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 حملة عامة -أوال  

 ، استطاعت أعداد هائلـة    ٢٠٠٥خالل األشهر الثمانية عشر اليت سبقت منتصف عام          - ١
 بامتيــاز يف �عــام العــودة� ٢٠٠٤لقــد كــان عــام . مــن الالجــئني العــودة إىل بلــداهنم األصــلية

أفريقيا، نظرا للتقدم امللحوظ الذي حتقق يف تسـوية بعـض مـن أطـول أوضـاع اللجـوء أمـدا يف           
كما تواصلت عمليات العودة اجلماعية إىل أفغانستان حيث عـاد مليـون شـخص آخـر،      . العامل

 .هورييت إيران وباكستان اإلسالميتني اجملاورتنيوال سيما من مج
زاع وانتـهاكات حقـوق اإلنسـان حـول العـامل أدى إىل وقـوع أو                ـغري أن اسـتمرار النـ      - ٢

ــاطق أخــرى   ــة الفــرار يف من ــد�فقــد دفعــت هجمــات ميليشــيات   . جتــدد حال  علــى �اجلنجوي
 اللجـوء إىل تشـاد       شـخص إىل   ٢٠٠ ٠٠٠السكان املدنيني يف إقلـيم دارفـور يف السـودان حنـو             

وقــد جعلــت . ومئــات اآلالف اآلخــرين إىل التحــول إىل مشــردين داخليــا يف الســودان نفســها 
طبيعة هذه احلالة اليت تنطـوي علـى حتـديات مـن نـوع خـاص اجملتمـع الـدويل ميعـن البحـث يف                          
الســبل الكفيلــة بــإدارة حــاالت الطــوارئ املعقــدة النامجــة عــن هــذا التشــرد بطريقــة تقــوم علــى  

 .تعاونال
إن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني تساند املقترحـات القاضـية بتعزيـز               - ٣

صـوب  : يف جـو مـن احلريـة أفسـح        �األمم املتحدة واليت أوردها األمني العام يف تقريره املعنون          
لـك   وتلتزم بإصالح األمم املتحدة، مبـا يف ذ        �حتقيق التنمية، واألمن، وحقوق اإلنسان للجميع     

وتشـارك املفوضـية عـن كثـب يف عمليـة           . طريقة عمل نظام تلبيـة متطلبـات الشـؤون اإلنسـانية          
ــة       اللجنــة الدائمــة املشــتركة بــني الوكــاالت الــيت تســعى إىل تعزيــز قــدرة القطاعــات علــى تلبي

 .ااملتطلبات يف جمال الشؤون اإلنسانية، مع تركيز خاص على املشردين داخلي
ــة وجعــل حركــات    ، اســتمر٢٠٠٤ويف عــام  - ٤ ــة احلماي ــة يف كفال ت التحــديات املتمثل

عودة الالجئني الطوعية إىل أوطاهنم مستدمية وتعزيز عملية إجياد حلول حلـاالت الالجـئني الـيت                
 احتياجات الالجئني الدنيا للبقاء على قيد احلياة؛ كمـا مل يكـن         اومل ُتستوف دائم  . طال أمدها 

ويف جهـات أخـرى مـن العـامل، جعـل اسـتمرار             . للجـوء الالجئون بالضـرورة آمـنني يف بلـدان ا        
تنامي اهلجرة غري املنتظمة واخلوف من اإلرهاب الـدويل موضـوع اللجـوء يكتسـي يف عنـاوين                  

 .األخبار الرئيسية صفة مسألة سياسية حساسة للغاية
وبلــغ إمجــايل الســكان الــذين يشــكلون حمــور اهتمــام مفوضــية األمــم املتحــدة الســامية   - ٥

 - ٢ي اجلـدول    ـــ  مليون شخص، كما ورد ف     ١٩,٢،  ٢٠٠٤ام  ــهاية ع ـلالجئني يف ن  لشؤون ا 
طالبو اللجوء والالجئون وغريهم ممـن يشـكلون حمـور اهتمـام مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية              
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ــام  (لشــؤون الالجــئني   ــة ع ــر     ). ٢٠٠٤هناي ــوارد يف تقري ــرقم املؤقــت ال ــدد ال ــذا الع ويفــوق ه
 لكـون البيانـات اإلحصـائية املسـتخدمة يف التقريـر العـاملي ُتقَـدَّر                ٢٠٠٤املفوضية العـاملي لعـام      

 .على أساس األرقام املتاحة يف مطلع الفترة اليت يستعرضها التقرير
ويوفر هذا التقرير جردا لألنشطة اليت أجنزهتا مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون              - ٦

ويصـف  . ٢٠٠٥ ومنتصـف عـام   ٢٠٠٤نـاير  ي/الالجئني يف الفترة املتراوحة بـني كـانون الثـاين       
ــة واملســاعدة          ــة وأنشــطة احلماي ــة الدولي ــق باحلماي ــا يتعل ــية فيم التطــورات والتحــديات الرئيس
والبحث عن حلول دائمة ملشـكلة الالجـئني وغريهـم ممـن يشـكلون حمـور اهتمـام املفوضـية يف                     

ابـة ويسـتعرض الشـراكات    كمـا يتنـاول عـددا مـن القضـايا املتعلقـة بـاإلدارة والرق          . العامل برمته 
وميكن االطـالع علـى معلومـات أكثـر إسـهابا           . والتنسيق داخل وخارج منظومة األمم املتحدة     

 ٢٠٠٤عــن األنشــطة اإلقليميــة والقطريــة واألولويــات العامليــة يف تقريــر املفوضــية العــاملي لعــام 
 املفوضــية واللجنــة  ويف خمتلــف التقــارير املقدَّمــة إىل جملــس إدارة ٢٠٠٥ونــدائها العــاملي لعــام 

ــها الدائمــة    ــامج املفــوض الســامي وجلنت ــة لربن ــع   . التنفيذي ــع هــذه التقــارير متاحــة يف املوق ومجي
 .http://www.unhcr.ch: اإللكتروين للمفوضية

 
 احلماية الدولية -ثانيا  

جس املتعلقــة باإلرهــاب الــدويل خــالل الفتــرة الــيت يستعرضــها التقريــر، شــددت اهلــوا  - ٧
واخللط بني قضايا اهلجرة واللجوء الضغط على نظام احلمايـة الدوليـة وضـيقت حـق الالجـئني                  

وجنحــت جهــود وســائط اإلعــالم الــيت تتعمــد هتيــيج عواطــف اجلمــاهري يف   . يف طلــب اللجــوء
 األمـم   وتعمـل مفوضـية   . حتريف أسباب املشاكل األمنية وتشـويه صـورة ضـحايا انعـدام األمـن             

املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف هذا السياق الصعب على تأمني احلصول على اللجوء ملـن               
 .يطلبونه بناًء على خوف مربَّر من التعرض لالضطهاد

مــا يتصــل هبــا مــن أهــداف خــالل  و)١(وعــزز تعمــيم األهــداف الســتة لربنــامج احلمايــة - ٨
دارة احلماية الدولية التابعة للمفوضـية ومـا تقـوم بـه            الفترة اليت يستعرضها التقرير الروابط بني إ      

، ٢٠٠٤ويف عـام    . كمـا سـاعد علـى حتديـد هـدف تـدخالت احلمايـة             . املفوضية من عمليـات   
اعتمدت اللجنة التنفيذية استنتاجني مواضيعيني عمـال بربنـامج احلمايـة، باإلضـافة إىل اسـتنتاج                

توجيه فيما يتعلق بالتعاون الدويل وتقاسـم       وقد وفر أحدمها مصدر     . عام بشأن احلماية الدولية   
األعباء واملسؤوليات يف حاالت التدفق اجلماعي لالجئني يف حني قـدم اآلخـر توصـيات بشـأن                 

ودأبــت . املســائل القانونيــة املتعلقــة بالســالمة يف ســياق عــودة الالجــئني الطوعيــة إىل أوطــاهنم   
__________ 

 )١( A/57/12/Add.1املرفق الرابع ،. 
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يــة عــن التقــدم احملــرز يف تنفيــذ برنــامج   املفوضــية علــى تقــدمي تقــارير دوريــة إىل اللجنــة التنفيذ 
 .احلماية ويف كفالة مواصلة العمل به كأداة عملية لتحسني مستوى احلماية

وبقيــت الســالمة البدنيــة لالجــئني مصــدر قلــق رئيســي خــالل الفتــرة الــيت يستعرضــها   - ٩
فقد ظل اسـتخدام اغتصـاب الالجئـات كسـالح نـزاع واختطـاف األطفـال الالجـئني                   . التقرير

كمـا وقعـت    . إذالهلم، على وجه اخلصوص، مسات معتادة لألوضاع اليت يسـود فيهـا التشـرد             و
حاالت إعادة قسرية استند بعضها، وهـذا مـدعاة للقلـق، إىل ترتيبـات مت التوصـل إليهـا بشـأن                     

ن وبلـداهنم األصـلية يف حماولـة إلجـازة         ـــ ة لالجئي ــفـضيـن دول مست  ــيـدا ب ــديــرض حت ــك الغ ــذل
وبينمــا اســتمر اخنفــاض العــدد اإلمجــايل لالجــئني، ال يــزال ماليــني األشــخاص يف .  جيــوزمــا ال

وميكــن االطــالع علــى معلومــات مفصــلة عــن التطــورات املتعلقــة  . حاجــة إىل احلمايــة الدوليــة
تقدم الفقـرات التاليـة حملـة       و. )٢( املتعلقة باحلماية الدولية   ٢٠٠٥باحلماية الدولية يف مذكرة عام      

ضبة عن التحـديات الـيت واجهتـها مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني              عامة مقت 
والتدابري اليت اختذهتا فيما يتعلق هبـذه التطـورات متَِّبعـةً يف ذلـك إىل حـد كـبري األهـداف السـتة           

