث ال يشمل العدد ٦٦٩ ٥٠٠ إىل ٢٣٦ ٥٠٠ عدميي اجلنسية يف ميامنار من
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األخري حالياً العائدين من املسلمني املُبلغ عنهم سابقاً يف مشال والية راخينه فحسب، بل أيضاً 
 .جلنسية برمتهماألشخاص عدميي ا

والطريقة األساسية خلفض حاالت انعدام اجلنسية هي متكني عدميي اجلنسية من  -٣٢
وخالل الفترة املشمولة التقرير، متكنت عدة . احلصول على جنسية البلد الذي يقيمون فيه

بلدان، مشلت إستونيا وأوكرانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والتفيا، من خفض 
وبرغم وجود أعداد كبرية من األفراد الذين ظلّوا . د عدميي اجلنسية عن طريق التجنسعد

عدميي اجلنسية يف هذه البلدان، يتواصل بذل جهود لدجمهم من خالل منحهم اجلنسية أو 
 .أو استعادهتا املصادقة على جنسيتهم

 إسداء املشورة وواظبت املفوضية على ممارستها املُتبعة منذ زمن طويل املتمثلة يف -٣٣
، قُدِّمت هذه املساعدة إىل ٢٠٠٦ويف عام . التقنية فيما خيص تشريعات اجلنسية وتطبيقها

وقام عدد من البلدان، مشلت إندونيسيا ومجهورية . بلجيكا واجلبل األسود وجورجيا والفلبني
نع إيران اإلسالمية والبحرين واملغرب ونيبال، بسن تعديالت على تشريعات اجلنسية مل

كما أعطت املفوضية توجيهات إىل األشخاص عدميي . حاالت انعدام اجلنسية أو خفضها
 .اجلنسية واملنظمات غري احلكومية والرابطات القانونية يف هذا الصدد

 
 األولويات واالستجابات العاملية -هاء  

قائم على الصحة والتغذية وفريوس نقص املناعة البشرية واإليدز والعنف اجلنسي والعنف ال
 نوع اجلنس

 مليون دوالر من ١٥، رصد املفوض السامي مبلغ ٢٠٠٧فرباير / يف شباط -٣٤
دوالرات الواليات املتحدة ملشاريع تتعلق بالصحة والتغذية والعنف اجلنسي والعنف القائم 

وركزت .  بلداً كانت تفتقر فيها املفوضية سابقاً إىل املوارد الكافية١٣على نوع اجلنس يف 
 مليون دوالر من دوالرات ١١,٢٥تدخالت الصحية والتغذوية، اليت تصل قيمتها إىل ال

وتشمل هذه املشاريع . الواليات املتحدة، على سبع عمليات اضطُِلع هبا يف أفريقيا وآسيا
توفري األغذية التكميلية واملغذيات الدقيقة؛ ومكافحة املالريا ومعاجلتها؛ والصحة اإلجنابية؛ 

؛ وحتسني البنية التحتية للمياه واإلصحاح؛ وتوفري األدوية وما يتصل هبا من وبقاء الطفل
جتهيزات؛ واملواد غري الغذائية؛ واملوارد البشرية؛ وبناء القدرات؛ وتدابري حتسني الرصد /مواد

وبذلت جهود منسقة لتحسني صحة وحالة الالجئني التغذوية الذين يعيشون أساساً . والتقييم
وسُتَوفر أموال مبستوى مماثل هلذه العمليات يف . رات طويلة، وسيتواصل بذهلايف خميمات لفت

 . لضمان استدامة املشاريع٢٠٠٨عام 
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وواصلت املفوضية وشركاؤها العمل على مكافحة فريوس نقص املناعة البشري  -٣٥
ص متويل واإليدز فيما بني الالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من الذين ُتعىن هبم، غري أن نق

ويهدف التعاون مع اجلهات الزميلة الشريكة يف الرعاية . برامج الالجئني ال يزال ميثل حتدياً
لربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري إىل إدراج الالجئني 
 وغريهم ممن هتتم هبم املفوضية يف سياسات مكافحة الفريوس واإليدز ويف برامج البلدان

، كانت هناك سبعة بلدان يف جنويب أفريقيا قد أدرجت ٢٠٠٧وحبلول أوائل عام . املضيفة
كذلك أدرِج ملتمسو اللجوء . الالجئني يف براجمها الوطنية للعالج املضاد للفريوسات الرجعية

والالجئون يف اخلطط االستراتيجية الوطنية لبلدان أخرى ملكافحة فريوس نقص املناعة 
وأبرزت سياسة املفوضية لألدوية املضادة للفريوسات الرجعية لالجئني يف . دزالبشري واإلي
، ضرورة املساواة واإلنصاف يف الوصول إىل برامج الوقاية من ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

انتقال فريوس اإليدز من األم إىل الطفل وتوفري العالج الوقائي بعد التعرض للفريوس عقب 
وعّين برنامج األمم املتحدة املشترك املعين . د للفريوسات الرجعيةاالغتصاب والعالج املضا

بفريوس نقص املناعة البشري املفوضية بوصفها الوكالة الرائدة املعنية مبكافحة الفريوس 
 .بني املشردين واإليدز فيما 

 عن العنف ضد الطفل، أن األطفال ٢٠٠٦وأبرزت دراسة األمم املتحدة لعام  -٣٦
يف حاالت التشريد باإلكراه، ميكن أن "ضون بوجه خاص للعنف وأفادت بأنه املشردين معر

جبنسهن وبالقضايا اجلنسانية، تتعرض النساء والبنات، بصفة خاصة، ملشاكل محاية تتعلق 
يف ذلك وضعهن الثقايف واالقتصادي االجتماعي، ومركزهن القانوين، وهو ما يعين أهنن  مبا

 ".الصبية على ممارسة حقوقهنقد يكن أقل قدرة من الرجال و
ولتعزيز الوقاية من العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس واالستجابة  -٣٧

ملقتضياهتما، أصدرت املفوضية تعليمات إىل مجيع املكاتب القطرية بأن تضع إجراءات تشغيل 
بادرات ومشلت امل. قياسية ملكافحة هذين العنفني، حيث ال توجد تلك اإلجراءات بالفعل

األخرى نشر ضابطات شرطة للقيام بدوريات على مستوطنات الالجئني يف أوغندا وزامبيا؛ 
وزيادة عمل الشرطة وتوزيع حطب الوقود يف خميمات الالجئني الكينية؛ وإنشاء حماكم 
متنقلة يف زامبيا؛ وتكثيف محالت التوعية وزيادة فعالية نظام اإلحالة يف تشاد؛ ووضع برنامج 

مانات الصغرية يف مجهورية فرتويال البوليفارية للنساء املعرضات خلطر العنف اجلنسي لالئت
والعنف القائم على نوع اجلنس، األمر الذي يعزز أنشطة إدرار الدخل الرامية إىل التقليل من 

 .خطورة تعرضهن لذلك
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 التعليم  
اخلدمات التعليمية  تأثرياً كبرياً على ٢٠٠٦أثرت تدابري التقشف املتخذة يف عام  -٣٨

فعلى سبيل املثال، ارتفعت نسب التالميذ إىل املعلمني واخنفض . املقدمة ألطفال الالجئني
وجعل ختفيض الدعم للتعليم الثانوي والتدريب املهين . مستوى جودة التعليم بشكل عام

ع ذلك وم. لالجئني يف بلدان عديدة املراهقني أكثر عرضة خلطر إساءة املعاملة واالستغالل
واستناداً إىل استراتيجية التعليم اليت تطبقها املفوضية . أحرِزت حاالت تقدم يف هذا اخلصوص

، واصلت املكاتب معاجلة موضوع تدين معدالت التسجيل يف ٢٠٠٩-٢٠٠٧يف الفترة 
ففي ماليزيا على سبيل . املدارس ومسألة العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع اجلنس فيها

نح األسيهنيون ذوو التصاريح املؤقتة حق دخول التعليم العام، وقُدم الدعم للمشاريع املثال، ُم
ويف آسيا الوسطى، جنحت املفوضية يف إدماج معظم . املدرسية القائمة على اجملتمع احمللي

أطفال الالجئني يف املدارس احمللية مع نوع من التعليم بعد املدرسة بلغتهم األصلية وعن بلد 
من " جامعات التضامن"يف " جمموعة مونتفيديو" ويف أمريكا اجلنوبية تعاونت شبكة .منشئهم

 طالب الجئ ١ ٠٠٠ حنو وهناك. أجل تعزيز التحاق الالجئني باملرحلة الثالثة من التعليم
 بلداً من بلدان اللجوء من خالل ٣٨زالوا حيصلون على املنح الدراسية باجلامعات يف  ما

 .أنيشتاين األكادميية األملانية لألكادمييني لصاحل الالجئنيصندوق مبادرة ألربت 
وظل احلصول على فرص العمل حمدوداً يف عدة بلدان، بسبب القيود املفروضة على  -٣٩

حرية التنقل ونقص املهارات اللغوية أو املهارات األخرى أو عدم االعتراف بالشهادات 
يف تأمني حقهم يف العمل، وهم كسائر ويواجه ملتمسو اللجوء صعوبات خاصة . الدراسية

الالجئني كثرياً ما جيربون على دخول سوق العمل غري الرمسية من أجل البقاء، معرضني 
بذلك أنفسهم لالستغالل ومنه عمل األطفال، أو االضطرار إىل اللجوء إىل استراتيجيات 

كثرية إىل تعزيز ولذا سعت املفوضية يف عمليات . مواكبة سلبية كالبغاء وزواج األطفال
التدريب املهين ومبادرات االعتماد على الذات والتشجيع على االعتراف بإمكانات الالجئني 

ويف . عن طريق منحهم فرصاً لتوظيف مهاراهتم وطاقاهتم ألغراض استخدامها على حنو بناء
إكوادور تفاوض املكتب على إعفاء الالجئني من رسوم تصاريح العمل اليت ُيطالب هبا 

وُيسمح مللتمسي اللجوء بالعمل يف عدة بلدان من أمريكا . األجانب بشكل أو بآخر
 .الالتينية، مبا فيها األرجنتني مؤخراً

 
 احلصول على اخلدمات األساسية  

املفوضية مسؤولة عن تقدمي اخلدمات األساسية، مبا فيها املأوى، واملياه  -٤٠
أهنا تكافح أيضاً من أجل حفظ كرامة ورفاه ،واإلصحاح، واخلدمات الصحية، والغذاء؛ غري 
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ويكتسي موضوع تقدمي اخلدمات األساسية أمهية . الالجئني وغريهم من الذين هتتم هبم
خاصة يف إطار أي عملية جلوء، بسبب هشاشة وضع الالجئني واعتمادهم على املساعدة 

ري آمنة، وال حيصل وغالباً ما ُيوضع الالجئون يف أوساط غري مضيافة ومناطق غ. اخلارجية
وواظبت أداة رصد مبادرة املعايري واملؤشرات اخلاصة . معظمهم على اخلدمات العادية

باملفوضية على كشف النقاب عن ثغرات تقدمي اخلدمات األساسية، وذلك يف سياق كل من 
ولسد هذه الثغرات، سعت املفوضية إىل توفري . حاالت الطوارئ واحلاالت الطويلة األجل

 إضافية؛ وأقامت شراكات قوية مع سائر األطراف الفاعلة اإلنسانية؛ وعملت من أجل موارد
 .توثيق عرى الترابط بني القطاعات سعياً إىل حتقيق أفضل النتائج

 
 دمج االعتبارات املتعلقة بالسن ونوع اجلنس والتنوع يف العمليات  

دمج اعتبارات السن ونوع ، طُبِّقت استراتيجية املفوضية املتعلقة ب٢٠٠٦يف عام  -٤١
 عملية قطرية يف عموم أرجاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، ليصل إمجايل ٤١اجلنس والتنوع على 

وشكّل كل بلد فريقاً متعدد .  مكتبا٩٧ًعدد مكاتبها اليت تطبق هذه االستراتيجية إىل 
رى، الوظائف مزود مبوظفني من خدمات شؤون احلماية والربامج واجملتمع وقطاعات أخ

وموظفني من بني الشركاء من املنظمات غري احلكومية والنظراء احلكوميني، ويف بعض 
وحتدثت األفرقة إىل السكان الذين تعىن هبم من أجل مجع . احلاالت، من الالجئني أنفسهم

وأدت هذه . معلومات دقيقة عن املخاطر اليت يتعرضون هلا يف جمال احلماية وأسباهبا الدفينة
 النهوض بقدرة املفوضية على العمل مع اجملتمعات احمللية من أجل إجياد حلول العملية إىل

وميكن مالحظة آثار التقييمات التشاركية يف بلدان . ومعاجلة الثغرات احملددة يف جمال احلماية
ففي املغرب، ُوضع، بالتشارك مع منظمتني وطنيتني غري حكوميتني برنامج لالعتماد . شىت

وبناًء على . اهتماماً خاصاً للنساء والفتيان والفتيات واملسنني واملعوقنيعلى النفس يويل 
ذلك، استهلت الالجئات تشكيل مجعيات تعاونية وأدارت مساكن آمنة إليواء األطفال غري 

 .وعالوة على ذلك، ازداد بشكل كبري عدد املمثالت يف جلان الالجئني. املصحوبني
 

 احللول الدائمة -خامساً  
لول الثالثة الدائمة املتمثلة يف إعادة الالجئني طوعاً أو دجمهم حملياً يف بلد اللجوء احل -٤٢

أو إعادة توطينهم يف بلد ثالث، هي اخليارات املتاحة إلهناء حلقة تشريدهم، وهي دائمة 
مبعىن أهنا ستضع حداً حلاجتهم إىل محاية دولية والعتمادهم، يف معظم احلاالت، على 