 .لربنامج احلماية
 

 ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١تعزيز تنفيذ اتفاقية عام  -ألف  
يت يستعرضـها التقريـر، دأبـت مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون            خالل الفترة ال   - ١٠

 ١٩٥١الالجــئني علــى التشــاور مــع الــدول وعلــى التــرويج ألمهيــة االنضــمام إىل اتفاقيــة عــام   
 امللحـق هبـا، وفائـدهتما       ١٩٦٧وبروتوكول عـام    ) ١٩٥١اتفاقية عام   (اخلاصة بوضع الالجئني    

ــة الدول    ــوفري احلماي ــز      كصــكني رئيســيني لت ــدول يف متيي ــك مســاعدة ال ــا يف ذل ــة لالجــئني، مب ي
ويف حـني وضـعت بعـض الـدول         . الالجئني لدى صياغتها للتشريعات املتعلقة مبعاملة األجانب      

تشــريعات إجيابيــة، مييــل االجتــاه الســائد إىل فــرض قيــود حيــث ُينظَــر إىل التعــديالت التشــريعية  
 .مبنظار اهلجرة أو مكافحة اإلرهاب الضيق

اصــلت املفوضــية الــدعوة إىل التنفيــذ الفعــال لقــانون الالجــئني الــدويل والــوطين         وو - ١١
ــة مــن       ــة الدولي ــون احلماي ــذين يطلب ــة أن يســتفيد األشــخاص ال ــد االقتضــاء لكفال ــدخل عن والت
إجــراءات اللجــوء وأن حيصــلوا علــى وثــائق فرديــة ويــتم تســجيلهم بالشــكل املناســب وحيظــوا  

 اليت شاركت فيها املفوضية يف حتديد وضع الالجـئني، احنصـر            ويف احلاالت . باالستقبال الالئق 
ــة        ــة حلماي ــنظم الوطني ــد وضــع الالجــئني إىل ال التحــدي املطــروح يف نقــل املســؤولية عــن حتدي

__________ 
 )٢( A/AC.96/1008 ،٢٠٠٥يوليه / متوز٤. 
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كما أن املفوضية كثفت جهودها من أجـل تعزيـز معرفـة وقـدرة              . الالجئني يف الوقت املناسب   
 .)٣(اموظفيها وشركائه

ا عـالن كرتاخينـ   ، مت االحتفـال بالـذكرى العشـرين إل        ٢٠٠٤نوفمرب  /ويف تشرين الثاين   - ١٢
 دولـة مـن أمريكـا الالتينيـة         ١٨بشأن الالجئني بعقد اجتمـاع يف مدينـة مكسـيكو أعـادت فيـه               

والوســطى تأكيــد التزامهــا بــاإلعالن ووافقــت علــى خطــة عمــل لتحســني محايــة الالجــئني يف    
 .املنطقة
 املتعلقـة بوضـع األشـخاص       ١٩٥٤تفاقيـة عـام     ني ال وأتاح االحتفال بالـذكرى اخلمسـ      - ١٣

فرصة ملفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني للتـرويج          ٢٠٠٤ يف عام    عدميي اجلنسية 
ة، تخفيض حاالت انعـدام اجلنسـي      املتعلقة ب  ١٩٦١لالنضمام إىل هذه املعاهدة وإىل اتفاقية عام        
 إجراء أول استقصاء عـاملي بشـأن اخلطـوات          ومت. اللتني مل يصادق عليهما عدد هام من الدول       

الــيت اختــذهتا الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة للحــد مــن ظــاهرة عــدميي اجلنســية وتلبيــة            
احتياجات عدميي اجلنسية يف جمـال احلمايـة عمـال بربنـامج احلمايـة، ومت تقـدمي التقريـر النـهائي                     

 .٢٠٠٤مرفقا مبجموعة شاملة من التوصيات يف عام 
 

 محاية الالجئني يف نطاق حركات اهلجرة األكرب حجما -باء  
تزايد اعتبار حركات اهلجرة مسألة عرب حدودية تتطلب عمـال تعاونيـا دوليـا ومتعـدد                  - ١٤

وعلى امتداد الفترة اليت يستعرضها التقرير، تابعت مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية               . األطراف
 احملافل املتعلقة باهلجرة بغية كفالـة أن تؤخـذ      لشؤون الالجئني عن كثب التطورات احلاصلة يف      

بعني االعتبار بالكامل احتياجات املشردين من حيث احلماية ومسؤوليات احلماية الـيت تضـعها           
 هذه االحتياجات على عاتق الدول ومفوضية األمم املتحدة السامية لشـؤون الالجـئني وغريهـا              

 .من املنظمات
صدارة يف سياق منطقة البحر األبـيض املتوسـط، حيـث           واحتلت هذه املسائل مكان ال     - ١٥

أعربت املفوضية عن قلقها إزاء مصري املهاجرين الذين يفدون على جنوب أوروبـا مـن أفريقيـا                 
وال تـزال املفوضـية تشـدد علـى أن التمسـك بـاإلجراءات الالئقـة، حـىت يف                   . والشرق األوسط 

 ضـخامة عـدد الوافـدين، أمـر حيـوي       احلاالت اليت تتعرض فيها نظـم االسـتقبال للضـغط بفعـل           
ــهم       ــربر محايت ــديهم خمــاوف ت ــن األشــخاص ل ــن مِِ ــز َم ــة متيي ــذه  . بالنســبة إىل كفال وتتطلــب ه

األوضاع التزاما سياسيا وتؤيد املفوضية وضع هنج متعدد األطراف مثل برنـامج الهـاي داخـل             
، حيــث إكــوادور وماليزيــاكمــا أن هنــاك اجتاهــات مشــجعة، وال ســيما يف  . االحتــاد األورويب

 .ترافقت التطورات املتعلقة مبراقبة اهلجرة بسياسات أكثر رفقا بالالجئني
__________ 

 .ايةبرنامج تعلم توفري احلم موظفا من موظفي املفوضية يف ٦٥٠حىت اآلن، شارك ما يربو على  )٣( 
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تقاســــم أكثـــــر عـــــدال لألعبـــــاء واملســــؤوليات وبنـــــاء القـــــدرات الســـــتقبال    -جيم  
 الالجئني ومحاية
تعزز هدف برنامج احلماية املتمثل يف تقاسم األعباء واملسؤوليات بطريقـة أكثـر عـدال        - ١٦

العــامل يواجــه � الــذي يعتــرف بــأن �يف جــو مــن احلريــة أفســح�مــني العــام املعنــون بتقريــر األ
النـهوض بقضـايا    �بـد لــه مـن         ويلفـت االنتبـاه إىل أن العـامل ال         �هتديدات وحتديات متشـابكة   

وال ســبيل ملواجهــة مشــكلة التشــريد القســري الــيت  . �ـااألمــن والتنميــة وحقــوق اإلنســان معــ 
إال بالتعـاون العـاملي الواسـع والعميـق         �ت هـذه القضـايا األساسـية        غالبا ما تـنجم عـن انتـهاكا       

 .�واملتواصل بني الدول
كما عـززت مفوضـية األمـم املتحـدة السـامية لشـؤون الالجـئني تعاوهنـا مـع وكـاالت             - ١٧

ــة خــالل ال      ــم املتحــدة األخــرى واملنظمــات غــري احلكومي ــر،    األم ــيت يستعرضــها التقري ــرة ال فت
 يف منظمــة العمــل الدوليــة يف جمــال املســاعدة الغذائيــة واألغذيــة العــامليبرنــامج ســيما مــع  وال

 .تعزيز موارد الرزق املستدامة واالعتماد على الذات
وتلبيةً للنداء الوارد يف برنامج احلماية بتعزيز بناء القدرات، وال سـيما يف البلـدان الـيت                  - ١٨

االحتياجـات يف جمـال القـدرة علـى         تستضيف الالجئني، وضعت املفوضية إطارا شـامال لتقيـيم          
توفري احلماية ويسرت عملية استشارية يف أربعة بلـدان أفريقيـة لتصـميم أنشـطة ترمـي إىل سـد                    

كمــا أن عمــل . جيــري العمــل هبــذه املنهجيــة يف منــاطق أخــرى و. )٤(االثغــرات الــيت مت حتديــده
 مع طائفة من الشـركاء      املفوضية يف جمال بناء القدرات مشل شراكات على ُصُعد خمتلفة عديدة          

وباإلضــافة إىل مناصــرة حقــوق الالجــئني، مشلــت جهــود  . علــى الصــعيدين اإلقليمــي والــوطين
املفوضــية املســاعدة يف وضــع بــرامج لتــوفري مراكــز تقــدم املشــورة واملســاعدة القانونيــة إىل          
ــة يف مكافحــة مشــاكل مــن قبيــل العنــف اجلنســي       الالجــئني وإشــراك املنظمــات غــري احلكومي

 .لعنف القائم على أساس نوع اجلنسوا
ــا         - ١٩ ــري النكـ ــل يف سـ ــدودة األجـ ــانية حمـ ــاعدة إنسـ ــية مسـ ــدمت املفوضـ ــتثناًء، قـ واسـ

وإندونيسيا بالتنسيق مع أفرقة األمم املتحدة القطرية من بـاب رد الفعـل جتـاه كارثـة تسـونامي                   
 . واستجابةً لطلب من األمني العام٢٠٠٤ديسمرب /اليت وقعت يف كانون األول

 

__________ 
 وكينيـا ومجهوريـة ترتانيـا املتحـدة ويـأيت التمويـل مـن املفوضـية األوروبيـة                   وبوركينا فاسو حدث هذا يف بنن      )٤( 

 . وأملانيا وهولندا واململكة املتحدةالدامنركوحكومات كل من 
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 معاجلة الشواغل املتصلة باألمن مبزيد من الفعالية -دال  
ال تزال املسائل األمنيـة مصـدر قلـق رئيسـي لالجـئني وملـن يعـىن حبمايتـهم، مبـن فـيهم                        - ٢٠