ويف أمريكا الالتينية، متثل خطة عمل املكسيك اإلطار املُتفق عليه بني . ليةاملساعدة الدو
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 بلداً من بلدان أمريكا الالتينية لتعزيز محاية الالجئني وتنفيذ هنج ابتكاري ٢٠املفوضية و
 .إلجياد حلول دائمة

 
 اإلعادة الطوعية -ألف  

 ارتفاعاً كبرياً بشكل بعد مضي أربع سنوات على ارتفاع مستويات إعادة التوطني -٤٣
 بشكل ٢٠٠٦يف عام )  شخص٣٨٨ ٠٠٠(استثنائي، اخنفض عدد العائدين إىل أفغانستان 

وأدى ذلك إىل جتديد الضغوط الرامية إىل التعجيل بإعادة ما تبقى من األفغان، املُقدر . كبري
يف مجهورية إيران ( شخص ٩٢٠ ٠٠٠و) يف باكستان( مليون شخص ٢,١٦عددهم بنحو 

، غري أن هناك ٢٠٠٢إىل ديارهم منذ عام  مليون أفغاين ٤,٢من وعاد أكثر ). سالميةاإل
وتبلغ نسبة األفغان الذين . حتديات كبرية بشأن عودة من تبقى منهم ودجمهم يف املنطقة

 سنة، مثانني يف املائة؛ ُوِلد نصفهم تقريباً يف املنفى؛ ٢٠يعيشون خارج أفغانستان ألكثر من 
بري منهم من مناطق متضررة بسبب ارتفاع مستوى العنف فيها يف العام وينحدر عدد ك

ويزيد هذا األمر تعقيد موضوع عودهتم وسيحتاج إىل قدر أكرب من الدعم . املاضي
 .واالهتمام

 بتسهيل عودة ٢٠٠٦ئها يف عام ويف ليبرييا، قام كل من املفوضية وشركا -٤٤
 عاماً من احلرب ١٥وطنهم بعد حوايل  من املشردين داخلياً إىل ٢٣٨ ٠٠٠ و٤٣ ٠٠٠
 من العائدين إىل ديارهم على وزاد جمموع عدد الالجئني واملشردين داخلياً. األهلية
وحبلول هناية عمليات العودة إىل الوطن املنظمة على نطاق واسع يف .  شخص٦٠٠ ٠٠٠

جاح يف ، عملت املفوضية مع شركاء الفريق القطري على تأمني الن٢٠٠٧يونيه /حزيران
التحول من اإلغاثة إىل التنمية على أساس خطة عمل مشتركة إلنعاش وجتديد اخلدمات 

، انتهت رمسياً العملية املنظمة إلعادة الالجئني ٢٠٠٧مارس /ويف آذار. االجتماعية اجملتمعية
وزاد عدد الالجئني األنغوليني الذين عادوا إىل ديارهم منذ توقيع . األنغوليني إىل موطنهم

 الجئ، استفادوا مجيعاً من أنشطة الدمج ٤٥٠ ٠٠٠، على ٢٠٠٢تفاق السالم يف عام ا
 .املدعومة من لدن املفوضية

، أعلنت حكومة موريتانيا عن قرارها توجيه دعوة ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران -٤٥
بالعودة للوطن إىل الالجئني املوريتانيني من الذين مضى على مكوث معظمهم يف املنفى قرابة 

ومن املُتوقع أن .  عاماً، وقد طلبوا إىل املفوضية أن يكونوا جزءاً من عملية العودة والدمج٢٠
 .٢٠٠٧أكتوبر /تبدأ أول حركة لعودهتم يف تشرين األول
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 الدمج احمللي -باء  
 املتعلقة مبركز الالجئني على أن احلصول على جنسية بلد ١٩٥١تنص اتفاقية عام  -٤٦

وب التمتع بكامل حقوق البلد املضيف، غري أن الكثري من البلدان اللجوء خطوة أساسية ص
، أبِلغت املفوضية باألعداد الكبرية الواردة ٢٠٠٦ويف عام . ال تسهل عملية جتنس الالجئني

الواليات املتحدة األمريكية : أدناه من الالجئني الذين منحتهم بلداهنم املضيفة جنسيتها، وهي
وأرمينيا )  الجئ٢ ٥٠٠(وبلجيكا )  الجئ٩ ٥٠٠(ن وتركمانستا)  الجئ٩٨ ٥٠٠(
كما أحرِز ).  الجئ٤٢٠(واالحتاد الروسي )  الجئ٦٠٠(وقريغيزستان )  الجئ١ ٢٠٠(

تقدم بشأن املفاوضات مع عدة حكومات أفريقية على فرص الدمج احمللي لالجئني املقيمني 
الالجئون : وخصوصاً ما يليفيها لفترة طويلة ممن ُتستبعد عودهتم إىل أوطاهنم األصلية، 

الوافدون من مجهورية الكونغو الدميقراطية يف أنغوال؛ والالجئون الليبرييون والسرياليونيون يف 
 .غرب أفريقيا؛ والالجئون األنغوليون يف بوتسوانا وزامبيا وناميبيا

 
 إعادة التوطني -جيم  

 تتعرض حياهتم أو حريتهم إعادة التوطني وسيلة جوهرية حلماية الالجئني الذين قد -٤٧
للخطر يف أول بلد للجوء والذين يتعذر عليهم العودة إىل وطنهم األصلي، كما أن إعادة 

، زاد عدد الذين أعيد ٢٠٠٦ويف عام . التوطني آلية مهمة لتقاسم املسؤوليات بني البلدان
ب وكان املستفيدون الرئيسيون حبس.  شخص٢٩ ٥٠٠توطينهم مبساعدة املفوضية على 

جنسيتهم من عملية إعادة التوطني اليت سهلتها املفوضية من الالجئني الوافدين من ميامنار 
ومجهورية )  الجئ٢ ٩٠٠(والسودان )  الجئ٥ ٢٠٠( والصومال)  الجئ٥ ٧٠٠(

 ١٥وأبلغ ما جمموعه ). الجئ١ ٩٠٠(وأفغانستان )  الجئ٢ ٠٠٠(الكونغو الدميقراطية 
، )الجئ٤١ ٣٠٠(طينهم، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية بلداً عن قبول الجئني أعيد تو

، ) الجئ٢ ٤٠٠(، والسويد ) الجئ١٠ ٧٠٠(، وكندا ) الجئ١٣ ٤٠٠(وأستراليا 
وقد تشمل األعداد املتعلقة بالواليات ).  الجئ٧٠٠(، ونيوزيلندا ) الجئ١ ٠٠٠(والنرويج 

 برنامج مل مشل األسرة أو غريه من املتحدة وكندا وأستراليا أفراداً أعيد توطينهم يف إطار
 يف ١١ بنسبة ٢٠٠٥وعموماً، فقد اخنفض عدد املُعاد توطينهم عن عام . الربامج اإلنسانية

 .املائة
من خطة عمل املكسيك، " بالتضامن إلعادة التوطني"وظهر يف إطار الفصل املعين  -٤٨

لتوطني تقدم حالً دائماً لالجئني العديد من الدول يف أمريكا الالتينية كبلدان جديدة إلعادة ا
 الجئ فلسطيين ١٠٠، أعيد توطني جمموعة مكونة من ٢٠٠٧ويف عام . الكولومبيني حتديداً

 .عاشوا سابقاً يف العراق، من األردن إىل الربازيل
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 الشراكات والتنسيق -سادساً  
راكة مع يغطي هذا اجلزء من التقرير بعض اجلوانب الرئيسية لعمل املفوضية بالش -٤٩

نظمات ، ومدولية أخرى داخل منظومة األمم املتحدة، ومع منظمات ثنائية  تنسيقيةهيئات
 .غري حكومية

 
 تعاون املفوضية مع اهليئات التنسيقية داخل منظومة األمم املتحدة -ألف  

إصالح منظومة األمم املتحدة مشاركتها يف املبادرات الرامية إىل  املفوضية واصلت -٥٠
تشمل هذه املبادرات و .حتسينات على قدرة االستجابة العاملية للحاالت اإلنسانيةوإدخال 

متابعة استعراض االستجابة للحاالت اإلنسانية من خالل اللجنة الدائمة املشتركة بني 
الفريق الرفيع املستوى الذي ب ، فضالً عن االتصال٢٠٠٥الوكاالت ومؤمتر القمة العاملي لعام 

، وباألخص متابعة التوصيات ذات ام واملعين باالتساق على نطاق املنظومةأنشأه األمني الع
وبذلك أسهمت املفوضية يف وضع ". توحيد األداء"الصلة من التقرير النهائي للفريق املعنون 

وتستحق جلنة بناء السالم . على الصعيد امليداين" توحيد األداء"السياسات وتنفيذ مبادرة 
املشكالن حديثاً، االهتمام أيضاً، ألن جناح عودة املشردين وإعادة ومكتب دعم بناء السالم 

ويعد حتسني عملية التخطيط بشأن . دجمهم يتوقف على حتقيق السالم والتنمية املستدامني
دمج بعثات حفظ السالم مبادرة أخرى تؤدي املفوضية فيها دوراً لضمان مراعاة احتياجات 

 .املشردين مراعاة تامة
املفوضية خالل السنتني املاضيتني بعض اخلطوات احلامسة من أجل زيادة واختذت  -٥١

وجتلى ذلك حتديداً فيما يتعلق بضمان محاية املشردين داخلياً . التنسيق مع اجملتمع اإلنساين
 .ومساعدهتم عن طريق مبادرة النهج العنقودي للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

 جملس، مشلت يف هيئات تنسيقية أخرىا بشكل كامل ته املفوضية مشاركوواصلت -٥٢

ه، واللجنة الربناجمية الرفيعة ـبالتنسيق واهليئات الفرعية التابعة ل املعين التنفيذيني الرؤساء
 عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنة املستوى واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، فضالً

وشارك املكتب من خالل . اللجنة التنفيذية املعنية بالسلم واألمن والتنفيذية للشؤون اإلنسانية
اللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية يف اجلهود الرامية إىل التصدي للتحديات التشغيلية اليت 

 . ليشيت-دارفور وتيمور /يواجهها اجملتمع اإلنساين حالياً، مثلما هو احلال يف تشاد
 



A/62/12 
 

17 07-53834 
 

 ل منظومة األمم املتحدةالشراكات الثنائية داخ -باء  
ما زال التعاون الثنائي مع عدد كبري من الوكاالت ميثل مسة أساسية من مسات تنفيذ  -٥٣

وأسفرت الدعوة الرفيعة املستوى يف إطار برنامج األغذية العاملي عن حتقيق . والية املفوضية
ات الغذائية لالجئني يف نتائج إجيابية يف ميدان سد الثغرات اخلطرية اليت تتخلل متويل املساعد

وال تزال املفوضية ملتزمة . عدد من البلدان ويف رفع مستوى الوعي باحتياجاهتم التغذوية
اليت تقودها اليونيسيف " مبادرة القضاء على اجلوع ونقص التغذية بني األطفال"بتنفيذ 

. أللفيةوبرنامج األغذية العاملي للمساعدة يف بلوغ أول هدف من األهداف اإلمنائية ل
وتواصل اليونيسيف وبرنامج األغذية العاملي واملفوضية توثيق عرى التعاون فيما بينها بشأن 
املسائل اللوجستية واملسائل املتصلة باإلمدادات يف إطار هنج اجملموعات وخارجه على حد 

ني وواصلت منظمة األغذية والزراعة واملفوضية تعاوهنما يف إجراء التقييمات ويف حتس. سواء
وركزت املفوضية مع منظمة العمل . األمن الغذائي لالجئني وغريهم من الذين ُتعىن هبم

الدولية على االضطالع بأنشطة معينة يف عدد من البلدان، وعلى مبادرة ُيحتمل تقدميها فيما 
بني منظمة العمل الدولية ومنظمة األغذية والزراعة واملفوضية بشأن اإلنعاش يف احلاالت 

ونظراً للصالت القائمة بني محاية الالجئني وحقوق . ولوية يف مرحلة ما بعد الرتاعذات األ
. اإلنسان، واصلت املفوضية تعاوهنا بشكل وثيق مع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان

، وقّعت املفوضية مذكرة تفاهم مع ممثل األمني العام املعين حبقوق ٢٠٠٦يوليه /ويف متوز
اخلياً ملعاجلة الثغرات السياساتية اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان للمشردين د

 .اإلنسان للمشردين داخلياً ومحايتهم
وتعاونت املفوضية أيضاً مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة لضمان دعم سالمة  -٥٤

اجلرمية سعياً فعلى سبيل املثال، تعاونت مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و. اللجوء
إىل ضمان أال حتد التشريعات املوضوعة ملعاجلة الشواغل األمنية من التمتع باحلق يف التماس 

كما أجنزت أعمال مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات . اللجوء واحلصول عليه
واجلرمية ومنظمات أخرى، كمنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وذلك لضمان إدراج تدابري 

 .محاية الضحايا يف تشريعات مكافحة االجتار باألشخاص
 

 التعاون مع منظمات دولية أخرى -جيم  
تعد املنظمة الدولية للهجرة شريكاً أساسياً من شركاء املفوضية يف العمليات  -٥٥

املُضطلع هبا يف عموم أرجاء العامل، وهي تشترك يف قيادة اجملموعة املشتركة بني الوكاالت 
إذ تتقلد زمام القيادة يف حاالت الكوارث الطبيعية ( بتنسيق املخيمات وإدارهتا واخلاصة

ويكتسي التعاون بني ). وتتسلم املفوضية القيادة يف حاالت التشريد النامجة عن الرتاعات
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املفوضية وجلنة الصليب األمحر الدولية أمهية حامسة، وجرى مؤخراً توسيع نطاق التعاون فيما 
ة املُضطلع هبا حتقيقاً ملصلحة الالجئني، ليشمل املشردين داخلياً، بالترادف مع يتعلق باألنشط

وجرى تعزيز التعاون مع . مشاركة املفوضية بشكل تدرجيي يف حاالت التشريد الداخلي
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر من خالل التعاون يف جمال االشتراك 

 .ملشتركة بني الوكاالت واخلاصة بتوفري املأوى يف حاالت الطوارئيف رئاسة اجملموعة ا
 

 الشراكات مع املنظمات غري احلكومية -دال  
تكافح املفوضية من أجل تعزيز شراكتها البالغة األمهية مع املنظمات غري احلكومية  -٥٦

ض جوانب وحتقيقاً هلذه الغاية، شرعت املفوضية يف استعرا. واالعتماد على هذه الشراكة
واملستويات احلالية ملسامهات ) إدارة شؤون املنح(إدارهتا العملية التفاق املشاريع الفرعية 

ومن بني . املفوضية يف التكاليف العامة ملقر املنظمات غري احلكومية ورواتب املغتربني
العامة إدخال حتسينات على اإلدارة : املقترحات امللموسة اليت يتواصل تنفيذها حالياً ما يلي

التفاقات املشاريع الفرعية، مبا فيها توقيع االتفاقات وإحالة دفعات األقساط يف الوقت 
املناسب؛ وزيادة تكاليف الدعم العامة اليت يقدمها املقر الرئيسي للشركاء املنفذين من 

 .٢٠٠٧يوليه / يف املائة، اعتباراً من متوز٧ إىل ٥املنظمات غري احلكومية الدولية من 
 مليون دوالر من دوالرات ٢٤٧,٧، قدمت املفوضية حنو ٢٠٠٦ويف عام  -٥٧

 يف املائة من ميزانيتها السنوية من خالل اتفاقات الشركاء ٢٠ ما يقارب -الواليات املتحدة 
 منظمة وطنية غري ٤٨٩ منظمة غري حكومية، تشمل ٦٤٥التنفيذيني املُربمة مع حنو 

ائة من األموال عن طريق منظمات غري حكومية  يف امل٨٤وقُدم ما يزيد على . حكومية
والدعم التشغيلي احلماية القانونية، /املساعدة: لتغطية سبعة قطاعات رئيسية وهي كاآليت

؛  واخلدمات اجملتمعية؛ والصحة والتغذية؛اهلياكل األساسية األخرى/واملأوىللوكاالت؛ 
 .واللوجستيات/والنقلوالتعليم؛ 

 
 ج واإلشراف عليهاإدارة الربام -سابعاً  

 التغيري اهليكلي واإلداري -ألف  
تشهد املفوضية عملية تغيري هيكلي وإداري هتدف إىل حتسني استجابتها الحتياجات  -٥٨

املستفيدين منها عن طريق توجيه املزيد من مواردها لتنفيذ العمليات؛ وتقليل تكاليف اإلدارة 
املواقع اليت تكون فيها فعاليتهم وفعاليتها أقصى واملقر؛ وتعيني املوظفني وتقدمي اخلدمات يف 

وينطوي ذلك على استعراض وإعادة تنسيق اهلياكل والعمليات والقوى العاملة . ما يكون
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وعلى تنفيذ ترتيبات معينة ُيقصد هبا رفع مستوى املرونة والفعالية واألداء العام إىل أقصى 
 .حد
 هو إنشاء مقر أكثر اتساقاً قادر على وفيما يتعلق باهلياكل، فإن هدف اإلصالح -٥٩

. تقدمي توجيهات عامة وأقصى قدر من الدعم للميدان من أصغر وأكثر املنصات كفاءة
وحتقيقاً هلذه الغاية، تسعى املنظمة إىل ترشيد الوظائف وتعزيزها، بوسائل منها دراسة سبل 

قع اليت تكون فيها كفاءهتا نقل خدمات الدعم إىل امليدان وتعيني الوظائف اإلدارية يف املوا
وحددت املفوضية بالتوازي مع ذلك هدفها . وفعاليتها بالقياس إىل التكلفة أقصى ما يكون

املتمثل يف تنظيم العمليات وتبسيطها بقصد تقليل مستوى البريوقراطية وزيادة كفاءة عملية 
وأخرياً، . ة واملساءلةصنع القرار، ومتكني املديرين، وضمان وضع آليات فعالة وكفوءة للمراقب

وسعياً إىل حتقيق احلد األمثل من املرونة والكفاءة التشغيليتني، جيري بذل جهود ترمي إىل 
حتقيق أفضل موازنة ممكنة بني التنفيذ املباشر والتنفيذ من خالل الشراكات، وكذلك بني 

 .ملة اإلضافيةاملوظفني الدوليني واملوظفني احملليني والترتيبات املتعلقة بالقوى العا
 اهلياكل
وقد قررت املفوضية . يتكون اجلزء اهليكلي من إصالح املفوضية من شقني رئيسيني -٦٠

يف إطار أول شق منهما نقل عدد من الوظائف اإلدارية ووظائف الدعم املركزية اليت تؤديها 
بلغ ومن املتوقع أن يكون م. إىل مركز ببودابست، لتوفر بذلك موارد للمستفيدين منها
 ماليني دوالر من دوالرات ١٠الوفورات املتراكمة من عملية نقل الوظائف هذه يف حدود 

 .الواليات املتحدة سنوياً، حاملا ُتوظّف االستثمارات األولية يف إنشاء املركز اجلديد
وتواصل املفوضية يف إطار الشق اهليكلي الثاين من اإلصالح دراسة سبل حتسني  -٦١

ة عن طريق تعزيز اهلياكل اإلقليمية، وإضفاء طابع الالمركزية على عدد من الكفاءة التشغيلي
وظائف الدعم التشغيلي، وتعزيز قدرهتا على التخطيط يف مواقف معينة وإجياد احللول على 

، اعتمدت املفوضية جمموعة قرارات ٢٠٠٧يونيه /ويف حزيران. املستوى دون اإلقليمي
وحتدد هذه القرارات أربعة مناذج للهياكل اإلقليمية، ومن . إطارية بشأن الالمركزية واألقلمة

املقرر استخدامها مبرونة استجابة للظروف على أرض الواقع، وحتدد جمموعات من البلدان 
وبناء على ذلك، سينخفض عدد . ٢٠١٠يتعني تصنيفها على أساس هذه اهلياكل حبلول عام 

 عملية اليوم ٧١م تقارير مقر املفوضية مباشرة من العمليات القطرية القائمة حبد ذاهتا اليت تقد
 .٢٠١٠ عملية حبلول عام ١٢إىل 
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 العمليات  
مشل العمل يف هذا اجملال توضيح األولويات التنظيمية بواسطة تنقيح األهداف  -٦٢

االستراتيجية العاملية للمفوضية وإقامة صلة أوضح بني هذه األهداف وعمليات التخطيط اليت 
وحتظى بنفس القدر من األمهية مسألة وضع منوذج جديد لتخصيص . املنظمةتضطلع هبا 

املوارد ميكّن املديرين امليدانيني ومديري العمليات، ويرفع مستوى االستجابة ويوضح املساءلة 
وُيعكف حالياً على وضع جمموعة من . بشأن مضمون العمليات واإلدارة واملراقبة املاليتني

وإضافة إىل . جرائية واهلياكل لدعم هذه اإلصالحات املتصلة بالعملياتاملبادئ التوجيهية اإل
ذلك، اقُترِحت مبادرة إلعادة تصميم هيكل ميزانية املفوضية إلدخال املرونة اليت حتتاجها 
املفوضية يف بيئة تشغيل آخذة يف التغري تتسم، ضمن مجلة أمور، بارتفاع مستويات التعاون 

 .امليداين وبإضفاء طابع الالمركزية على مصادر التمويلبني الوكاالت على الصعيد 
 

 القوى العاملة وترتيبات التنفيذ  
تتضمن اإلصالحات العمل اجلاري بشأن تنسيق سياسات واستراتيجيات التوظيف  -٦٣

وفقاً لالحتياجات التنظيمية واستعراض توزيع موظفي املفوضية بني العواصم واملواقع امليدانية 
وطرائق التنفيذ هي قيد االستعراض . ني عدد املوظفني الدوليني واملوظفني احمللينيوالتوازن ب

أيضاً، وخصوصاً املتعلقة منها بتحقيق التوازن بني التنفيذ املباشر من جانب املفوضية والتنفيذ 
 .الذي يتواله شركاء منفذون

 ٢٠٠٦وفمرب ن/وأجرِي استقصاء سنوي عام للموظفني ألول مرة يف تشرين الثاين -٦٤
 .كوسيلة لدعم جهود اإلصالح اليت تبذهلا املفوضية

 
 اإلدارة القائمة على حتقيق نتائج  

 وضع ودعم وصيانة هنج إداري يؤكد على حتقيق ٢٠٠٦واصلت املفوضية يف عام  -٦٥
وبناًء على حتليل ثغرات اإلدارة القائمة على حتقيق . النتائج بوصف ذلك مهمته األساسية

 لتنفيذ املفوضية اإلدارة املذكورة، فقد ٢٠٠٥و تقييم ذايت اسُتكِمل يف عام نتائج، وه
وضعت املفوضية إطارها املفاهيمي لإلدارة القائمة على حتقيق نتائج يف صيغته النهائية، وهو 

 .يصف اجلهود الرامية إىل معاجلة اجملاالت املُحددة من أجل إدخال حتسينات عليها
ت األولوية لتعزيز اإلدارة القائمة على حتقيق نتائج، على وركزت اإلجراءات ذا -٦٦

حتسني التخطيط االستراتيجي، وإدخال حتسينات على ختطيط : اجملاالت الرئيسية الثالثة التالية
العمليات وتقدمي التقارير، وحتسني االستفادة من تكنولوجيا املعلومات لدعم تنفيذ اإلدارة 

ت اإلدارة العليا للمفوضية يف إطار اجلهود الرامية إىل حتسني وقام. القائمة على حتقيق نتائج
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التخطيط االستراتيجي، بتنقيح وحتسني إطار نتائج املنظمة العاملي، األهداف االستراتيجية 
واسُتكِملت هذه األهداف مبجموعة أهداف عاملية أدق عن . ٢٠٠٩-٢٠٠٧العاملية للفترة 

ديسمرب الستهالل ممارسة املفوضية للتخطيط السنوي /األداء ُنِشرت مجيعها يف كانون األول
ونقحت املفوضية مناذج التخطيط وتقدمي التقارير . واحلصول على تغذية باملعلومات بشأهنا

اخلاصة هبا حبيث تركز بصورة أكرب على حتقيق نتائج وأن جتسد الصلة القائمة بني النتائج 
 .ية جتسيداً أفضلاحملققة على الصعيد القطري واألولويات العامل

 يف ميدان استحداث وإعداد ٢٠٠٦وأحرزت املفوضية أيضاً تقدماً كبرياً يف عام  -٦٧
برجميات تليب احتياجات اإلدارة القائمة على حتقيق نتائج بغية مساعدة الوحدات امليدانية 
. ووحدات مقر املفوضية يف عمليات التخطيط واإلدارة واإلبالغ القائمة على حتقيق نتائج

، دجماً Focusوسيجري دمج التطبيقات الربجمية لإلدارة القائمة على حتقيق نتائج، واملُسماة 
وليس .  اخلاصة باملفوضيةproGresكامالً يف مشروع جتديد نظم اإلدارة وبرجميات التسجيل 

 دعم ختطيط عمليات املفوضية وإدارهتا ورصدها وتقييمها يف Focusالغرض من برجميات 
 ١١٥ء العامل فحسب، بل أيضاً تسهيل عملية تبادل خطط التشغيل املتعلقة بنحو مجيع أحنا

واسُتخدم يف تصميم . عملية قطرية وبالعمليات اإلدارية يف املقر وتنسيق هذه اخلطط مركزياً
الربجميات وتنقيح عمليات تقدمي التقارير، إطار حتليل ثغرات احلماية اليت تقدمها املفوضية 

صلة بذلك للجهود اليت ُبِذلت مؤخراً إلضفاء الطابع املنهجي على عملية مجع والنتائج املت
ومت إجناز ذلك . املعلومات األساسية عن كل حالة فئة من فئات السكان موضع االهتمام

لضمان اتساق وظائف تقييم العمليات وختطيطها وتقدمي تقارير عنها وضمان مجع نتائج 
إىل العملية اليت حتققت بالفعل لتقدمي التقارير عن املعايري التقييمات التشاركية واالستناد 

، وهي يف طور االختبار حالياً Focusوجرى وضع الصيغة األولية من برجميات . واملؤشرات
 . ٢٠٠٧حتضرياً لتجريبها يف املواقع امليدانية حبلول هناية عام 

 
 إدارة املعلومات  

 مشروع جتديد نظم اإلدارة
، واصل الفريق املعين مبشروع جتديد نظم اإلدارة تنفيذ العمليات يف ٢٠٠٦يف عام  -٦٨

، بلغ عدد مواقع ٢٠٠٧وحبلول منتصف عام . األمريكتني وأفريقيا وآسيا والشرق األوسط
 ١٧٨ من أصل ١٥٥املفوضية اليت تستخدم سلسلة التمويل واإلمداد يف إطار هذا املشروع 

قت أوىل مكونات موارد املشروع البشرية وطُبِّقت ، أطِل٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول. موقعاً
 .٢٠٠٧يونيه /جداول املرتبات العاملية يف حزيران
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 احلماية/نظم دعم العمليات
كما كان مقرراً حبلول هناية ) نظام تسجيل الالجئني (Project Profileأغِلق نظام  -٦٩
املي بتنفيذ معايري تسجيل وأدى جناح تطوير املشروع إىل البدء على الصعيد الع. ٢٠٠٦عام 