 وخباصـة موظفـو     -موظفو املفوضية وغريهم من املوظفني العاملني يف جمال الشـؤون اإلنسـانية             
وخالل الفترة الـيت    .  تسعى إىل توفري احلماية واملساعدة      والدول اليت  -املنظمات غري احلكومية    

يشملها التقرير، غالبـا مـا كـان انعـدام األمـن سـببا للفـرار يف حـاالت امتـدت مـن دارفـور إىل                         
كمـا  . أو النـهب مـن قبـل قـوات املتمـردين          /كولومبيا وبقيت خميمات عديدة عرضة للتوغـل و       
ــداء   أن املشــردين مــن النســاء واألطفــال والرجــال كــث   ريا مــا تعرضــوا خــارج املخيمــات لالعت

واألذى اجلسدي علـى يـد اجملتمعـات املستضـيفة وذلـك، علـى سـبيل املثـال، بسـبب التـوترات                    
 .اإلثنية أو غريها من التوترات، أو بسبب الصراع على املوارد احمللية

ا عـن  وقد ردت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بنقل املخيمـات بعيـد           - ٢١
ــة الالجــئني الســودانيني يف تشــاد     ــة املتقلبــة، علــى غــرار مــا وقــع يف حال ويف . املنــاطق احلدودي

 مــع الســلطات إلحــالل االســتقرار يف �اتفــاق أمــين�حــاالت أخــرى، توصــلت املفوضــية إىل 
مــع إدارة عمليــات حفــظ الســالم، وتعــزز التعــاون . املنطقــة املعنيــة، كمــا حصــل يف ســرياليون

ــة      ســيما يف  وال ــة واضــحة حلماي ــع فيهــا إدارة عمليــات حفــظ الســالم بوالي ــاطق الــيت تتمت املن
 ).٦٠انظر أيضا الفقرة (الالجئني، مثل ليبرييا وبوروندي؛ 

 
 تكثيف البحث عن حلول دائمة -هاء  

ــول دائمــة خــالل الفتــرة الــيت            - ٢٢ ــاور التركيــز الرئيســي للبحــث عــن حل ــل أحــد حم متث
ج شاملة ملعاجلة أوضاع التشرد املتسمة يف بعض األحيـان بطـول        يستعرضها التقرير يف وضع هن    

ويف احلــاالت الــيت . ، واصــلت املفوضــية تعزيــز إطــار احللــول الدائمــة٢٠٠٤ويف عــام . أمــدها
كانت فيها العودة الطوعية ألعداد هائلة من الالجئني إما مقررة أو جارية بالفعـل، كانـت مثـة                  

. قائمـة يف نفـس الوقـت علـى أسـاس مسـتدمي             و )٥(ةرميـ حاجة واضحة إىل كفالة عودة آمنة وك      
ولعل العنصر األساسي الستدامة العودة هـو الـربامج اجلاريـة إلعـادة التـوطني وإعـادة اإلدمـاج                   

ــاء   ــادة البنـ ــل وإعـ ــادة التأهيـ ــع(وإعـ ــادات األربـ ــة يف  و. )٦()اإلعـ ــربامج القائمـ ــافة إىل الـ باإلضـ
يبرييا، تشمل الربامج اجلديـدة حـاالت عـودة    أفغانستان وسرياليون وسري النكا وبوروندي ول  

__________ 
 .٢٠٠٤، )LV (١٠١انظر استنتاج اللجنة التنفيذية رقم  )٥( 
  Handbook for Repatriation and Reintegration activities, May 2004انظـــر أيضـــا املفوضـــية،    )٦( 

 Handbook for Planning and Implementing Development Assistance for Refugees (DAR)واملفوضــية، 
Programmes, January 2005. 
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وجنـوب السـودان وحبجـم أقـل يف روانـدا           ) �أرض الصـومال  �(ضخمة يف أنغوال والصـومال      
 .ومجهورية الكونغو الدميقراطية وغابون

تؤيد استراتيجية املساعدة اإلمنائيـة لالجـئني مـنح مسـاعدة إمنائيـة إضـافية للبلـدان الـيت                    - ٢٣
زز قـدرة الالجـئني علـى املسـامهة يف تنميـة اجملتمعـات احملليـة يف الوقـت             تستضيف الجئني، وتعـ   

. الذي متكنهم من اكتساب قـدر مـن االعتمـاد علـى الـذات يف انتظـار إجيـاد حـل دائـم مالئـم                        
 .وجيري تطبيق ُنُهج املساعدة اإلمنائية لالجئني يف الوقت الراهن يف زامبيا وأوغندا

نمية من خالل اإلدماج احمللي على توفري الـدعم املـايل الـذي       وتقوم استراتيجية ثالثة للت    - ٢٤
يليب احتياجات اجملتمع برمته يف الوقت الذي يصبح فيه الالجئون قـادرين علـى االعتمـاد علـى                  

وجيري اتباع هذا النهج على نطـاق ضـيق فيمـا يتعلـق             . أو يندجمون يف اجملتمع احمللي    /أنفسهم و 
 .طنة تشوغو يف مجهورية ترتانيا املتحدةبالجئي بانتو الصوماليني يف مستو

 
 تلبية احتياجات الالجئات واألطفال الالجئني يف جمال احلماية -واو  

تعــززت اجلهــود الراميــة إىل حتســني مســتوى محايــة الالجــئني نســاًء ورجــاال وفتيــات     - ٢٥
ايا املتعلقـة  وفتيانا خالل الفترة اليت يستعرضها التقرير من خـالل مشـروع جتـرييب ملراعـاة القضـ        

وقـــد .  بلـــدا١٦ً وُنفِّـــذ يف ٢٠٠٤فربايـــر /بالســـن ونـــوع اجلـــنس والتنـــوع انطلـــق يف شـــباط 
استشارت أفرقة مجاعات من البالغني واألطفال املشـردين، وعـززت بالتـايل التقيـيم التشـاركي                

ومشلـت املبـادرات الراميـة إىل معاجلـة ظـاهرة           . الحتياجاهتم ورفعـت درجـة وعـيهم بشـواغلهم        
ــ ف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس والعنــف الــذي يســتهدف النســاء      العن

واألطفال توزيع مواد تعليمية وأشرطة فيديو توضح حقوق الالجئني وإنشاء مراكـز للنسـاء يف    
خميمات الالجـئني علـى صـعيد العـامل ومشـاريع هتـدف إىل تـوفري مزيـد مـن األنشـطة الترفيهيـة                        

 .لألطفال
 

 رة تكملة االتفاقية مباد - ثالثا 
واصلت مبادرة تكملـة االتفاقيـة مشـاركتها مـع الـدول وغريهـا مـن شـركاء مفوضـية                     - ٢٦

األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف توطيد االلتزام بتسوية حاالت الالجـئني مـن خـالل                
يـادة  وقـد مشلـت اسـتراتيجيات توطيـد التعـاون الـدويل وز            . تعزيز تقاسم املسـؤوليات واألعبـاء     

 وكـذلك  ٢٠٠٤بشـأن إعـادة التـوطني يف عـام      اتطـار تفامهـ  فعاليته وضع الدول املشـاركة إل     
املناقشات اجلارية بشأن حركة اهلجرة الثانوية غـري املنتظمـة لطـاليب اللجـوء والالجـئني وبشـأن                

 .توجيه املساعدة اإلمنائية إىل إجياد حلول دائمة ملشاكل الالجئني

05-54024 7 
 



A/60/12
 

ملسـتقبل علـى النـهج اخلاصـة حبـاالت حمـددة، وال سـيما حـاالت                 وستركز اجلهود يف ا    - ٢٧
وعـدا الواقـع السياسـي الـذي يـؤثر يف احللـول الدائمـة يف العديـد مـن                    . اللجوء اليت طال أمدها   

ــاون هبــ      ــيت تتع ــة ال ــى الطريق ــدم أيضــا عل ــدول والشــركاء  احلــاالت، يعتمــد التق ا املفوضــية وال
 .الصلة يف تصميمها وجعلها مستدمية ذوو
إن هذا النهج الذي يركز علـى حـاالت حمـددة واضـح بالفعـل يف عـدد مـن العمليـات              - ٢٨

ففي أفغانستان، على سبيل املثال، جيـري وضـع إطـار    . املتعلقة بالالجئني اليت تقوم هبا املفوضية    
أمشل للسياسـات ميكـن ضـمنه التعامـل مـع مشـكلة التشـريد بوصـفها مسـألة أوسـع نطاقـاً مـن                      

ــة  ــاهلجرة واجتثــاث الفقــر املســائل املتعلق ــة شــكلت حــافزاً    .  ب ــة االتفاقي ــادرة تكمل كمــا أن مب
للجهود الرامية إىل وضع خطة عمل شاملة خاصة بالالجئني الصوماليني مـن املزمـع أن تكـون                  
إقليمية النطاق وتفيد من الفرص املتاحة لتعزيز أنشطة العودة الطوعية وإعادة اإلدمـاج اخلاصـة               

جـئ عـاد معظمهـم إىل اجلهـات الشـمالية مـن الـبالد ولإلعـداد للعـودة                مبا يربـو علـى مليـون ال       
الطوعية إىل جنوب الصومال ووسطها وللحلول احملتملة األخرى وذلك بالعمـل مـع الالجـئني               

 .يف بلدان جلوئهم
مشــروع تعزيــز وتتمثــل مبــادرة ابتكاريــة أخــرى تــدعمها مبــادرة تكملــة االتفاقيــة يف   - ٢٩

ذي أوجد هنجا متعـددة األطـراف لتعزيـز قـدرة البلـدان املستضـيفة علـى                  ال القدرة على احلماية  
توفري احلماية فضال عن وضع منهجية شاملة لتقييم مواطن ضـعف القـدرة علـى تـوفري احلمايـة                   