، وهو ينتشر اآلن يف proGresالالجئني وتنفيذ تطبيق معياري لتكنولوجيا املعلومات، ُيسمى 
 ماليني ٥ بلداً، ويزيد عدد الالجئني املُسجلني مبوجبه على ٥١ موقعاً موجوداً يف ١٥٦
يات  استخدام تكنولوجيات القياس احليوي لربجم٢٠٠٦كما تواصل يف عام . الجئ

proGresمما زاد كفاءة ممارسة تسجيل العديد من عمليات املفوضية ،. 
 اإلدارة املالية

 مليار دوالر من ١,٤٧ إىل ٢٠٠٦وصل إمجايل احتياجات املفوضية يف عام  -٧٠
، أقرت اللجنة التنفيذية ميزانية برناجمية ٢٠٠٥أكتوبر /ويف تشرين األول. دوالرات املتحدة

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، مبا يف ذلك احتياطي ١ ١٤٥,٣سنوية مببلغ 
وأنِشئ مثانية عشرة برناجماً تكميلياً خالل . التشغيل وميزانية املوظفني املبتدئني من الفئة الفنية

 مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة، منها عشرة برامج ٣٢٤,٣العام مببلغ قدره 
 .ية باملشردين داخلياً يف سياق اإلطار اجلديد املشترك بني الوكاالتتتعلق باهتمام املفوض

ويف ضوء التحديات املالية اليت واجهتها املفوضية يف السنوات األخرية، توقعت يف  -٧١
 أال يتوفر التمويل الالزم لتلبية مجيع املتطلبات، ووضعت تدابري معينة ٢٠٠٥أواخر عام 

اإليرادات والنفقات املسقطة، مبا يف ذلك اختاذ قرار توقع بني موضع التنفيذ لتقليل العجز املُ
 يف املائة من امليزانية اليت كانت مرصودة أساساً هلذا ٨٠لتحديد ميزانية الربامج بنسبة 

ومثلما هو احلال يف السنوات السابقة، فإن حاالت التخفيض هذه يف العمليات تعين . الغرض
 مما يؤثر سلباً على رفاه الالجئني وغريهم من الذين تعىن هبم تأخري بعض املشاريع أو تعليقها،

 مليون دوالر من دوالرات ١ ١٠٠,٧، بلغ إمجايل النفقات ٢٠٠٦ويف عام . املفوضية
 .٢الواليات املتحدة، على غرار ما هو مبني يف اجلدول 

من دوالرات  مليون دوالر ٧٤,٧ بترحيل مبلغ ٢٠٠٦واستهلت املفوضية عام  -٧٢
 ماليني دوالر ٧,٨يف األموال املخصصة على حنو صارم، مبا يف ذلك مبلغ واليات املتحدة ال

 ١٢,٢واضطرت أثناء العام إىل سداد قرض مببلغ . خمصصة مبوجب امليزانية الربناجمية السنوية
مليون دوالر إىل صندوق رأس املال املتداول والضمانات، كانت قد اقترضته منه يف عام 

 من سعر صرف تفضيلي، خبالف العام ٢٠٠٦ادت املفوضية خالل عام واستف. ٢٠٠٥
 مليون دوالر حبلول هناية ٢٤السابق، مما أدى إىل حصوهلا على مكسب صايف قدره حنو 

ومع أن أثر تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية على ميزانية املفوضية ودخلها اتسم . العام
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قت مشكلة تدارك اخلسارة يف العملة األجنبية بطابع حمايد على األجل الطويل، فقد أحل
وكتدبري احترازي مايل، . ، ضرراً بالغاً باملنظمة٢٠٠٥ مليون دوالر يف عام ٣٥البالغة 

 ٢٤ والبالغ ٢٠٠٦ باملكسب الصايف الذي حتقق يف عام ٢٠٠٧ستحتفظ املفوضية يف عام 
 .رفمليون دوالر للوقاية من التقلبات غري املؤاتية يف أسعار الص

 يف املائة وميزانيات التكاليف ٢٠ بنسبة ٢٠٠٦وباإلضافة إىل تغطية برنامج عام  -٧٣
اإلدارية غري املتصلة باملوظفني، ُبِذلت جهود لضمان حتقيق االستقرار املايل وتقليل التكاليف 

 على ختفيض صايف يف عدد ٢٠٠٧واشتملت امليزانية الربناجمية السنوية لعام . اإلدارية
 كانون ١ و٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١ وظيفة يف الفترة الواقعة بني ٢١٦ف مبقدار الوظائ
وبفضل هذه التدابري والثقة الكبرية من طرف املاحنني، استهلت املفوضية . ٢٠٠٧يناير /الثاين
 مليون دوالر يف شكل ٨٩٥,٩ مليون دوالر، وتلقت مبلغ ١٢١ بترحيل مبلغ ٢٠٠٧عام 

ويشعر املفوض السامي بتفاؤل يشوبه احلذر إزاء عدم ضرورة . لعامتربعات حبلول منتصف ا
تغطية برامج مساعدة الالجئني، وقد قرر يف وقت سابق من العام أنه ينبغي االستفادة من 

 يف تلبية احتياجات حمددة يف جماالت كل من الصحة ٢٠٠٦بعض املبالغ املُرحلة من عام 
 . على نوع اجلنس يف خميمات الالجئنيوالتغذية والعنف اجلنسي والعنف القائم

 معايري احملاسبة
تعكف املفوضية أيضاً على املشاركة بشكل متزايد يف حوار مستفيض مشترك بني  -٧٤

الوكاالت بشأن خيارات سياسات احملاسبة فيما يتصل بعملية االنتقال من املعايري احملاسبية 
لقطاع العام، اليت سوف تعتمدها املفوضية يف عام لألمم املتحدة إىل املعايري احملاسبية الدولية ل

٢٠١٠. 
 نظام إدارة اخلزانة

أطلقت املفوضية مشروع نظام مكتمل متاماً إلدارة اخلزانة يتضمن وحدات منوذجية  -٧٥
إلدارة النقد، وإدارة تداول العمالت األجنبية ومعامالت االستثمار، وإدارة املخاطر، إىل 

ريف إلنشاء جممع عاملي متكامل لتجميع السيولة ومنصات جانب وسائل التواصل املص
وسُيطّور نظام إدارة اخلزانة باالستفادة من نظام ختطيط موارد . مركزية لتنفيذ عمليات الدفع

مشروع جتديد نظم اإلدارة القائم، ومن املُتوقع أن يكتمل / للربجمياتPeoplesoftمؤسسة 
وستكون املنظمة، بفضل ربط نظام . ٢٠٠٧هناية عام تنفيذ نظام إدارة اخلزانة ودجمه حبلول 

مشروع جتديد نظم اإلدارة / للربجمياتPeoplesoftإدارة اخلزانة هبيئة الشؤون املالية ملؤسسة 
باالقتران مع إهناء تنفيذ مشروع جتديد نظم اإلدارة على الصعيد العاملي حبلول هناية عام 
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لنقدية على النحو األمثل، وزيادة إيرادات ، يف وضع ميكنها من إدارة التدفقات ا٢٠٠٧
 .االستثمار إىل أقصى حد، وتعزيز عملية ختفيف آثار تقلبات أسعار صرف العملة األجنبية

 الرقابة ومراجعة احلسابات -باء 
 خدمات مراجعة احلسابات اليت يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية

التابعة ملكتب خدمات الرقابة الداخلية تتوىل دائرة مراجعة احلسابات باملفوضية  -٧٦
، أدخلت ٢٠٠٦ويف عام . لألمم املتحدة أداء وظيفة مراجعة احلسابات الداخلية للمفوضية

دائرة مراجعة احلسابات يف عملية التخطيط اليت تتبعها هنجاً يرتكز بقدر أكرب على املخاطر، 
بالنسبة ستوى خطورهتا واختارت وحددت أولويات مهام مراجعة احلسابات على أساس م

ويكفل هذا األمر أن املوارد املخصصة ملراجعة احلسابات تركز على اجملاالت اليت . للمفوضية
تنطوي على خماطر أكرب، وحتدد ماهية الربامج واألنشطة اليت ينبغي إخضاعها ملراجعة 

 ٣٢، أجرى مكتب خدمات الرقابة الداخلية ٢٠٠٦ويف عام . احلسابات ومدى تواتر ذلك
حامسة لتحسني آليات  توصيات ١٠٣ توصية، منها ١٩٧عملية مراجعة حسابات وأصدر 

احملاسبة ونظم املراقبة، وكذلك توصيات بصدد وضع أو توضيح السياسات واإلجراءات 
 .وعمليات ضبط سري العمل

 التفتيش والتحقيق
 على  عملية تفتيش على الصعيد القطري وواحدة٢٣أجرى مكتب املفتش العام  -٧٧

وُسلِّط الضوء على عدد من املشاكل .  توصية٤٠٠مستوى املقر، جنم عنها إصدار أكثر من 
املتواترة من أجل اختاذ إجراءات تصحيحية بشأهنا، مبا يف ذلك استخدام غري املوظفني على 

وطُرِحت . حنو غري سليم، مما أثر على فعالية بعض العمليات وأخفى تكاليف املوظفني الفعلية
 وال سيما -ئل أخرى مشلت الصعوبات اليت يواجهها املديرون يف التصدي للصراعات مسا

 يف مكاتب كل منهم؛ والعالقات غري الواضحة بني -الصراعات بسبب العالقات الشخصية 
املكاتب امليدانية والوحدات الوظيفية يف املقر؛ وحاجة الشركاء املنفذين إىل مبادئ توجيهية 

ية؛ واالستخدام غري السوي للمعايري واملؤشرات؛ واحلقيقة القائلة إن معيارية لرصد احلما
 األساس اجلوهري لتخطيط الربامج وتنفيذها هو مستوى املوارد املتوفرة، وليس احتياجات 

 .املستفيدين الفعلية
 حتقيقاً أسفرت عن إرسال ١٣١وعالوة على ذلك، أجرى مكتب املفتش العام  -٧٨
قات إىل شعبة إدارة املوارد البشرية من أجل اختاذ اإلجراء التأدييب  تقريراً عن التحقي٣٢

 تقريراً عن اآلثار اإلدارية، وتربز هذه التقارير ١٣وإضافة إىل ذلك، صدر ما جمموعه . الالزم
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مشاكل إجرائية أو إدارية كُِشف النقاب عنها أثناء التحقيق ومشلت طائفة مواضيع تراوحت 
 .يذ إجراءات حتديد حالة الالجئنيبني إدارة األصول وتنف

 
 االستنتاجات -ثامناً  

املفوضية ملتزمة بتحسني مدى استجابتها الحتياجات املستفيدين منها، وببذل املزيد  -٧٩
وهتدف عملية اإلصالح الداخلي إىل حترير املزيد من . من أجل إجناز ذلك بشكل أفضل

مات احلماية واملساعدة املقدمة لالجئني وغريهم املوارد الالزمة للعمليات امليدانية وحتسني خد
ويساعد هنج اإلدارة القائم على حتقيق نتائج مدعوماً بنظم الربجميات . ممن ُتعىن هبم املفوضية

اجلديدة، املوظفني على التخطيط واإلدارة وتقدمي التقارير عن تدابري وعمليات احلماية 
 .بأسلوب أكثر فعالية

 بدءاً مبشاركة املستفيدين أنفسهم يف - إقامة شراكات ابتكارية ويتواصل السعي إىل -٨٠
 وتطوير هذه الشراكات على الكثري من املستويات -حتديد احتياجاهتم ويف تصميم الربامج 

وُيعكف . من أجل تلبية هذه االحتياجات ومعاجلة هذه املشاكل بصورة أكثر مالءمة وفعالية
كومات وهيئات اجملتمع املدين وهيئات املؤسسات على متابعة الدعوة والتفاوض مع احل

ومع تطور . اخلاصة متابعة مستمرة من أجل بناء قدر أكرب من الفهم والدعم لقضية الالجئني
األوضاع، ستواصل املفوضية مواكبتها هلا توخياً لكفاءة وفعالية االستباق والتخطيط 

، وعلى الكثري من شركائها واالستجابة، وستعول على الدول، واألمم املتحدة عموماً
 .ومؤيديها اآلخرين ملساعدهتا يف القيام بذلك
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 ١اجلدول 

، واألشخاص عدميي اجلنسية، وغريهم ممن ُتعىن هبم )الجئون ومشردون داخلياً(الالجئون وملتمسو اللجوء، واملشردون داخلياً، والعائدون 
 )٢٠٠٦هناية عام (منطقة اللجوء /املفوضية حسب بلد

 .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥احلالة لغاية . البيانات مؤقتة وقابلة للتغيري. ٢٠٠٦قواعد النظام اإلداري ملوظفي املنطقة لعام  :صدرامل

جمموع احملاطني 
 باالهتمام

فئــات 
 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 
 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٦(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذـني حتميهم

ــدهم تساع
 )٥(املفوضية

 الالجئون
 )٤( العائدون

ملتمسو اللجوء 
 القضايــا(

 )٣()املعلــقة

الالجئــون 
احلاصلون 

على مســاعدة 
 )١(البلد )٢(الالجئون املفــوضية

 أفغانستان ٣٥ ٣٥ ٥ ٣٨٧ ٩١٧ ١٢٩ ٣١٠ ١٠ ٤٤٣ - - ٥٢٧ ٧١٠
 ألبانيا ٥٦ ٥٦ ٣٦ ١٠ - - - - ١٠٢
 )٩(اجلزائر ٩٤ ١٨٠ ٩٠ ٠٦٢ ٩٤١ - - - - - ٩٥ ١٢١
 أنغوال ١٣ ٠٩٠ ٦٦٨ ١ ٥٨٨ ٤٧ ٠١٧ - - - - ٦١ ٦٩٥
 األرجنتني ٣ ١٥٨ ٣٨٩ ٨٦٧ - - - - - ٤ ٠٢٥
 أرمينيا ١١٣ ٧١٤ ٥ ٨٧١ ٧٨ - - - - - ١١٣ ٧٩٢
 أستراليا ٦٨ ٩٤٨ - ١ ٤٢٠ - - - - - ٧٠ ٣٦٨
 النمسا ٢٥ ٤٨٦ - ٤٢ ٣٩٦ - - - ٥٠١ - ٦٨ ٣٨٣
 أذربيجان ٢ ٦١٨ ٢ ٦١٨ ٨٨ ١ ٦٨٦ ٥٨٦ - ٢ ٣٠٠ ٣٩٥ ٦٩١ ٩٨٨
 البحرين ١ ١ ١٧ - - - - - ١٨