 ).١٨انظر أيضا الفقرة (
وظل حمفـل املفـوض السـامي يـوفر آليـة إلشـراك طائفـة عريضـة مـن الـدول واجلهـات                        - ٣٠

وباإلضـافة إىل   . الشؤون اإلنسانية يف حوار بشأن القضـايا الـيت متـس الالجـئني            الفاعلة يف جمال    
استعراض التقدم احملرز يف كل جانب من اجلوانب الثالثة ملبادرة تكملـة االتفاقيـة، نظـر احملفـل                  

 يف منهجيــة جلعــل النــهج الشــاملة املتبعــة يف تســوية مشــاكل  ٢٠٠٤أكتــوبر /يف تشــرين األول
وتـداول  . اماً وهي قيد اإلدماج يف عملية املفوضية إلعـداد التقـارير السـنوية   الالجئني أكثر انتظ  

املســاعدة اجليــدة لتوجيــه املمارســات ، حــول بيــان ٢٠٠٥مــايو /احملفــل، يف اجتماعــه يف أيــار 
د وحـول الطـرق الـيت ميكـن هبـا لالجـئني والعائـدين               التمـاس حلـول دائمـة للتشـري       حنـو   اإلمنائية  

وقـد أتاحـت هـذه املناقشـات فرصـة لتعميـق فهـم              . داف اإلمنائية لأللفية  املسامهة يف حتقيق األه   
 .املسامهات اإلجيابية اليت ميكن لالجئني تقدميها إىل اجملتمعات اليت يعيشون فيها
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 العمليات واألولويات العاملية - ارابع 
 واجهتـها   يقدم هذا الفرع من التقرير حملة عامة عن التحديات التشـغيلية الرئيسـية الـيت               - ٣١

ــر، ويصــف عــددا مــن الوســائل االســتراتيجية        ــيت يستعرضــها التقري ــرة ال املفوضــية خــالل الفت
وهـو ال حيـاول التوسـع     . الرئيسية ملواجهة هذه التحديات، وخباصـة أولويـات املفوضـية العامليـة           

ــها، والــيت وردت اإلشــارة إىل العديــد منــها يف     يف تفاصــيل خمتلــف احلــاالت ووســائل مواجهت
 .٢٠٠٤أخرى من هذا التقرير وبطريقة أمشل بكثري يف التقرير الشامل لعام فصول 

 
 تدفقات الالجئني اجلديدة -ألف  

 الجئ من بلداهنم يف إطار عـدد مـن          ٢٣٢ ٠٠٠، فر ما يربو على      ٢٠٠٤خالل عام    - ٣٢
. التدفقات اجلماعية اليت خلفت يف بعض األحيان حـاالت طـوارئ جديـدة ذات نطـاق واسـع                 

 ممـن يبـدو أهنـم    ١ ٠٠٠أحد عشـر بلـدا مـن بلـدان اللجـوء عـن وصـول مـا يربـو علـى                     وأعلن  
وكانت تدفقات الالجئني الرئيسية تتألف من السـودانيني الـذين فـروا إىل تشـاد          . الجئون إليها 

ــدا ) ١٣٠ ٠٠٠( ــا ) ١٤ ٠٠٠(وإىل أوغنـ ــدفقات  ). ٢ ٣٠٠(وإىل كينيـ ــا أُعِلـــن عـــن تـ كمـ
ــة الكون  ــة إىلجديـــدة لالجـــئني مـــن مجهوريـ ــدا ) ٢٠ ٧٠٠( بورونـــدي غـــو الدميقراطيـ وروانـ

وانتقلت أعداد هامة من الالجئني اجلـدد       ). ١ ٦٠٠(وأوغندا  ) ٤ ٣٠٠(وزامبيا  ) ١١ ٣٠٠(
 ؛ ومــن كــوت ديفــوار إىل ليبرييــا )٢ ٤٠٠(وإىل كينيــا ) ١٦ ٦٠٠(مــن الصــومال إىل الــيمن 

 .؛ ومن العراق إىل سوريا ولبنان واألردن)٥ ٥٠٠(
ني أشـق العمليـات الـيت قامـت هبـا املفوضـية يف السـنة املاضـية معاجلتـها للحالـة                      ومن بـ   - ٣٣

ــوداين   ــور السـ ــيم دارفـ ــدة يف إقلـ ــانية املعقـ ــد ازد. اإلنسـ ــن   فقـ ــاد مـ ــئني إىل تشـ ــدد الالجـ اد عـ
 شــخص حبلــول منتصــف ٢٠٠ ٠٠٠ إىل مــا يربــو علــى ٢٠٠٤ شــخص يف عــام ١٣٠ ٠٠٠
انية الشريكة إىل مواجهـة حتـديات جسـيمة    فاضطرت املفوضية والوكاالت اإلنس . ٢٠٠٥عام  

تراوحــت بــني املشــاكل اللوجســتية النامجــة عــن وعــورة املســالك والــيت أعاقــت الوصــول إىل     
الالجئني؛ ومحاية ونقل الالجئني املعرَّضني خلطر هجمات جديدة بعيـدا عـن املنـاطق احلدوديـة           

عدة؛ وتســوية الصــراعات بــني  املهــددة؛ وتلبيــة االحتياجــات األساســية واســتيفاء معــايري املســا  
الالجئني والسكان احملليني على املوارد الشحيحة؛ ووضع تـدابري ملنـع العنـف اجلنسـي والعنـف                 

بـل إن عمليـات التسـجيل       . القائم على أسـاس نـوع اجلـنس واالسـتجابة الحتياجـات ضـحاياه             
هـم مـن    أدت يف األشهر األخرية إىل نشوب مواجهات، وهو ما عـرَّض سـالمة املـوظفني وغري               

 .العاملني يف جمال الشؤون اإلنسانية للخطر واستدعى إجالءهم
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 املشردون داخليا -باء  
 بنـهج التعـاون     ا تامـ  اإن مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ملتزمـة التزامـ           - ٣٤

ــا يف وســعها، يف حــدود        ــداخلي وبفعــل كــل م بــني الوكــاالت يف معاجلــة حــاالت التشــرد ال
وكما ورد يف مواضـع     . ملتاحة هلا ودون املساس بواليتها األساسية، لتعزيز هذا النهج        الوسائل ا 

أخرى مـن هـذا التقريـر، تعكـف املفوضـية علـى اسـتعراض إمكانيـات االضـطالع بـدور أكثـر                    
فعالية يف تلبية احتياجات املشردين داخليا مـن حيـث احلمايـة واملسـاعدة مـن خـالل املشـاركة                    

بـني الوكـاالت واملشـاورات اجلاريـة داخـل اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني                  يف العملية املشـتركة     
 .الوكاالت

 مـن املفوضـية تـويل    ٢٠٠٤أكتـوبر  /ويف السودان، طلب األمني العام يف تشرين األول        - ٣٥
ــور       ــراهم األصــلية يف غــرب دارف ــة إىل ق ــا وعــودهتم الطوعي ــة املشــردين داخلي . مســؤولية محاي

لعامــل املعــين بتــوفري احلمايــة يف غــرب دارفــور وتقــوم ببعثــات تقيــيم وتــرأس املفوضــية الفريــق ا
ورصد ميدانيـة لضـمان احتياجـات املشـردين داخليـا مـن حيـث احلمايـة ودعمهـم مبسـاعدات                     

وبالتعاون مع عدة منظمات غري حكومية، وضعت املفوضية تـدابري ملنـع وقـوع              . حمددة اهلدف 
اجلـنس يف خميمـات املشـردين داخليـا وقـراهم           العنف اجلنسي والعنف القائم علـى أسـاس نـوع           

األصــلية ومواجهتــه جبملــة وســائل مــن بينــها إنشــاء مراكــز للنســاء وتــوفري التــدريب يف جمــال     
ويف منـاطق أخـرى مـن دارفـور، تقـدم           . احلماية للعاملني اآلخرين يف حقـل الشـؤون اإلنسـانية         

ات غـري احلكوميــة فيمـا يتعلــق   املفوضـية املشـورة والــدعم إىل وكـاالت األمــم املتحـدة واملنظمــ    
ولتعزيــز التــدخالت املتعلقــة باحلمايــة، جيــري تنفيــذ مشــاريع . باملســائل املتصــلة بتــوفري احلمايــة

جمتمعيــة ذات أثــر ســريع إلعــادة اإلدمــاج باالشــتراك مــع حكومــة الســودان وشــركاء مــن           
هــود يف وقــد ســاعدت هــذه اجل. �اإلعــادات األربــع�املنظمــات غــري احلكوميــة يف إطــار هنــج 

توفري مزيد من احلمايـة واألمـان للمجتمعـات واملشـردين داخليـا، ولكنـها ال ميكـن أن تشـكل                     
 .بديال للتسوية السياسية

 حالـة املشـردين     ٢٠٠٤ومن بني احلاالت األخرى الـيت اهتمـت هبـا املفوضـية يف عـام                 - ٣٦
ت جديـدة هامـة مـن    داخليا يف كولومبيا، حيث ما فتئت األزمة اإلنسانية السائدة ختلف حـاال           

فحســب تقــديرات احلكومــة، جتــاوز عــدد املشــردين داخليــا   ). ٢٤٠ ٠٠٠(التشــرد الــداخلي 
ويف ليبرييا، ساعدت املفوضية، بالتعاون الوثيق مـع جهـات فاعلـة            . ٢٠٠٤مليونني بنهاية عام    