 بنغالديش ٢٦ ٣١١ ٢١ ٧١٦ ٧٩ - - - ٣٠٠ ٠٠٠ - ٣٢٦ ٣٩٠
 بيالروس ٦٩٠ ٢٨١ ٢٣ - - - ٨ ٨٨٦ ٢ ٤٣١ ١٢ ٠٣٠
 بلجيكا ١٦ ٨٢٠ - ١٥ ٧٢٤ - - - ٤٢٦ - ٣٢ ٩٧٠
 بليز ٤٨٨ ٨١ ١ - - - - - ٤٨٩
 بنن ١٠ ٧٩٧ ١٠ ٧٩٧ ١ ٣٤٩ - - - - - ١٢ ١٤٦
 بوليفيا ٥٦٧ ٣٦٦ ٢٠ - - - - - ٥٨٧
 البوسنة واهلرسك ١٠ ٣١٨ ٣ ٠٧٩ ٩١ ١ ٤١٩ ١٣٥ ٥٠٠ ٤ ١٨٤ - - ١٥١ ٥١٢
 بوتسوانا ٣ ١٦٠ - - - - - - - ٣ ١٦٠
 الربازيل ٣ ٤٩٢ ٢ ٢٥٧ ٣٩٨ - - - - ١٧ ٠٠٠ ٢٠ ٨٩٠
 بلغاريا ٤ ٥٠٤ - ٨٦٠ - - - - - ٥ ٣٦٤
 بوركينا فاسو  ٥١١ ٥١١ ٧٥٦ - - - - - ١ ٢٦٧
 بوروندي ١٣ ١٧٦ ١٢ ٨٦٧ ٧ ١٣٧ ٤٨ ١٤٤ ١٣ ٨٥٠ - - - ٨٢ ٣٠٧
 كمبوديا ٩٩ ٩٥ ١٢٧ ٩ - - - ٦٠ ٢٩٥
 الكامريون ٣٥ ٠٨٣ ٣٥ ٠٨٣ ٤ ١٦١ ١ - - - - ٣٩ ٢٤٥
 كندا ١٥١ ٨٢٧ - ٢٣ ٥٩٣ - - - - - ١٧٥ ٤٢٠
 أفريقيا الوسطىرية مجهو ١٢ ٣٥٧ ٢ ٢٢٧ ١ ٩٠٧ ٥١ ١٤٧ ٠٠٠ - - - ١٦١ ٣١٥
 تشاد ٢٨٦ ٧٤٣ ٢٦٨ ٧٨٣ ٨ ٢٠ ١١٢ ٦٨٦ - - - ٣٩٩ ٤٥٧
 شيلي ١ ١٣٤ ١ ١٣٤ ٣٣٨ ١ - - - - ١ ٤٧٣
 )١٣(الصني ٣٠١ ٠٢٧ ٨ ١٦٨ ٨٣ ١ - - - ١٩ ٣٠١ ١٣٠
 كولومبيا ١٤٣ ٤٦ ٧٧ ٣٨ ٣ ٠٠٠ ٠٠٠ - ٩ - ٣ ٠٠٠ ٢٦٧

 جزر القمر ١ - - ١ - - - - ٢
 الكونغو ٥٥ ٧٨٨ ٤٢ ٣٣١ ٤ ٢٨٩ ٤ ٥٠٨ ٣ ٤٩٢ ١ ٠٠٨ - - ٦٩ ٠٨٥
 كوستاريكا ١١ ٥١٥ - ٣٣٢ - - - - ٥ ٠٥٥ ١٦ ٩٠٢
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جمموع احملاطني 
 باالهتمام

فئــات 
 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 
 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٦(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذـني حتميهم
تساعــدهم 
 )٥(املفوضية

 الالجئون
 )٤( العائدون

ملتمسو اللجوء 
 القضايــا(

 )٣()املعلــقة

الالجئــون 
احلاصلون 

على مســاعدة 
 )١(البلد )٢(الالجئون املفــوضية

 كوت ديفوار ٢٧ ٢٨٨ ٢٧ ٢٨٨ ٢ ٣١٣ ٧ ٧٠٩ ٢٢٨ ١٤٩ - - ٧٣٨ ٩٨٥
 كرواتيا ٢ ٤٤٣ ٢ ٤٤٣ ١٠ ٤ ٦٣٣ ٣ ٩٧٥ ٨٢٩ ١٨ - ١١ ٩٠٨
 كوبا ٦٦٧ ٥١٠ ٢٧ ١ - - - - ٦٩٥
 قربص ٩٢٤ ٤ ١٢ ٥٠٨ - - - - - ١٢ ٤٣٢
 اجلمهورية التشيكية ١ ٨٨٧ ١ ٨٨٧ ٢ ٨٧٦ - - - - - ٤ ٧٦٣
مجهورية الكونغو  ٢٠٨ ٣٧١ ٥ ٣٥٨ ٩٤ ٤١ ٢٢٨ ١ ٠٧٥ ٢٩٧ ٤٩٠ ٠٠٠ - - ١ ٨١٤ ٩٩٠

 الدميقراطية
 الدامنرك ٣٦ ٦٥٩ - ٤٤٦ - - - ٧٩٦ - ٣٧ ٩٠١
 جيبويت ٩ ٢٥٩ ٧ ٠٢١ ١٩ - - - - - ٩ ٢٧٨
 إكوادور ١١ ٧٨٩ ١١ ٧٨٩ ٥ ٥٢١ - - - - ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٦٧ ٣١٠
 )١٠(مصر ٨٨ ٠٢٢ ١٨ ٠٢٢ ١٦ ٣٦٨ ١ - - ٧٧ - ١٠٤ ٤٦٨
 السلفادور ٣٩ - - - - - - - ٣٩
 غينيا االستوائية - - - - - - - - -

 إريتريا ٤ ٦٢١ ٤ ٦٢١ ٢ ٠٠٤ - - - - ٣٢ ٦ ٦٥٧
 إستونيا ٥ - ٨ - - - ١١٩ ٢٠٤ - ١١٩ ٢١٧
 إثيوبيا ٩٦ ٩٨٠ ٩٦ ٩٨٠ ٣٢٣ ٢٣ - - - - ٩٧ ٣٢٦

 فيجي - - ٢ - - - - - ٢
 فنلندا ١١ ٨٢٧ - ١ ١٣٣ - - - ٦٨ - ١٣ ٠٢٨
 فرنسا ١٤٥ ٩٩٦ - ٣٩ ٥٧١ - - - ٩٠٤ - ١٨٦ ٤٧١
 غابون ٨ ٤٢٩ ٨ ٤٢٩ ٤ ١٢٧ - - - - - ١٢ ٥٥٦
 غامبيا ١٣ ٧٦١ ٨ ٧٢٧ ٦٠٢ - - - - - ١٤ ٣٦٣
 جورجيا ١ ٣٧٣ ١ ٣٧٣ ٨ ١ ٢٤٥ ٩٨٠ - ١ ٢٧٣ ٦١ ٠٦٧ ٣٠٩ ٧٠٢
 أملانيا ٦٠٥ ٤٠٦ - ٥٢ ٨٠٧ - - - ١٠ ٠١٣ - ٦٦٨ ٢٢٦
 غانا ٤٤ ٩٣٨ ٤٤ ٩٣٨ ٥ ٥٨٨ ٩ - - - - ٥٠ ٥٣٥
 اليونان ٢ ٢٨٩ ٧ ١٣ ٥٠٤ - - - ١٠٨ ٣ ٠٠٠ ١٨ ٩٠١
 غواتيماال ٣٨٢ - ٣ - - - - - ٣٨٥
 غينيا ٣١ ٤٦٨ ٣١ ٤٦٨ ٣ ٨٨٧ ١ - - - - ٣٥ ٣٥٦
  بيساو-غينيا  ٧ ٨٠٤ ٧ ٨٠٤ ٣١٧ - - - - - ٨ ١٢١

 هاييت - - - ١ - - - - ١
 هندوراس ٢٢ - - - - - - - ٢٢

 هونغ كونغ ، الصني ١ ٩٤٠ ١٢١ ٢ ٤٠٧ - - - - - ٤ ٣٤٧
 هنغاريا ٨ ٠٧٥ - ٥٣١ - - - ٥٣ - ٨ ٦٥٩
 آيسلندا ٢٦٧ - ٣٠ - - - ١ - ٢٩٨
 اهلند ١٥٨ ٣٦٦ ١١ ٥٦٠ ٦٨١ ١ - - - - ١٥٩ ٠٤٨
 إندونيسيا ٣٠١ ٣٠١ ٢٦٥ - - - - - ٥٦٦
 العراق ٤٤ ٤٠٦ ٤٤ ٤٠٦ ٢ ١٨٠ ٢٠ ٢٣٥ ١ ٨٣٤ ٣٦٨ ١٥٠ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ - ٢ ١٨١ ١٨٩
 آيرلندا ٧ ٩١٧ - ٣ ٤٢٤ - - - - - ١١ ٣٤١
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جمموع احملاطني 
 باالهتمام

فئــات 
 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 
 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٦(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذـني حتميهم
تساعــدهم 
 )٥(املفوضية

 الالجئون
 )٤( العائدون

ملتمسو اللجوء 
 القضايــا(

 )٣()املعلــقة

الالجئــون 
احلاصلون 

على مســاعدة 
 )١(البلد )٢(الالجئون املفــوضية

 مجهورية إيران اإلسالمية ٩٦٨ ٣٧٠ ٩٦٨ ٣٧٠ ١ ٠١٩ ١٠٣ - - - - ٩٦٩ ٤٩٢
 إسرائيل ٨٣٧ ٨٣٧ ٨٦٣ - - - - - ١ ٧٠٠
 إيطاليا ٢٦ ٨٧٥ - - - - - ٨٨٦ - ٢٧ ٧٦١
 اليابان ١ ٨٤٤ ٢٠٠ ١ ٢١٧ - - - ١ ٨٢٦ - ٤ ٨٨٧
 )١٠(األردن ٥٠٠ ٢٢٩ ٢٢٩ ٢٩ ٢٤٨ - - - ٩ - ٥١٩ ٤٨٦
 كازاخستان ٤ ٤١٢ ١ ٣٦٣ ٨٩ - - - ٤٥ ٦٩٨ - ٥٠ ١٩٩
 كينيا ٢٧٢ ٥٣١ ٢٧٢ ٥٣١ ١٨ ٥١٥ - - - ١٠٠ ٠٠٠ - ٣٩١ ٠٤٦
 الكويت ٥٠ ٥٠ ٥٢٥ - - - ٨٨ ٠٨٦ ٢١ ٠٠٠ ١٠٩ ٦٦١
 قريغيزستان ٣٦٦ ٣٦٦ ٥٦٩ - - - ١٠ ١٩٠ ١ ١٢٩ ١٢ ٢٥٤

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

 التفيا ٢١ - ٣ - - - ٣٩٣ ٠١٢ - ٣٩٣ ٠٣٦
 )١٠(لبنان ٢٠ ١٦٤ ١٦٤ ٢ ٥٧٩ - ٢٠٠ ٠٠٠ ٥٥٠ ٠٠٠ - ١١٠ ٧٧٢ ٨٥٣

 ليسوتو - - - - - - - - -
 ليبرييا ١٦ ١٨٥ ٤ ٨١١ ٥٣ ١٠٧ ٩٥٤ - ٢٣٧ ٨٢٢ - ٨ ٣٦٢ ٠٢٢
 اجلماهريية العربية الليبية ٢ ٧٦٠ ٢ ٧٦٠ ١ ٩٩٤ ١ - - - - ٤ ٧٥٥
 ليختنشتاين ٢٧٧ - ٢٥ - - - - - ٣٠٢
 ليتوانيا ٥٣١ - ٥٠ - - - ٧ ٢١٥ - ٧ ٧٩٦
 لكسمربغ ٢ ٢٠٦ - ٥٠ - - - - - ٢ ٢٥٦

 مدغشقر - - - - - - - - -
 مالوي ٣ ٩٤٣ ٣ ٩٤٣ ٥ ٢٤٥ - - - - - ٩ ١٨٨
 ماليزيا ٣٧ ١٧٠ ٣٧ ١٧٠ ٩ ١٨٦ - - - - ٦١ ٣١٤ ١٠٧ ٦٧٠
 مايل ١٠ ٥٨٥ ١٠ ٥٨٥ ١ ٨٨٤ - - - - - ١٢ ٤٦٩
 مالطة ٢ ٤٠٤ - ٢١١ - - - - - ٢ ٦١٥
 موريتانيا ٧٧٠ ٧٧٠ ٩١ ١ - - - ٢٩ ٥٠٠ ٣٠ ٣٦٢

 موريشيوس - - - - - - - - -
 املكسيك ٣ ٣١٩ ١٤٩ ١٣٦ - - - - - ٣ ٤٥٥

 -واليات (ميكرونيزيا  ٢ - - - - - - - ٢
 )املوحدة

 مولدوفا ١٦١ ١٦١ ٧٨ - - - ١ ٧٠٦ - ١ ٩٤٥
 منغوليا ٥ ٥ ٢ - - - ٥٨١ - ٥٨٨
 )١١(اجلبل األسود ٦ ٩٢٦ ٦ ٩٢٦ ١٠ - ١٦ ١٩٦ ١٩٩ - - ٢٣ ٣٣١
 املغرب ٥٠٣ ٥٠٣ ١ ٣٧٥ - - - - - ١ ٨٧٨
 موزامبيق ٢ ٥٥٨ ١ ٥٥٤ ٤ ٣١٦ - - - - - ٦ ٨٧٤
 ميامنار - - - - ٥٨ ٥٠٠ - ٦٦٩ ٥٠٠ - ٧٢٨ ٠٠٠
 ناميبيا ٥ ٤٦٢ - ١ ١٢٢ ٣٥ - - - - ٦ ٦١٩
 نيبال ١٢٨ ١٧٥ ١٠٨ ٠٢١ ١ ٤٨١ - ١٠٠ ٠٠٠ - ٤٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٣٨٧ ٣ ٦٤٠ ٠٤٣
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جمموع احملاطني 
 باالهتمام

فئــات 
 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 
 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٦(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذـني حتميهم
تساعــدهم 
 )٥(املفوضية

 الالجئون
 )٤( العائدون

ملتمسو اللجوء 
 القضايــا(

 )٣()املعلــقة

الالجئــون 
احلاصلون 

على مســاعدة 
 )١(البلد )٢(الالجئون املفــوضية

٣ 
 هولندا ١٠٠ ٥٧٤ - ١٣ ١١٨ - - - ٤ ٤٦١ - ١١٨ ١٥٣
 نيوزيلندا ٤ ٩٠٦ - ٢٢٩ - - - - - ٥ ١٣٥
 نيكاراغوا ١٩٩ ٣٤ ٩ ٧ - - - - ٢١٥
 النيجر ٣١٧ ١٩٥ ٢٠ - - - - - ٣٣٧
 نيجرييا ٨ ٧٦٨ ٨ ٧٦٨ ٦٧٦ ٤ - - - - ٩ ٤٤٨
 النرويج ٤٣ ٣٣٦ - ٤ ٢٨٤ - - - ٦٧٢ - ٤٨ ٢٩٢

 األراضي الفلسطينية احملتلة - - - ٢ - - - - ٢
 عمان ٧ ٧ ٧ - - - - - ١٤

 )١٢(باكستان ١ ٠٤٤ ٤٦٢ ١ ٠٤٤ ٤٦٢ ٢ ٦٧٧ ٢ - - - - ١ ٠٤٧ ١٤١
 بنما ١ ٨٤٨ ١ ٦٣٥ ٢٤٢ - - - ١ ١٣ ٥٠٠ ١٥ ٥٩١
 بابوا غينيا اجلديدة ١٠ ١٨٣ ٢ ٦٨١ ٢ - - - - - ١٠ ١٨٥
 باراغواي ٥٩ ٥٩ ٢ - - - - - ٦١

 بريو ٩١١ ١١٥ ٤٨٨ ٣ - - - - ١ ٤٠٢
 الفلبني ١٠٠ ١٣ ٤٠ - - - - ٤١٦ ٥٥٦
 بولندا ٦ ٧٩٠ - ٢ ٠٥٧ - - - ٧٤ - ٨ ٩٢١
 الربتغال ٣٣٣ - - - - - - - ٣٣٣
 قطر ٤٦ ٤٦ ٣٥ - - - - - ٨١

 مجهورية كوريا ٩٦ ٨٢ ٦١٤ - - - - - ٧١٠
 رومانيا ١ ٦٥٨ ٢٠٠ ١٧٧ - - - ٢٢٣ - ٢ ٠٥٨
 االحتاد الروسي ١ ٤٢٥ ١ ٤٢٥ ٢٩١ ١٤٠ ١٥٨ ٩٠٥ ٢ ٠١٧ ٥٣ ٩٨٢ ٢٣٥ ٧٩٩ ٤٥٢ ٥٥٩
 نداروا ٤٩ ١٩٢ ٤٩ ١٩٢ ٣ ٩٤٥ ٥ ٩٧١ - - - - ٥٩ ١٠٨

 سان تومي وبرينسييب - - - - - - - - -
 اململكة العربية السعودية ٢٤٠ ٧٧٢ ٧٧٢ ٢٧٨ - - - ٧٠ ٠٠٠ - ٣١١ ٠٥٠
 السنغال ٢٠ ٥٩١ ٢٠ ٤٦٤ ٢ ٦٣٤ ١ - - - - ٢٣ ٢٢٦
 صربيا ٩٨ ٩٩٧ ٩٨ ٩٩٧ ٥ ٦ ٠٧٤ ٢٢٧ ٥٩٠ ١ ٤٣٣ - ٨٥ ٠٠٠ ٤١٩ ٠٩٩
 يونسريال ٢٧ ٣٦٥ ٢٧ ٣٦٥ ٢٢٨ ١٣٤ - - - - ٢٧ ٧٢٧
 سنغافورة ١ ١ ١٠ - - - - - ١١

 سلوفاكيا ٢٤٨ ٢٤٨ ٢ ٧٤٤ - - - - - ٢ ٩٩٢
 سلوفينيا ٢٥٤ - ١٨٠ - - - ٤ ٠٩٠ - ٤ ٥٢٤
 الصومال ٦٦٩ ٦٦٩ ١ ٢٢١ ١ ٨٤٥ ٤٠٠ ٠٠٠ - - - ٤٠٣ ٧٣٥
 جنوب أفريقيا ٣٥ ٠٨٦ ٥ ٩٠٦ ١٣١ ١٠٧ ٤ - - - - ١٦٦ ١٩٧
 إسبانيا ٥ ٢٧٥ - - - - - ٢٠ - ٥ ٢٩٥
 سري النكا ١٦٢ ١٦٢ ١٣٥ ٣٧٥ ٤٦٩ ١٦٥ ٨٩ ٤٠٥ - - ٥٥٩ ٢٤٢
 السودان ١٩٦ ٢٠٠ ١٢٩ ٧٥٨ ٤ ٤٦٠ ٤٢ ٢٥٨ ١ ٣٢٥ ٢٣٥ ١١ ٩٥٥ - ٤٢ ١١٤ ١ ٦٢٢ ٢٢٢

 سورينام - - - - - - - - -
 سوازيلند ٧٥٢ ٦١٢ ٢٥٦ - - - - - ١ ٠٠٨
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جمموع احملاطني 
 باالهتمام

فئــات 
 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 
 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٦(العائدون

املشردون داخلياً 
/ الذـني حتميهم
تساعــدهم 
 )٥(املفوضية

 الالجئون
 )٤( العائدون

ملتمسو اللجوء 
 القضايــا(

 )٣()املعلــقة

الالجئــون 
احلاصلون 

على مســاعدة 
 )١(البلد )٢(الالجئون املفــوضية

 السويد ٧٩ ٩١٣ - ١٧ ٤٠٥ - - - ٥ ٥٧١ - ١٠٢ ٨٨٩
 سويسرا ٤٨ ٥٢٣ - ١٢ ٣٨٥ - - - ١٥٣ - ٦١ ٠٦١
اجلمهورية العربية  ٧٠٢ ٢٠٩ - ٥ ٢١٣ ٣ - - ٣٠٠ ٠٠٠ - ١ ٠٠٧ ٤٢٥

 )١٠(السورية

 طاجيكستان ٩٢٩ ٩١٩ ٢٣٨ ١٤٢ - - ١٨٤ - ١ ٤٩٣
مجهورية مقدونيا  ١ ٢٤٠ ١ ١٨٩ ٢٠٥ ١٧٦ - - ٧٦٢ ٤٧٩ ٢ ٨٦٢

 اليوغوسالفية السابقة
 تايلند ١٣٣ ١١٧ ١٣٣ ١١٧ ١٨ ٤٢٤ - - - - ٢٨٨ ١٥١ ٨٢٩
  ليشيت-تيمور  ٣ ٣ ٣ - ١٥٥ ٢٣١ ١١ ٧٢٧ - - ١٦٦ ٩٦٤
 توغو ٦ ٣٢٨ ١ ٣٢٨ ٤٤٢ ٧ ٩١٧ - ٣ ٠٠٠ - - ١٧ ٦٨٧
 تونس ٩٣ ٥٩ ٦٨ - - - - - ١٦١
 )١٠(تركيا ٢ ٦٣٣ ٢ ٦٣٣ ٦ ٢١٩ ١٥ - - - ٣٠٦ ٩ ١٧٣
 تركمانستان ٧٥٠ ٧٥٠ ١ - - - - - ٧٥١
 أوغندا ٢٧٢ ٠٠٧ ٢٢٢ ٣٣٠ ٥ ٨١٢ ٥ ٠٣٥ ١ ٥٨٦ ١٧٤ ٣٠٠ ٠٠٠ - - ٢ ١٦٩ ٠٢٨
 أوكرانيا ٢ ٢٧٥ ٢٤٨ ١ ١٨٣ - - - ٦٤ ٩٩٢ ٥ ٠٠٠ ٧٣ ٤٥٠
 اإلمارات العربية املتحدة ١٧٤ ١٧٤ ٣٢ - - - - - ٢٠٦
 اململكة املتحدة ٣٠١ ٥٥٦ - ١٢ ٣٠٠ - - - ٢٠٥ - ٣١٤ ٠٦١
 مجهورية ترتانيا املتحدة ٤٨٥ ٢٩٥ ٢٨٧ ٠٦١ ٣٨٠ ٤ - - - - ٤٨٥ ٦٧٩
 الواليات املتحدة ٨٤٣ ٤٩٨ - ١٢٤ ٢٣٣ - - - - - ٩٦٧ ٧٢١
 أوروغواي ١٢٥ ٧٧ ٢٨ - - - - - ١٥٣
 أوزبكستان ١ ٤١٥ ١ ٤١٥ - ٤ - - ٧ - ١ ٤٢٦
 -مجهورية (فنـزويال  ٧٢٠ ٢٤١ ٧ ٧٥٤ - - - - ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٨ ٤٧٤

 )البوليفارية
 فييت نام ٢ ٣٥٧ - - ٦٣ - - ٧ ٢٠٠ - ٩ ٦٢٠
 اليمن ٩٥ ٧٩٤ ٩٥ ٧٩٤ ٨٥٩ ٢ - - - - ٩٦ ٦٥٥
 زامبيا ١٢٠ ٢٥٣ ٦٤ ٦٩٠ ٢١٥ - - - - - ١٢٠ ٤٦٨
 زمبابوي ٣ ٥١٩ ٢ ١٤٩ ٢٩٦ ١ - - - - ٣ ٨١٦
 فئات خمتلفة - - - ٦٧ - - - - ٦٧

٠٤٥ ٤٠٩ ٣٢ ٨٦١ ٢٨٥ 
١ 

٨٠٥ ٩٤٣ 
٥ 

٨٦٤ ١٧١ 
١ 

٤٧٤ ٠٩٢ ٧٤٠ ١٦٥ ٧٣٣ ٦٢٢ ١٢ ٧٩٤ ٢٦٨ 
٤ 

٨٧٧ ٧٠٧ 
٩ 

 اجملموع

   
 احلواشي

 . البياناتعبيانات تقدمها احلكومات بوجه عام استناداً إىل تعاريفها وطرقها يف مجال 

 .إىل أن القيمة صفر، أو غري متاحة، أو غري منطبقة )-(تشري الشرطة  

 .مجعتها املفوضية وشعبة دعم مجع املعلومات وتنسيقها ميدانياً. احلكومات/املفوضية :املصدر 
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 من البلدان كثري أرقام من احلكومة، قدرت املفوضية عدد الالجئني يف ت اليت مل توجد فيهااالاحلويف  .و اإلقامة اللجوء أمنطقةبلد أو  )١( 
وبالنسبة إىل كندا وأستراليا ونيوزيلندا، تستند التقديرات إىل أفواج  .الصناعية استناداً إىل أفواج الالجئني القادمني واالعتراف مبلتمسي اللجوء حديثاً

وتعكس  . سنوات١٠ طُبِّقت فترة  والواليات املتحدةاخلمس املاضية، بينما بالنسبة إىل معظم البلدان األوروبيةالسنوات عدد االعترافات خالل /نيالقادم
 . يف هذه املناطقهاتان الفترتان اختالف معدالت جتنيس الالجئني

، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية ١٩٦٧بروتوكول عام /١٩٥١عام األشخاص املعترف هبم كالجئني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ل )٢( 
 . وأولئك الذين ُمنحوا محاية مؤقتةشكالً مكمالً من أشكال احلمايةاألساسي، واألشخاص الذين ُمنحوا املفوضية وفقاً لنظام  ،١٩٦٩لعام 

 .الجئ قيد النظر يف أي مرحلٍة من مراحل اإلجراءاتلااألشخاص الذين ما تزال طلباهتم اللتماس اللجوء أو احلصول على مركز  )٣( 

 .بلد األصل واللجوء: املصدر.  التقومييةالالجئون الذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنة )٤( 

 .أو املساعدة/األشخاص املشردون داخل بلداهنم والذين متنحهم املفوضية احلماية و )٥( 

 . التقومييةاملفوضية والذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنةتساعدهم / يهم حتمالذينداخلياً املشردون  )٦( 

 . مبوجب قوانينهاا أهنم من رعاياهدولةعتربهم أي ت ال نيشري اجلدول إىل األشخاص الذي )٧( 

، )االحتاد الروسي(راً ضمن آخرين ، مبن فيهم املهاجرون قساألشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية غري املشمولني يف األعمدة السابقة )٨( 
، )االحتاد الروسي، تقديرات املفوضية(، وملتمسو اللجوء من األفغان )موريتانيا(، والصحراويون )صربيا، كوسوفو(والسكان احملليون املعرضون للخطر 

 .، وما إىل ذلك)إكوادور وفرتويال(، والكولومبيون )ماليزيا(واملسلمون الوافدون من الفلبني 