 علـى العـودة إىل مواطنـهم        ا مشـرد داخليـ    ١٩٥ ٠٠٠أخرى يف جمال الشـؤون اإلنسـانية، حنـو          
 .ا شخص آخر تلقائي١٢٣ ٠٠٠وعاد حنو . صليةاأل
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 العودة الطوعية -جيم  
.  إىل بلـداهنم األصـلية  ا مليـون الجـئ طوعيـ   ١,٥  ، عـاد مـا ُيقـدر ب      ٢٠٠٤خالل عـام     - ٣٧

) ٥١٥ ٠٠٠(ورجــع أكــرب عــدد مــن الالجــئني إىل أفغانســتان مــن مجهوريــة إيــران اإلســالمية  
ــا عــــادت أعــــداد  ). ٤٢٤ ٥٠٠(ومــــن باكســــتان  رية مــــن الالجــــئني إىل العــــراق  كــــبكمــ

 الجـــئ إىل ٩٠ ٠٠٠وعـــاد حنـــو . ، وخباصـــة مـــن مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية )١٩٤ ٠٠٠(
 أنغـويل مـن زامبيـا      ٨٠ ٠٠٠بوروندي ال سيما من مجهورية ترتانيـا املتحـدة، وعـاد أكثـر مـن                

ــة  ) ٤٦ ٥٠٠( وتألفـــت عمليـــات العـــودة  ). ٣٤ ٠٠٠(ومـــن مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـ
) ٢٦ ٣٠٠(وسـرياليون   ) ٥٦ ٩٠٠(وعية اهلامة األخرى من الالجئني العائـدين إىل ليبرييـا           الط

) ١٣ ٨٠٠(ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة   ) ١٤ ١٠٠(وروانــدا ) ١٨ ١٠٠(والصــومال 
 ).١٠ ٠٠٠(وسري النكا 

 
 اإلدماج احمللي والتجنيس -دال  

ــة الت   - ٣٨ نــيس إال يف بعــض بلــدان اللجــوء  جال يتمتــع الالجئــون وعــدميو اجلنســية بإمكاني
، تلقت املفوضية معلومـات عـن مـنح أعـداد هامـة             ٢٠٠٤ويف عام   . ُيبلَّغ دائما عن وقوعه    وال

) ١ ٤٣٠(واملكسـيك   ) ٤ ١٥٠(وأرمينيا  ) ٨ ٤٠٠(من الالجئني اجلنسية يف االحتاد الروسي       
ــا ) ١ ٠٦٠(وقريغيزســتان   الجــئ ١٢٥ ٠٠٠واختــار حنــو ). ١٣٠(وبليــز ) ٢٥٠(وأوكراني

 .سابق من تيمور الشرقية اجلنسية اإلندونيسية وُسجِّلوا كمواطنني إندونيسيني
 

 إعادة التوطني -هاء  
.  الجـئ حتـت رعايـة املفوضـية        ٣٠ ٠٠٠، أعيـد تـوطني مـا ينـاهز          ٢٠٠٤خالل عـام     - ٣٩

) ٥ ٠٥٠(والســـودان ) ٥ ٦١٠(ومـــن بـــني املســـتفيدين الرئيســـيني الالجئـــون مـــن ليربيـــا       
وميامنـار  ) ٢ ١٩٠(ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية       ) ٢ ٧١٠(وأفغانسـتان   ) ٤ ٨٧٠ (والصومال

ويف بلـدان اللجـوء     ). ١ ٢٩٠(ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة      ) ١ ٤٩٠(وإثيوبيا  ) ١ ٩٠٠(
ــا      ــوطني كينيـ ــادة التـ ــئني بغـــرض إعـ ــن الالجـ ــداد مـ ــا أكـــرب أعـ ) ٥ ٦٤٠(األول الـــيت غادرهتـ

). ١ ٥٩٤(وتايلنـــــد ) ٢ ٢٩٠(وتركيـــــا ) ٤ ١١٠(ومصـــــر ) ٤ ٤٨٠(ديفـــــوار  وكـــــوت
ــوطني حنــو       ــادة ت ــك، مت مبســاعدة املفوضــية إع ــن   ٩ ١٠٠وباإلضــافة إىل ذل  شــخص آخــر مم

 .يشكلون حمور اهتمامها
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 عدميو اجلنسية -واو  
قـــدَّمت املفوضـــية، الـــيت كلَّفتـــها اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف قـــرارات خمتلفـــة  - ٤٠

هرة انعدام اجلنسية وتوفري مزيد مـن احلمايـة لعـدميي اجلنسـية وإطـالع           باملسامهة يف احلد من ظا    
أنشــطتها يف ميــدان  عــن )٧(ا مرحليــااجملتمــع الــدويل بانتظــام علــى حجــم تلــك املشــكلة، تقريــر 

انعــدام اجلنســية إىل اللجنــة الدائمــة التابعــة للجنــة التنفيذيــة يف اجتماعهــا الثالــث والــثالثني يف    
لــص التقريــر إىل أن ماليــني األشــخاص يف العــامل بأســره ال يزالــون وخي. ٢٠٠٥يونيــه /حزيــران

عدميي اجلنسـية رغـم التطـورات اإلجيابيـة الـيت حصـلت ويقتـرح بعـض التوجيهـات الـيت ميكـن                       
للمفوضية وغريها من املنظمات ذات الصلة أن تتَّبعها فيما يتعلـق مبنـع مشـكلة انعـدام اجلنسـية        

ــة عــدميي اجلنســية   ــها ومحاي ــديها أشــخاص عــدميو  ا بلــد٤٢وتــدرك املفوضــية أن . واحلــد من  ل
ويف الـثالثني بلـدا حيـث تـوافرت بيانـات يف هنايـة              . ٢٠٠٤اجلنسية من هذه الفئة يف هناية عام        

 . مليون شخص١,٥  السنة املاضية، قُدِّر إمجايل عدميي اجلنسية ب
 

 األوضاع اليت طال أمدها -زاي  
 يف أوضــاع طــال �نســيا منســيا�الجــئني يف العــامل ، بقــي حنــو ثلثــي ال٢٠٠٤يف عــام  - ٤١

 الجئو ميامنار يف بـنغالديش والالجئـون   -وتبني حالتان من هذا النوع يف جنوب آسيا         . أمدها
 من التحديات اخلطرية الـيت تواجـه املفوضـية وغريهـا مـن الشـركاء       ا بعض-البوتانيون يف نيبال    

ففـي  . الالجئني واحلكومات املستضـيفة املعنيـة     يف جمال الشؤون اإلنسانية يف مساعيها ملساعدة        
املخيمات، يشيع الشعور باإلحبـاط والتـذمر، ممـا يـؤدي إىل انـدالع مصـادمات بـني الالجـئني                    
والســلطات وأعمــال عنــف، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع      

بات، وهـو مـا عـرَّض       ولقد تـدهورت احلالـة األمنيـة يف هـذه املخيمـات يف عـدة مناسـ                . اجلنس
حيــاة الالجــئني ومــوظفي الشــؤون اإلنســانية علــى حــد ســواء للخطــر وعرقــل عمــل املــوظفني  

 .وإجناز الربامج
وميثل مأزق الالجئني الصحراويني يف خميمـات تينـدوف يف اجلزائـر الـذين فُِصـلوا عـن                   - ٤٢

ألوضـاع القائمـة الـيت      جمتمعاهتم األصلية يف الصحراء الغربية لعقود من الزمن عينة أخرى مـن ا            
املمثل اخلـاص   ونظرا لضآلة األمل يف التوصل إىل حل سياسي، دعمت املفوضية و          . طال أمدها 

 سلسـلة مـن التـدابري ذات الطـابع اإلنسـاين لبنـاء الثقـة هتـم مجيـع                  لألمني العام للصحراء الغربيـة    
لـــى تبـــادل  واشـــتملت ع٢٠٠٤وانطلقـــت املرحلـــة األوىل هلـــذه التـــدابري يف عـــام . األطـــراف

وقـد أبـدت    . الزيارات األسرية بني اجلماعتني املنفصلتني وإنشاء خدمة لالتصال اهلاتفي بينهما         
 .٢٠٠٥مجيع األطراف استعدادها من حيث املبدأ ملواصلة هذا الربنامج يف عام 

__________ 
 )٧( EC/55/SC/CRP.13 ،٢٠٠٥يونيه /حزيران ٧. 
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إن احلل النهائي هلذه األوضـاع املسـدودة األفـق ال ميكـن أن يتحقـق إالّ علـى الصـعيد                      - ٤٣
، وإن املفوضية ما فتئت تدعو احلكومات املعنية إىل تركيـز اهتمامهـا وجهودهـا علـى       السياسي
ويف نفس الوقت، ركزت اجلهـود الـيت ُبـِذلت مـؤخرا لتيسـري إجيـاد حلـول دائمـة يف                     . تسويتها

بعض احلاالت وتعزيز تدابري احلماية واملساعدة يف حاالت أخرى علـى حتسـني قـدرة املفوضـية      
ــات دق   ــى مجــع بيان ــام   عل ــرب نظ ــة ع ــايري    للتســجيل؛ وProject Profileيق ــيم اســتخدام املع تعم

؛  للنســاء واألطفــال واملســنني احملــددةواملؤشــرات وكفالــة إيــالء االعتبــار الالئــق لالحتياجــات   
وتشجيع السلطات يف البلدان املستضيفة املعنيـة علـى دعـم التحـول حنـو تـدابري االعتمـاد علـى                      

 .اد الالجئني على املساعدةالذات واحلد بالتايل من اعتم
 

 األولويات واالستجابات العاملية إزاء التحديات التشغيلية -حاء  
 حتديد وقياس التقدم احملرز فيما يتعلق باألولويات العاملية واألهداف االستراتيجية

إن الوعي بضرورة معاجلة وقياس التقدم احملرز فيما يتعلق مبسـائل عديـدة علـى أسـاس                  - ٤٤
ع إىل القيام يف السنوات األخرية بوضع جمموعـة مـن األهـداف االسـتراتيجية الشـاملة                 شامل دف 