 . الجئ صحراوي يف خميمات تندوف١٦٥ ٠٠٠ نحولحكومة اجلزائرية، ما يقدر بل  وفقاً،هناك )٩( 

 القرار القاضي بتطبيق وضع اللجوء الظاهر على العراقيني املنحدرين من جنوب العراق ٢٠٠٧يناير / اُتِخذ يف كانون الثاين )١٠( 
وال تتوفر . ، جمموع عدد العراقيني يف البلدان املعنية٢٠٠٦ العراقيني يف هناية عام وعليه، ال تراعي تقديرات املفوضية بشأن الالجئني. ووسطه

 .تقديرات عن عدد العراقيني يف مصر وتركيا
واإلشارة إليهم رمسياً على أهنم كذلك من جانب حكومة (برغم اعتبار هؤالء السكان من املشردين داخلياً يف هذا املوضع  )١١( 

 .مل ُيمنحوا يف واقع األمر نفس حقوق مواطين اجلبل األسود) كوسوفو(م أفراد مشردون داخلياً من صربيا ، فإهن)اجلبل األسود
ووفقاً لتعداد  . املفوضيةم فيهاأرقام املفوضية اخلاصة بباكستان ال تشمل سوى األفغان الذين يعيشون يف خميمات تساعده )١٢( 

 مليون ١,٣ يف وقت الحق خالل السنة، هناك طوعاًان املوجودين يف باكستان وللعائدين  لألفغ٢٠٠٥السكان الذي أجرته احلكومة يف عام 
ين يعيشون خارج ذوال يتلقى األفغان ال .من األفغان اإلضافيني الذين يعيشون خارج املخيمات يف باكستان، وميكن أن يكون بعضهم الجئني

 وهذه األرقام قيد االستعراض حالياً بسبب عملية . تسهيالت املفوضية للعودة الطوعيةاملخيمات أية مساعدة من املفوضية باستثناء االستفادة من
 .٢٠٠٧فرباير /  إىل شباط٢٠٠٦أكتوبر / تسجيل األفغان اليت حدثت يف باكستان يف الفترة من تشرين األول

وحاملا ُينقل برنامج املساعدة األخري . لصنيهؤالء األفراد مدجمون متاماً يف اجملتمع وحيصلون فعالً على احلماية من حكومة ا )١٣( 
 .، تتوقع املفوضية أال تعكس إحصاءات العام املقبل هؤالء األفراد٢٠٠٧من املفوضية إىل حكومة الصني يف عام 
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 ٢اجلدول 
  حبسب املكتب اإلقليمي ونوع نشاط املساعدة٢٠٠٦نفقات املفوضية يف عام 

 )لواليات املتحدةمجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات ا(
  نوع املساعدة الدعم

 اجملموع
التنظيم 
 التوطني احمللي إعـادة التوطني دعـم الربامج واإلدارة

العودة الطوعية
الرعايـة واإلعالة إىل الوطـن

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
  غرب أفريقيا‐ ١        

 بنن - ٦٢١,٥ - ٣٠١,٨ ١٠,٩ ١ ٠٦٧,٦ - ٢ ٠٠١,٨

 الكامريون ٢٠٤,٣ - ١,٠ ١ ١٨٧,٨ ٣٠,٩ ٥٠١,٨ - ١ ٩٢٥,٨

 كوت ديفوار - ٣ ٨٩٩,٧ ١ ٤٢٥,٣ ٤٩٢,٣ - ٢ ١١١,٥ - ٧ ٩٢٨,٨

 غامبيا - - - ٣٦٢,٩ - ٢٩١,٦ - ٦٥٤,٥

 اناغ - ١ ٩٨٥,٩ ١ ٥٤٥,٠ ١ ٢٤٣,٣ ١ ٠٥٤,٥ ٣ ١٦٤,٦ - ٨ ٩٩٣,٣

 غينيا - ٦ ٢٣١,٣ ١ ٥١١,٥ ١ ٢٨٤,٧ - ٢ ٥٨٢,٣ - ١١ ٦٠٩,٨

 ليبرييا - ٩٣٥,٧ ٢٧ ٤٨٠,٢ ٤ ٧٣٦,٦ - ٥ ٣٩٠,١ - ٣٨ ٥٤٢,٦

 نيجرييا  - - ١ ٤٦٤,٤ ١ ١٧٠,١ ١٢,٤ ٦٧٠,٣ - ٣ ٣١٧,٢

 السنغال - - - ٢٦٤,٦ ٢٦,٩ ١ ١٦٤,٧ - ١ ٤٥٦,٢

 اليونسري - ٧ ١٥٥,٧ ٤ ٢٠٢,٤ ٣٦١,٣ - ٢ ٣٥٣,٦ - ١٤ ٠٧٣,٠

 توغو  ٦٣,٥      ٦٣,٥

 األنشطة اإلقليمية - ١ ٢٤٨,٠ ٢٠١,٨ ٢ ٠١٣,٠ ٦٤,١ - - ٣ ٥٢٦,٩

 )١(اجملموع الفرعي  ٢٠٤,٣ ٢٢ ١٤١,٣ ٣٧ ٨٣١,٦ ١٣ ٤١٨,٤ ١ ١٩٩,٧ ١٩ ٢٩٨,١ - ٩٤ ٠٩٣,٤

  شرق أفريقيا والقرن األفريقي‐ ٢       

 جيبويت - ١ ٢٦١,١ ٣٤٨,٦ - - ١ ٠٦٥,٨ - ٢ ٦٧٥,٥

 إريتريا - ٢ ٠٣٠,٧ ٣ ٤٦٤,٥ - ١,٧ ١ ٠٤٨,٧ - ٦ ٥٤٥,٦

 إثيوبيا  ٩٣٠,٥ ٩ ٢٧٤,٣ ٢ ٦٨٣,٢ ٩٤٢,٠ ٠,١ ٢ ٦٧٨,١ - ١٦ ٥٠٨,٢

 مبا يف ذلك مركز الدعم(كينيا  ٦ ٦٠٠,٢ ٢٠ ٦٤٥,٣ ١ ٩٤٣,٤ - ٣٣٧,٥ ٧ ٦٨٦,١ - ٣٧ ٢١٢,٥
 )  اإلقليمي يف كينيا

 الصومال - ٣٠٢,٧ ٥ ١٣٨,٣ ٩٣٩,١ ٤,١ ٧٠٩,٧ - ٧ ٠٩٣,٩

 السودان ١ ٤٥٣,٧ ٥ ٣٢٥,٧ ٥١ ٣٦٥,٨ ٤ ٦٣١,٠ ١١٤,٤ ٥ ٦٨٠,٥ - ٦٨ ٥٧١,١

 أوغندا ١ ٠١٦,٧ ٣٧٠,٨ ١ ٨٨٧,٤ ١٥ ٣١٠,٣ ٤٤,٢ ٢ ٣٢٦,٩ - ٢٠ ٩٥٦,٣

 )٢(اجملموع الفرعي  ١٠ ٠٠١,١ ٣٩ ٢١٠,٦ ٦٦ ٨٣١,٢ ٢١ ٨٢٢,٤ ٥٠٢,٠ ٢١ ١٩٥,٨ - ١٥٩ ٥٦٣,١

  العظمى وسط أفريقيا والبحريات‐ ٣       

 بوروندي - ٣ ٢٧٤,٤ ٢٢ ٨٤٤,٧ - ١٩,٥ ٤ ٣٧٠,٥ - ٣٠ ٥٠٩,١

 مجهورية أفريقيا الوسطى - ١٩٣,١ ٢ ٠٣٧,٤ ٥٥٠,٧ - ٩١٤,٩ - ٣ ٦٩٦,١
 تشاد - ٥٢ ٣٨١,٦ ٠,٨ ٧ ٤٧٩,٦ - ٥ ٣٥١,٦ - ٦٥ ٢١٣,٦
 الكونغو  - ٣ ٢٦٥,٦ ١ ٩٩٥,٩ ٦٧١,٣ - ١ ٦٨٣,٨ - ٧ ٦١٦,٦
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  - ٩ ٩١٨,٢ ٢٣ ٣٦٨,٥ ٢ ١١٤,٨ - ٤ ٨٠٥,٤ - ٤٠ ٢٠٦,٩
 غابون - - ٢٩,٥ ١ ٩٤٩,٤ ٤٣,٦ ٥٨٩,٩ - ٢ ٦١٢,٤
 رواندا - ٤ ٩٩٣,٢ ٣٧٣,١ - ١٠,٨ ٨٤٧,٨ - ٦ ٢٢٤,٩
 مجهورية ترتانيا املتحدة - ١٦ ١٣٩,٥ ٨ ٣٥٩,٩ ٢٦٧,٨ ٢٦٠,٠ ٢ ٣٧١,٣ - ٢٧ ٣٩٨,٥
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  نوع املساعدة الدعم

 اجملموع
التنظيم 
 التوطني احمللي إعـادة التوطني دعـم الربامج واإلدارة

العودة الطوعية
الرعايـة واإلعالة إىل الوطـن

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    

 نشطة اإلقليميةاأل - ٦ ٤١٢,٥ ٢٥,٢ - ٧٣,٩ - - ٦ ٥١١,٦
 )٣(اجملموع الفرعي  - ٩٦ ٥٧٨,١ ٥٩ ٠٣٥,٠ ١٣ ٠٣٣,٦ ٤٠٧,٨ ٢٠ ٩٣٥,٢ - ١٨٩ ٩٨٩,٧

    
  اجلنوب األفريقي‐ ٤        

 أنغوال - - ١٤ ٥٥٨,٦ ٣٨٠,٠ - ٢ ٨٥٩,٥ - ١٧ ٧٩٨,١
 بوتسوانا - ١ ١٤٨,٨ - - - ٥٩٤,٤ - ١ ٧٤٣,٢
 مالوي - ١ ٥٧٥,٨ - - - ٥٧٢,٥ - ٢ ١٤٨,٣
 موزامبيق - - - ٢ ١١٢,٠ ١٣,٧ ٧٠٧,١ - ٢ ٨٣٢,٨
 ناميبيا - ٢ ٠٠٥,٠ - - - ٧٨٦,٢ - ٢ ٧٩١,٢
 جنوب أفريقيا - - ٦١١,٤ - ٢٣,٦ ٢ ٤١٢,٦ - ٣ ٠٤٧,٦
 زامبيا  - ٤ ٨٤١,٠ ١ ١٩٩,٣ ٣ ٨٨٢,٢ ٣١,٧ ٢ ٤٨٩,٩ - ١٢ ٤٤٤,١
 زمبابوي - - - ١ ٣٢٧,٧ - ٤٩٣,٠ - ١ ٨٢٠,٧
 األنشطة اإلقليمية ١٦٠,٣ ٣٤١,٨ - ١ ٥٦٤,٥ ٩٥,٧ - - ٢ ١٦٢,٣
 )٤(اجملموع الفرعي  ١٦٠,٣ ٩ ٩١٢,٤ ١٦ ٣٦٩,٣ ٩ ٢٦٦,٤ ١٦٤,٧ ١٠ ٩١٥,٢ - ٤٦ ٧٨٨,٣
 )٤-١(اجملموع الفرعي ألفريقيا  ١٠ ٣٦٥,٧ ١٦٧ ٨٤٢,٤ ١٨٠ ٠٦٧,١ ٥٧ ٥٤٠,٨ ٢ ٢٧٤,٢ ٧٢ ٣٤٤,٣ - ٤٩٠ ٤٣٤,٥

 ريقيا والشرق األوسط آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا ومشال أف‐ ٥     

 أفغانستان - ١٤١,٦ ٤٢ ٠٩١,٣ - - ٥ ٢٩٩,٨ - ٤٧ ٥٣٢,٧
 اجلزائر ٧٤٩,٤ ٤ ٧٥٠,٦ - - - ٤٨٣,١ - ٥ ٩٨٣,١
 مصر - - ٨٦,٢ ٣ ٢١١,٧ ٤٠,٠ ١ ١٦٢,٠ - ٤ ٤٩٩,٩
 العراق - - ١٤ ٩٧٠,٩ - - ٢ ٠٢١,٩ - ١٦ ٩٩٢,٨
 ورية إيران اإلسالميةمجه - ١ ١٧٣,٤ ٤ ٤٤٥,١ ٤ ٧٧٨,٤ - ٢ ٦٠٢,٨ - ١٢ ٩٩٩,٧
 إسرائيل - ١٣٥,١ - - - ٨٤,٧ - ٢١٩,٨
 األردن ٣٨,١ ١ ١٧١,٣ ١ ٤٦٨,٨ - ١٨,٢ ٦٦٠,٢ - ٣ ٣٥٦,٦
 كازاخستان - ٨٢٤,٦ ١,٨ - - ٧٦٨,٠ - ١ ٥٩٤,٤
 قريغيزستان - ٧٦٩,١ - ١٨١,٢ - ٤٢٢,٨ - ١ ٣٧٣,١
 لبنان ٢ ٨٦٦,١ ١ ٠٤٤,٥ ٤٨٤,٢ - ١٨٥,١ ١ ٣٩٠,٥ - ٥ ٩٧٠,٤
 اجلماهريية العربية الليبية - ٣٩٧,٤ ٤٧,٠ - - ٣٥٤,٣ - ٧٩٨,٧
 موريتانيا - ٣٨٠,٢ - - - ٤٥٧,٠ - ٨٣٧,٢
 املغرب - ٧٦٥,٩ - - - - - ٧٦٥,٩
 باكستان ١٧ ٤٩٣,٧ ١١ ٧١٠,٣ ٩ ٩٩٦,٣ - ٢٦,٥ ٣ ٨٨٣,٠ - ٤٣ ١٠٩,٨
 اململكة العربية السعودية - ٨٩٧,١ - - - ١ ٠٤٣,٥ - ١ ٩٤٠,٦
 اجلمهورية العربية السورية ١٤٧,٩ ١ ٠٤٨,٩ ٧٦٣,٢ - ٤٠,١ ٧٦٢,٠ - ٢ ٧٦٢,١
 طاجيكستان - ٤٠٤,٤ ١٩٢,٧ - - ٤٥٥,٤ - ١ ٠٥٢,٥
 تونس - ٢٥٣,٦ - - - ٥٤,٥ - ٣٠٨,١
 تركمانستان - ٥٥,٩ - ٤٣٩,٧ - ٣٦٣,٣ - ٨٥٨,٩