واسـتندت األهـداف الشـاملة ومؤشـرات التقـدم الـيت       . اليت جيري استعراضـها وتكييفهـا سـنويا       
.  إىل األهداف االستراتيجية اليت حددها املفـوض السـامي للعـام           ٢٠٠٤وضعتها املفوضية لعام    

 ألهداف حمـددة مـن مصـادر خمتلفـة مـن بينـها برنـامج احلمايـة، وخطـط                   ايفومتثل األهداف تول  
املفوضية للعمليات القطرية، والربامج العاملية واألهداف اإلمنائية لأللفية، ويرد وصـفها يف نـداء        

، أصــدر املفــوض الســامي  ٢٠٠٤ديســمرب /ويف كــانون األول. ٢٠٠٤املفوضــية العــاملي لعــام 
إىل مجيع املـديرين بوصـفها      ) ٢٠٠٧-٢٠٠٦(ملة لفترة من سنتني     األهداف االستراتيجية الشا  

أساس عملية التخطيط اخلاصة بتحديـد األولويـات علـى الصـعيد اإلقليمـي وعلـى صـعيد املقـر                    
 .٢٠٠٦لعام 
وبغيـــة قيـــاس اجلهـــود الراميـــة إىل تعمـــيم األولويـــات املتعلقـــة بالسياســـات الرئيســـية    - ٤٥

النسـاء واألطفـال واملسـنني مـن الالجـئني والتثقيـف واإلدارة             للمفوضية، وال سيما فيما يتعلق ب     
، والراميــة يف )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب     /البيئيـة وفـريوس نقـص املناعـة البشـري     

نطاقها األوسع إىل إجياد أساس جترييب سليم لتقييم نوعية أنشطة املفوضية للحماية واملسـاعدة،              
قـة باسـتخدام جمموعـة مـن املعـايري واملؤشـرات األساسـية يف               مت استحداث مبادئ توجيهية متعل    

، وتالها التدريب اإلقليمي ملوظفي امليدان وحلقـات عمـل ملـوظفي املقـر يف               ٢٠٠٤مطلع عام   
وتكمن أمهية هذه األداة أيضـا يف قيـاس التقـدم احملـرز فيمـا يتعلـق بـأثر                   . وقت الحق من السنة   
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 العملـي  )٨(لوجيري حتـديث وتكييـف هـذا الـدلي       . الجئنياألهداف اإلمنائية لأللفية على حياة ال     
 لكي يعكـس التجـارب األوليـة يف اسـتخدام ورصـد هـذه املعـايري واملؤشـرات،                   ٢٠٠٥عام  يف  

وتوسيع حمور تركيزه ليتعـدى نطـاق خميمـات الالجـئني ويشـمل الالجـئني املقـيمني يف املنـاطق                    
 .احلضرية والعائدين

، وضــعت دراســة عــن التقــدم احملــرز حــىت ذلــك   ٢٠٠٤ويف النصــف الثــاين مــن عــام   - ٤٦
الوقت يف جهود املفوضية إلدخال نظام اإلدارة القائمـة علـى أسـاس النتـائج لوضـع هنـج أمشـل                     

ومــن بــني التحــديات الرئيســية املطروحــة . قــائم علــى أســاس النتــائج إلدارة عمليــات املفوضــية
دعم تطور عملية اإلدارة القائمـة      وضع نظام آيل مهيكل جلذب وإدارة املعلومات ذات الصلة ل         

 .على أساس النتائج
 

 التسجيل
ومتثلــت اســتجابة اســتراتيجية رئيســية أخــرى إزاء حتــديات احلمايــة والتشــغيل يف بــدء   - ٤٧

تنفيذ عملية التسجيل املوحـدة علـى صـعيد عـاملي وبتطبيـق جديـد خـاص بقواعـد البيانـات يف                      
يانات مصنفة حسب السن ونوع اجلنس وغـري ذلـك   الذي يوفر ب (Project Profileإطــار نظام 

ويهدف هذا األمر إىل حتسني دراية املفوضية باألشخاص الـذين يشـكلون            ). من عوامل التنوع  
ــربامج املفوضــية       ــة ســليمة ل ــة هلــم وإىل ضــمان قاعــدة دميغرافي ــوفري احلماي ــا وت . حمــور اهتمامه

 أدوات جديـدة  Project Profile بنظام فقد أدخلت األفرقة املكلفة. وكانت النتائج إجيابية جدا
 عملية قطرية ودربت املوظفني العـاملني فيهـا، ومـن املقـرر أن يشـمل التنفيـذ                  ٣٠للتسجيل يف   

ويضــم النظــام اجلديــد يف الوقــت احلــايل . ٢٠٠٥ عمليــة أخــرى خــالل مــا تبقــى مــن عــام ٢٠
ن يشـكلون حمـور اهتمـام       سجالت التسجيل الفردية ملا ُيقدَّر مبليونني من الالجـئني وغريهـم ممـ            

وينصب التركيز أيضا على ضرورة توسـيع نطـاق إصـدار الوثـائق الفرديـة ومواصـلة                 . املفوضية
 اجلديدة للتسجيل اليت ستشتمل على وسيلة ألخـذ بصـمات األصـابع             proGresتطوير برجميات   

 .واليت ستساعد يف كشف ومنع التسجيل املتكرر يف مواقع خمتارة
 

 ل الالجئون والتنمية اجملتمعية والتعليمالالجئات واألطفا
خالل السنة املاضية، عكفت املفوضية على استحداث مشروع جتـرييب رئيسـي متعلـق         - ٤٨

 بلـدا خمتلفـا وذلـك بإنشـاء أفرقـة      ١٦بتعميم القضايا املتصلة بالسـن ونـوع اجلـنس والتنـوع يف            
األمـر إىل تعزيـز   ويهـدف هـذا   . متعددة الوظـائف ووضـع خطـط عمـل علـى الصـعيد القطـري             

__________ 
 )٨( Practical Guide to the Systematic Use of Standards and Indicators in UNHCR Operations, First Edition 

(January 2004). 
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املساواة بني اجلنسني وحقوق مجيـع الالجـئني مـن مجيـع األعمـار عـرب اإلشـراك الفعـال جلميـع                      
الالجئني، وتعزيز القدرات املؤسسية، ودعم هنج قـائم علـى أسـاس مراعـاة احلقـوق ومشـاركة            

عـي مـوظفي    وُتظِهر النتائج األولية هلذا املشـروع أنـه عـزز و          . اجملتمعات يف العمل مع الالجئني    
املفوضية والالجئني والالجئات من مجيع األعمار وخلق قـدرا أكـرب مـن التفاعـل بينـهم، فرفـَع                   
مقــدار اإلملــام بالقضــايا الــيت تشــغل الالجــئني وأتــاح إمكانيــة حتديــد املخــاطر الــيت تتهــدد نظــام 

توجيهيـة  وُيكمِّـل مبـادَئ املفوضـية ال      . احلماية والثغرات اليت تعتريه حسب السن ونوع اجلـنس        
املتعلقــة مبنــع ومواجهــة العنــف اجلنســي والعنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس يف أوســاط    
الالجئني واألوساط املشاهبة هلا دوراٌت منتظمة لبناء القـدرات ُتـنظَّم لفائـدة مـوظفي املفوضـية                 

 .وموظفي شركائها يف تنفيذ الربامج
 برنامج األغذيـة العـاملي    فوضية و ، فإن دراسة مشتركة بني امل     ٢٠٠٤ويف منتصف عام     - ٤٩

للممارســات التشــغيلية الفعالــة فيمــا يتعلــق بــتحكم املــرأة يف أمــور الغــذاء يف األســرة املعيشــية   
ومشاركتها يف توزيع األغذية أعادت تأكيد ضـرورة حصـول النسـاء علـى وثـائق هويـة فرديـة                

فوضـية الـدعم الفـين      وبالتعاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة، التمسـت امل           . عدا بطاقات احلصص  
 .لألعمال التجارية وأنشطة التمكني االقتصادي اليت تقوم هبا الالجئات يف بلدان عدة

، مت الترويج لنهج قائم على أساس مراعـاة احلقـوق يهـدف إىل تعزيـز              ٢٠٠٤ويف عام    - ٥٠
 ومشلـت هـذه االسـتراتيجية املضـي يف    . محايـة ورعايـة األطفـال الالجـئني، مبـن فـيهم املراهقـون       

االنفصــال عــن اآلبــاء؛ : إعطــاء األولويــة ملــا يشــغل البــال مــن القضــايا املتصــلة حبمايــة األطفــال
واالســتغالل واالنتــهاك والعنــف اجلنســي؛ والتجنيــد العســكري؛ والتعلــيم؛ والقضــايا الــيت هتــم  

وقد أفضى التعـاون مـع عـدد مـن الوكـاالت اإلنسـانية الشـريكة واملنظمـات                  . املراهقني حتديدا 
حلكومية إىل نشر استمارة شاملة للتسجيل خاصة باألطفال غري املرافَقني واملنفصـلني عـن              غري ا 
ومت تنفيذ مبادرات لبناء القدرات تركز على امليدان، وذلك على وجـه اخلصـوص مـن                . آبائهم

ــا وأمريكــا       ــة حقــوق الطفــل، يف أفريقي خــالل العمــل املشــترك بــني الوكــاالت مــن أجــل محاي
 .الالتينية وآسيا

ــة تــوفري التعلــيم لألشــخاص الــذين يشــكلون حمــور      - ٥١ وواصــلت املفوضــية دعمهــا لعملي
اهتمامها من مرحلة الطوارئ إىل مرحلة إعادة اإلدماج، مع تركيـز خـاص علـى جعـل التعلـيم                   

 القيام بعـدد مـن املشـاريع املتعلقـة ببنـاء القـدرات              ٢٠٠٤وجرى يف عام    . االبتدائي يف املتناول  
ومت حتليـل الثغـرات   . لتعليمية وتوفري مـنح دراسـية للتعلـيم الثـانوي واجلـامعي     وتطوير األدوات ا 

واملوارد واقتراح استراتيجيات ابتكارية من خـالل شـراكات مـع جهـات أخـرى، مبـا يف ذلـك                   
ــدعم مــن القطــاع اخلــاص    ــل وال ــى وجــه     . التموي ــا عل ــة يف كيني ــائج اإلجيابي ــد أظهــرت النت وق

 .أجل تعليم الفتيات وإشراكهن يف األنشطة الرياضيةاخلصوص قيمة العمل اإلجيايب من 
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 القضايا البيئية  
، واصلت املفوضية جهودها الرامية إىل إدماج القضـايا البيئيـة يف مجيـع              ٢٠٠٤يف عام    - ٥٢

. ســـبيا نظـــرا حملدوديـــة املـــواردجوانـــب العمليـــات املتعلقـــة بـــالالجئني، ولـــو بشـــكل بســـيط ن
قطاعيـة املتعلقـة بـإدارة الغابـات واملواشـي واملنشـورات املتعلقـة              حتديث املبادئ التوجيهية ال    ومت

وخـالل  . بالزراعة والثقافة املستدمية يف أماكن وجود الالجئني واالستخدام املسـتدام لألراضـي           
الســنة، مت حتســني مســتوى الــدعم الفــين يف عــدة عمليــات يف أفريقيــا وآســيا، وال ســيما أثنــاء    

ــة الطــوارئ يف تشــاد حيــث أجــر    يف ا بيئيــات املفوضــية، بالتعــاون مــع احلكومــة، تقييمــ  مرحل
.  لتــدخالت علــى املــديني القصــري واألطــول  ااملنــاطق الــيت حــل هبــا الالجئــون ووضــعت صــيغ  

وانعكســت النتــائج الــيت مت التوصــل إليهــا يف التصــميم األساســي ملخيمــات الالجــئني يف شــرق  
ــا  . تشــاد وإدارهتــا  ــي لالجــئني بالتع ــيم البيئ ــامج التثقيــف يف حــاالت  ون مــع وتواصــل التعل برن

ع لليونسكو، وذلك باعتماد هنج جديد متكامـل يـدمج أسـاليب التعلـيم              الطوارئ والتعمري التاب  
 .النظامي وغري النظامي إلذكاء الوعي باالستراتيجيات البيئية واالمتثال هلا

 
 )اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /فريوس نقص املناعة البشري  

ربنــامج األمــم املتحــدة   ، أصــبحت املفوضــية عاشــر راع ل  ٢٠٠٤يونيــه / حزيــرانيف - ٥٣
ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  / بفــريوس نقــص املناعــة البشــري املتعلــقاملشــترك  ، )اإلي

متالزمـة  /فسح اجملال لزيادة تآزر وتنسيق العمـل يف مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة البشـري                 مما
 يف أوسـاط الالجـئني والعائـدين وغريهـم ممـن حيظـون باهتمـام          )زاإليـد (نقص املناعة املكتسب    

ومنذئـذ،  . املفوضية، وكفالة أن حتظى حقوق اإلنسان حلاملي الفـريوس مبـا يلـزم مـن االحتـرام             
يف االسـتراتيجيات العامليـة     ا  زاعات والتشرد والالجئني أكثر بـروز     ـأصبحت القضايا املتصلة بالن   
ــة    ــة بالوقاي ــة املتعلق ــدخالت يف حــاالت الطــوارئ    واإلقليمي ــة والت ــذاء والتغذي ــف والغ . والتثقي

وحسَّنت تدخالت عملية قام هبا موظفو املفوضـية مسـتوى اإلبـالغ والتـدابري الراميـة إىل احلـد                
ــة          ــريوس نقــص املناع ــون املصــابون بف ــا الالجئ ــيت يتعــرض هل ــز ال ــن حــوادث الوصــم والتميي م

دة السـتفادة الالجـئني مـن بـرامج القطـاع           وشقّت جهـود الـدعوة آفـاق جديـ        . اإليدز/البشري
وبـالنظر إىل دورات    . عـالج مقـاوم للفريوسـات التراجعيـة       العام للرعاية والعالج، مبـا يف ذلـك         

التشرد اليت مير هبا الالجئون، ُمِنحـت األولويـة للتعـاون مـع الشـركاء واحلكومـات فيمـا يتعلـق                   
املبـادرة املتعلقـة    هم مت توقيعهـا مـؤخرا مـع         وباإلضافة إىل مذكرة تفا   . باملبادرات دون اإلقليمية  

، عملـت املفوضـية   اإليـدز مـن أجـل منطقـة الـبحريات العظمـى      /بفريوس نقـص املناعـة البشـري     
على إعداد مبادرات مماثلة يف غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى هبدف حتسني اسـتمرار اخلـدمات               

فاقـــات بشـــأن بروتوكـــوالت وتشـــمل االســـتراتيجية وضـــع ات. املقدمـــة إىل الســـكان الرُّحَّـــل
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للتشخيص والعالج وطلب األدوية واإلمدادات السائبة يف املناطق الفرعية واملساعدة يف وضـع             
 .خطط لإلعادة إىل الوطن وتنفيذها

 
 التنسيق والشراكات - اخامس 

يغطــي هــذا اجلــزء مــن التقريــر بعــض اجلوانــب الرئيســية لعمــل املفوضــية بالتنســيق مــع  - ٥٤
اخـــل منظومـــة األمـــم املتحـــدة، مبـــا يف ذلـــك الشـــراكات الثنائيـــة وكـــذلك  هيئـــات أخـــرى د

 .راكات مع املنظمات غري احلكوميةالش
 

 التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة  
تواصل املفوضية مشاركتها بعدد من الطرق يف حتسني فعاليـة التنسـيق بـني الوكـاالت                 - ٥٥

االت الـيت حظيـت باهتمـام خـاص يف السـنة          وكـان مـن بـني اجملـ       . داخل منظومة األمم املتحـدة    
 .منسق اإلغاثة يف حالة الطوارئاملاضية استعراض االستجابة اإلنسانية الذي كُلّف بإجرائه 

ــة          - ٥٦ ــادت املفوضــية يف إطــار العملي ــر، أع ــذا التقري ــن ه ــر يف موضــع آخــر م ــا ذُِك وكم
لقـة مبختلـف القضـايا املتصـلة        االستشارية اجلاريـة للجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت املتع             

باملشردين داخليـاً تأكيـد التزامهـا بالنـهج التعـاوين إزاء حـاالت التشـرد الـداخلي وهـي بصـدد                      
 إىل الوكـاالت بـااللتزام التزامـاً أكثـر          منسق اإلغاثة يف حالة الطوارئ    تلبية الطلب الذي وجهه     

ويشـمل هـذا املعاجلـة الفعالـة        . اخليـ فاعلية وقابلية للتنبؤ به يف جمال معاجلة حاالت املشردين دا         
 .للتحديات اليت يطرحها التشرد الداخلي فيما يتعلق بتوفري احلماية

 /وتسارعت وترية عمليـة اللجنـة الدائمـة املشـتركة بـني الوكـاالت هـذه منـذ حزيـران                    - ٥٧
 وواصلت املفوضية املشـاركة يف مناقشـات بشـأن كيفيـة تعزيـز القـدرة القطاعيـة                  ٢٠٠٥يونيه  
 �جمموعـات �وانكبـت  . ا جممل االستجابة اإلنسانية، وخباصة فيمـا يتعلـق باملشـردين داخليـ           يف

قطاعيــة مــن الوكــاالت خــالل أشــهر الصــيف علــى حبــث الــدور الــذي ميكــن أن تضــطلع بــه     
 يف كل قطاع، والذي تكمِّله أنشطة الوكاالت األخـرى يف اجملموعـة املقابلـة،               �وكالة رائدة �

ويتمثـل اهلـدف املتـوخى      . الة اليت ينبغي أن تقوم بذلك الـدور الريـادي         وذلك بغية اقتراح الوك   
يف كفالة تعزيـز القـدرات داخـل القطـاع علـى الصـعيدين اإلقليمـي والعـاملي وحتسـني مسـتوى             

وقد تزعمت املفوضـية اجملموعـات يف     . املساءلة وإمكانية التنبؤ باالستجابة على الصعيد امليداين      
وســُتعقَد اجتماعــات . ارة املخيمــات واإليــواء يف حــاالت الطــوارئجمــاالت تــوفري احلمايــة وإد

للفريـــق العامـــل التـــابع للجنـــة الدائمـــة املشـــتركة بـــني الوكـــاالت واملـــديرين التـــابعني هلـــا يف   
سبتمرب لالتفاق على كيفيـة مواصـلة هـذا العمـل ووضـع خطـة ملعاجلـة مبـادرات أخـرى             /أيلول

 .إلصالح قطاع الشؤون اإلنسانية
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اجلهـود املشـتركة بـني الوكـاالت مـن أجـل وضـع املبـادئ التوجيهيـة ودعـم            إطار   ويف - ٥٨
قطــاع التــدريب، عكفــت املفوضــية علــى إعــداد تــدريب لقيــادات أفرقــة التــدخل يف حــاالت    
الطوارئ واملساعدة يف تعزيز جماالت من قبيل التـدريب امليـداين املتعلـق بفـريوس نقـص املناعـة                   

العمل املبكـر؛ والتـدخالت املتعلقـة بـالعنف القـائم علـى             /كراإليدز؛ ونظام لإلنذار املب   /البشري
 .أساس نوع اجلنس يف األوضاع اليت هلا صلة بالشؤون اإلنسانية