 اإلمارات العربية املتحدة - - - - - ١٤٩,٢ - ١٤٩,٢
 أوزبكستان - ٣٢٧,٦ - - - ٢٦٤,٦ - ٥٩٢,٢
 )تدابري بناء الثقة(الصحراء الغربية  - ١ ٠٢٢,٠ - - - ٣٠٥,١ - ١ ٣٢٧,١
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  نوع املساعدة الدعم

 اجملموع
التنظيم 
 التوطني احمللي إعـادة التوطني دعـم الربامج واإلدارة

العودة الطوعية
الرعايـة واإلعالة إىل الوطـن

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    

 اليمن - ٣ ٤٩٢,٦ ١٦٠,٧ - ١٥,٩ ٧٢٤,٥ - ٤ ٣٩٣,٧
 األنشطة اإلقليمية ٧ ٧٠٣,٠ ٦٣٤,٨ ١ ٩١٩,٩ ٢٢٣,٤ - ٣٠٣,٢ - ١٠ ٧٨٤,٣
 )٥(اجملموع الفرعي  ٢٨ ٩٩٨,٢ ٣١ ٤٠٠,٩ ٧٦ ٦٢٨,١ ٨ ٨٣٤,٤ ٣٢٥,٨ ٢٤ ٠١٥,٤ - ١٧٠ ٢٠٢,٨

  آسيا واحمليط اهلادئ‐ ٦        
 أستراليا ونيوزيلندا - ٤٤٤,٤ - - - ٥٣٣,٤ - ٩٧٧,٨
 بنغالديش - ٢ ١٥٣,٠ - - - ٥٠٢,٤ - ٢ ٦٥٥,٤
 كمبوديا - ٧٦٠,٩ - - - ٣٦٤,٣ - ١ ١٢٥,٢
 الصني - ٢ ٩٩٠,٥ - - - ٥٤٣,٥ - ٣ ٥٣٤,٠
 اهلند - ٢ ٠٩٣,٣ ٣٢,٣ - ٤٩,٣ ٧٩٠,٨ - ٢ ٩٦٥,٧
 إندونيسيا  ١٦ ٢٤٥,٢ ١ ٠٤٧,٠ - ٦٣,٩ - ١ ١٨٨,٩ - ١٨ ٥٤٥,٠
 اليابان - ٦٣٩,٤ - - - ٢ ٠٦٩,٩ - ٢ ٧٠٩,٣
 مجهورية كوريا - ٢٩٦,٣ - - - ٤٠٤,٤ - ٧٠٠,٧
 ماليزيا - ٢ ١١٨,٥ - - ١٥٦,٧ ٨٧٨,٠ - ٣ ١٥٣,٢
 منغوليا  - ٥٢,١ - - - ١٦,٧ - ٦٨,٨
 ميامنار - - ٢ ٨٩١,٢ - - ١ ٣١٢,١ - ٤ ٢٠٣,٣
 نيبال - ٥ ١٦٢,٨ - ٤٨,٦ - ١ ٠٧٧,٣ - ٦ ٢٨٨,٧
 بابوا غينيا اجلديدة  - - - ٤٣١,٠ - - - ٤٣١,٠
 الفلبني - - - ١٣٤,٣ - ٦٦,٦ - ٢٠٠,٩

 سنغافورة  - ٣٧,٢ - - - - - ٣٧,٢
 سري النكا ٩ ٣٨٠,٤ ١٣٩,٦ - ٥ ٨٨١,٠ - ١ ٥٤٤,٥ - ١٦ ٩٤٥,٥
 تايلند - ٨ ٠٥٣,٣ - - ٣٧٧,٩ ٢ ١٢٨,٥ - ١٠ ٥٥٩,٧
  ليشيت-تيمور  ٤ ٥٧٠,٢ - - ١٠٠,٦ - ٩٦,٤ - ٤ ٧٦٧,٢
 فييت نام - - - ٣٣٧,٩ - ١٨٣,٢ - ٥٢١,١
 األنشطة اإلقليمية - ٨,٠ ٢,٥ - - - - ١٠,٥
 )٦(اجملموع الفرعي  ٣٠ ١٩٥,٨ ٢٥ ٩٦٦,٣ ٢ ٩٢٦,٠ ٦ ٩٩٧,٣ ٥٨٣,٩ ١٣ ٧٠٠,٩ - ٨٠ ٤٠٠,٢

   أوروبا‐ ٧        
 ألبانيا - ٣٤٤,٤ - ٤٣٤,٨ - ٦٤٧,٩ - ١ ٤٢٧,١
 أرمينيا - - - ١ ١٨٠,٣ - ٥٥٢,٩ - ١ ٧٣٣,٢
 النمسا - - - ٧٦٨,٩ - ٣٤٨,١ - ١ ١١٧,٠
 أذربيجان - ٢ ٣١٧,٧ - ٤٤١,٥ - ٧١٨,٢ - ٣ ٤٧٧,٤
 بيالروس - - - ١ ٠١٢,٥ - ٢٧٨,٨ - ١ ٢٩١,٣
 بلجيكا  - - - ٦٦٠,١ - ٢ ٦٣٨,٠ - ٣ ٢٩٨,١
 البوسنة واهلرسك - ٣ ٦٣٩,٥ ٢ ٩٠٠,٨ - - ٢ ١٨٢,١ - ٨ ٧٢٢,٤
 بلغاريا - - - ٥٢٣,٠ - ٣٦٣,١ - ٨٨٦,١
 كرواتيا - - ٣ ٠٣٤,٠ ١٩٧,٠ - ٩٧٩,١ - ٤ ٢١٠,١
 قربص ٧٠,٠ - - ٢٧٥,٥ - ٣٦٢,٣ - ٧٠٧,٨
 اجلمهورية التشيكية  - - - ٤٠٤,٤ - ٥٠٣,٢ - ٩٠٧,٦
 سافرن - - - ١ ٦٢١,٢ - ٨٠٧,٧ - ٢ ٤٢٨,٩
 جورجيا  - - - ٣ ٢١٩,٢ - ٩٣٨,٧ - ٤ ١٥٧,٩
 أملانيا - - ٨٢,٦ ٩٦٠,٩ - ١ ٠٠٣,٣ - ٢ ٠٤٦,٨
 اليونان - - - ٦٤٦,٥ - ٦٩٠,٥ - ١ ٣٣٧,٠
 هنغاريا  - - - ٧٧٧,٧ - ١ ١٢٤,١ - ١ ٩٠١,٨
 آيرلندا - - - ١٩٢,٤ - ٤٠١,٨ - ٥٩٤,٢
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  نوع املساعدة الدعم

 اجملموع
التنظيم 
 التوطني احمللي إعـادة التوطني دعـم الربامج واإلدارة

العودة الطوعية
الرعايـة واإلعالة إىل الوطـن

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    
 إيطاليا - - - ٩١٥,٩ - ١ ٨٨٣,٩ - ٢ ٧٩٩,٨
 مالطة - - - ٢,٤ - ١٩,٣ - ٢١,٧

 اجلبل األسود - ٧٤٧,٧ - - - - - ٧٤٧,٧

 بولندا - - - ٣٦٧,٠ - ٤٤٠,٤ - ٨٠٧,٤
 الربتغال - - - ٤٣,٣ - - - ٤٣,٣

 مجهورية مولدوفا - - - ٤٥٦,١ - ٢٦٩,٤ - ٧٢٥,٥
 رومانيا  - ٢٤٧,٣ - ٥٣٠,٥ - ٥٤٤,٩ - ١ ٣٢٢,٧
 حتاد الروسياال - - - ١١ ١٦٤,٢ - ١ ٨١٠,١ - ١٢ ٩٧٤,٣

 صربيا - ١٠ ٢٠٥,٣ ٩٦١,١ ٤ ٤٩٠,٠ - ٤ ١٧٩,١ - ١٩ ٨٣٥,٥
 سلوفاكيا - - - ٣٦٧,٦ - ٣٨٨,٢ - ٧٥٥,٨
 سلوفينيا  - - - ٢٠٥,٠ - ١٢٨,٧ - ٣٣٣,٧
 إسبانيا - - - ٥١٣,٩ - ٦٩٩,٠ - ١ ٢١٢,٩
 السويد - - - ٧٤٤,٤ - ٩٩٤,٨ - ١ ٧٣٩,٢
 سويسرا - - - ٢٢٧,٥ - ٢٨١,١ - ٥٠٨,١
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  - ٢ ٢٨٦,٧ - - - ٨٠١,٢ - ٣ ٠٨٧,٩

   السابقة
 تركيا  - - ٤٠٩,١ ٣ ٤٨١,٥ - ٢ ٧٠٢,٩ - ٦ ٥٩٣,٥
 أوكرانيا - - - ١ ٩١٩,٥ - ١ ١٩٣,٢ - ٣ ١١٢,٧
 اململكة املتحدة  - - ١٨٨,٨ ٣٧٤,٣ - ٩٦٩,٨ - ١ ٥٣٢,٩
 ة األنشطة اإلقليمي - - - ٨٥٧,٢ - - - ٨٥٧,٢
 )٧(اجملموع الفرعي  ٧٠,٠ ١٩ ٧٨٨,٦ ٧ ٥٧٦,٤ ٣٩ ٩٧٦,٢ - ٣١ ٨٤٥,٨ - ٩٩ ٢٥٧,٠

  األمريكتان‐ ٨        
 مكتب املفوضية يف نيويورك      ٢ ٣٠٦,٧  ٢ ٣٠٦,٧
 األرجنتني - - - ١٠٨,٣ - ٧١٢,٢ - ٨٢٠,٥
 الربازيل - - - ١ ١٣٩,٣ ٧٣٣,٩ ٣٦٤,٨ - ٢ ٢٣٨,٠
 كندا - - - ٨٢٤,٤ - ٨٤٤,٨ - ١ ٦٦٩,٢
 كولومبيا - - - ٨ ٤٢٢,١ - ١ ٣٨٩,٩ - ٩ ٨١٢,٠
 كوستاريكا - - - ٨٨٠,١ - ٦٢٥,٢ - ١ ٥٠٦,٣
 كوبا - ٢٥٦,٤ ٢٥,٢ - - - - ٢٨١,٦
 إكوادور - - - ٢ ٩٤٠,٢ - ٧٥١,٣ - ٣ ٦٩١,٥
 املكسيك - - - ٧٧٧,٥ - ٨٠٦,٤ - ١ ٥٨٣,٩
 بنما - - - ٥٢٦,٣ - ٢٩٠,٠ - ٨١٦,٣
 الواليات املتحدة األمريكية - - - ٢ ٠٨٥,٩ - ١ ٤٧١,٣ - ٣ ٥٥٧,٢
 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  - - - ٦٩٢,٠ - ١ ٠١٧,٧ - ١ ٧٠٩,٧
 األنشطة اإلقليمية - - - ٢ ٨٨٦,٧ ٥٢٨,٩ - - ٣ ٤١٥,٦
 )٨(اجملموع الفرعي  - ٢٥٦,٤ ٢٥,٢ ٢١ ٢٨٢,٨ ١ ٢٦٢,٨ ١٠ ٥٨٠,٣ - ٣٣ ٤٠٧,٥
  الربامج العاملية- ٩ ٧ ٦٤٩,٦ ٩ ٢١٨,٠ ٥٨,٥ ٩ ٣٩٦,٥ ٢ ٩٣٦,٧ ٣٧ ٦٢٤,١ - ٦٦ ٨٨٣,٤
١٩٠ ١١٠,٨ - ٩٤٠ ٥٨٥,٤ ١٤٤ ٠٢٨,٠ ٧ ٣٨٣,٤  )٩-١(اجملموع الفرعي امليداين  ٧٧ ٢٧٩,٣ ٢٥٤ ٥٠٢,٦ ٢٦٧ ٢٨١,٣

  املقر- ١٠        
 دعم الربامج        

 التنظيم واإلدارة       ٧١ ٧٢٩,٧  ٧١ ٧٢٩,٧
 صندوق امليزانية السنوية -        ٤٧ ١١٦,٨ ٤٧ ١١٦,٨
 صندوق امليزانية العادية -        ٣١ ٤٥٨,٤ ٣١ ٤٥٨,٤
 )١٠(اجملموع الفرعي  - - - - - ٧١ ٧٢٩,٧ ٧٨ ٥٧٥,٢ ١٥٠ ٣٠٤,٩
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  نوع املساعدة الدعم

 اجملموع
التنظيم 
 التوطني احمللي إعـادة التوطني دعـم الربامج واإلدارة

العودة الطوعية
الرعايـة واإلعالة إىل الوطـن

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(    

٩ ٨٣٦,٥ ٩ ٨٣٦,٥       
ــون املبتـــــــــــــدئون - ١١ املوظفـــــــــــ

   من الفئة الفنية
١٠٠ ٧٢٦,٨

١ 
 )١١-١( املفوضية –اجملموع  ٧٧ ٢٧٩,٣ ٢٥٤ ٥٠٢,٦ ٢٦٧ ٢٨١,٣ ١٤٤ ٠٢٨,٠ ٧ ٣٨٣,٤ ٢٦١ ٨٤٠,٥ ٨٨ ٤١١,٧
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