إن التعاون فيمـا يتعلـق بالـدروس املستخلصـة هـو مـن بـني املهـام الرئيسـية ألي حمفـل                        - ٥٩
ــداءات املوحــدة، وتشــارك امل        ــة الن ــاالت، وحتــت إشــراف عملي ــني الوك فوضــية يف مشــترك ب

استعراض إطار تقييم االحتياجات وحتويله إىل أداة أقـوى مـن الناحيـة التحليليـة جيـري جتريبـها                   
 يف بوروندي وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وأوغنـدا واألرض            ٢٠٠٥يف عام   

 ).ولو أن املفوضية ليست هي اليت تقوم بذلك يف آخر منطقة ورد ذكرها(الفلسطينية احملتلة 
وداخــل الفريــق األساســي املوســع التــابع ملكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، شــاركت  - ٦٠

املفوضــية يف الدراســة الــيت أجرهتــا إدارة عمليــات حفــظ الســالم ومكتــب تنســيق الشــؤون          
وجيـري  . اإلنسانية عـن بعثـات األمـم املتحـدة املتكاملـة وقـدمت تعليقـات علـى تلـك الدراسـة                    

 نشرة األمني العام بشأن االستغالل واالنتـهاك اجلنسـيني علـى أوسـع              العمل على ترويج وتنفيذ   
 لإلبـالغ عـن   اويف إطار اجلهود الرامية إىل وضع نظام أكثر منهجيةً وأنسـب زمنـ          . نطاق ممكن 

يونيـه  /الشواغل الرئيسية املتعلقة باحلماية يف حاالت الرتاع املسلح، دعت املفوضية يف حزيـران            
وجيـري  . رباء بشأن احلفاظ على الطـابع املـدين واإلنسـاين للجـوء            إىل عقد اجتماع للخ    ٢٠٠٤

كمـا أن املفوضـية     . إعداد مبادئ توجيهية تشغيلية بشأن فصل العناصر املسـلحة عـن الالجـئني            
وإدارة عمليات حفظ السالم بدأتا برناجما لتبادل املوظفني يهدف إىل تشـغيل جمـاالت التعـاون                

العائـدين؛ وسـيادة القـانون؛ ونـزع        /أمـن الالجـئني   :  وهـي  ،٢٠٠٤اخلمس املتفق عليها يف عام      
 .السالح والتسريح وإعادة اإلدماج؛ والعمل املتعلق باأللغام؛ والتعاون التقين

. لقد بـدأت النتـائج امللموسـة للعضـوية يف جمموعـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف الظهـور            - ٦١
لألمـــم املتحـــدة سياســـة مشـــتركة بعـــة واعتمـــدت اآلن اجلهـــات الفاعلـــة يف جمـــال التنميـــة التا

يتعلق بأمهية التوصل إىل حلـول دائمـة ملشـكلة املشـردين وبكيفيـة إدمـاج هـذه املسـألة يف                      فيما
ــذ    ــتراتيجيات التنفي ــيط املشــترك واس ــى احتياجــات الالجــئني     . التخط ــز عل وسيتواصــل التركي

لأللفيــة واســتعدادا   وغريهــم مــن املشــردين يف املناقشــات اجلاريــة بشــأن األهــداف اإلمنائيــة        
 .سبتمرب/لالجتماع العام الرفيع املستوى للجمعية العامة يف أيلول

ربنــامج األمــم املتحــدة وبعــد مــرور ســنة علــى انضــمام املفوضــية إىل اجلهــات الراعيــة ل - ٦٢
ــدز(متالزمــة نقــص املناعــة املكتســب  / بفــريوس نقــص املناعــة البشــري املتعلــقاملشــترك  ، )اإلي

 ).٥٣انظر الفقرة (ه الشراكة تظهر زالت فوائد هذ ما
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 الشراكات الثنائية مع هيئات األمم املتحدة الشريكة  
 اونظـر . ال تزال عالقة العمل البناءة القائمة بني املفوضية وبرنامج األغذية العاملي تنمو         - ٦٣

، للتحــديات املتكــررة الــيت يواجهاهنــا يف إيصــال قــدر مقبــول مــن األغذيــة وامليــاه إىل الالجــئني 
تعمــل املفوضــية وبرنــامج األغذيــة العــاملي علــى وضــع اســتراتيجية مشــتركة لالتصــال باملــاحنني 

. واتفقــا علــى أن ُيفــَرد حيــز خــاص للربنــامج يف مجيــع نــداءات وتقــارير املفوضــية يف املســتقبل 
وحيظى اإلعالن الذي أصدره مؤخرا املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي بشأن تعزيز قـدرة              

 .لربنامج التنظيمية ملعاجلة قضايا الالجئني بقدر كبري من الترحيبا
، وقعــت املفوضــية اتفاقــا للتعــاون مــع منظمــة      ٢٠٠٥ويف النصــف األول مــن عــام    - ٦٤

األغذية والزراعة بغرض مواصلة حتسني القدرة اإلنتاجية واالعتماد على الذات لدى الالجـئني             
 جمال الزراعة ويف القطاعات الريفية األخـرى لكسـب          وغريهم ممن حيظون باهتمام املفوضية يف     

وقـد بـدأ هـذا التعـاون بـني املفوضـية ومنظمـة األغذيـة والزراعـة بالفعـل يف اسـتهداف                       . الرزق
 .حاالت يف بوروندي وتشاد وليبرييا والسودان

 املنصرمة، يقوم عدد من اخلرباء املختصني يف خلق فـرص لكسـب             ١٨ ــ  ويف األشهر ال   - ٦٥
 من منظمة العمل الدولية مبساعدة املكاتب القطرية للمفوضية على وضـع اسـتراتيجيات              الرزق

وسيساعد البيان املشـترك الـذي وقعـه مـديرا          . ملساعدة املشردين تتوخى توفري فرص العمل هلم      
 .املنظمتني مؤخرا على تعزيز هذه الشراكة بني منظمة العمل الدولية واملفوضية

د مــن متطــوعي األمــم املتحــدة يف عمليــات للمفوضــية يف عــام  فــر٧٠٠ومت نشــر حنــو  - ٦٦
وجيري إعداد دليل عن متطوعي األمم املتحـدة        .  يف بادرة للتعاون حظيت بتقدير كبري      ٢٠٠٤

ــة ظــروف أكثــر اتســاقاً لالنتشــار واإلدارة، كمــا أن     يف املفوضــية بقصــد املســاعدة علــى كفال
 .حدة يقترب إعدادها من هنايتهمذكرة تفاهم بني املفوضية ومتطوعي األمم املت

 
 املنظمات غري احلكومية  

يتواصل تطور الشـراكة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة حيـث جتـاوزت ترتيبـات العمـل              - ٦٧
. احيويـ ا  األساسية التقليدية لتصبح عالقة تعاون أمشل يعد فيها التكامل واألدوار املتضافرة أمـر            

 -ايــد األمهيــة يف مجيــع جمــاالت عمــل املفوضــية  وتضــطلع املنظمــات غــري احلكوميــة بــدور متز 
ــول       ــة واحلل وخباصــة يف سلســلة املراحــل املتراوحــة بــني املســاعدة اإلنســانية واملســاعدة اإلمنائي

وقد أصبحت املنظمـات غـري احلكوميـة تشـارك اآلن بنشـاط أكـرب يف مجيـع املراحـل،                     . الدائمة
ومـن بـني    .  غايـة مراحـل التنفيـذ والتقيـيم         مبراحل التقيـيم األويل والتخطـيط للعمليـات إىل         ابدًء

األمثلة على هذا مشاركة املنظمات غـري احلكوميـة يف إعـداد معظـم خطـط العمليـات القطريـة                    
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ــامي  ــدويل للوكــاالت      . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥لع ــس ال ــل للمجل ــال آخــر يف مشــاركة ممث ــل مث ومتث
 ســـابق مـــن الطوعيـــة يف فريـــق بعثـــة رئـــيس اللجنـــة التنفيذيـــة إىل تشـــاد والســـودان يف وقـــت 

 .العام هذا
 منظمـة غـري حكوميـة    ٦٠٠، مت توقيع اتفاقات للتنفيـذ مـع أكثـر مـن     ٢٠٠٤ويف عام   - ٦٨

 ٤٥٠وحنـو   . مبيزانية ناهز جمموعها ربع مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة األمريكيـة           
ــها إىل        ــد من ــاج العدي ــة، حيت ــة وطني ــذين هــم منظمــات غــري حكومي  مــن هــؤالء الشــركاء املنف
اكتســاب األدوات والــدعم لتحســني قــدرهتا علــى االســتجابة لالحتياجــات وحتمــل املســؤولية   

 مالئمـــة لبنـــاء قـــدرة املنظمـــات وتعكـــف املفوضـــية علـــى وضـــع مبـــادئ توجيهيـــة . الكاملـــة
احلكوميــة الوطنيــة علــى االســتجابة بفعاليــة لالحتياجــات املتعلقــة باحلمايــة واملســاعدة يف    غــري

 ويرد مزيد من التفاصيل عن التعاون مع املنظمات غري احلكومية والشـركاء             .العمليات امليدانية 
 .٢٠٠٤اآلخرين يف تقرير املفوضية العاملي لعام 

 
 إدارة الربامج ورقابتها -سادسا  

 التمويل -ألف  
، لزمت املفوضية حـدود املـوارد املاليـة اإلمجاليـة املتاحـة هلـا وحافظـت                 ٢٠٠٤يف عام    - ٦٩

 ٢٠٠٣ايل نسيب، وساعدها يف ذلـك مبلـغ مرتفـع غـري متوقـع مرحـل مـن عـام               على استقرار م  
، وعلــى ســبيل االحتيــاط مــن وقــوع عجــز حمتمــل يف ٢٠٠٤ويف مطلــع عــام . وحســن اإلدارة

 يف املائـة وميزانيـات   ٩٥صندوق الربامج السنوية، مت حتديـد سـقف امليزانيـات الربناجميـة بنسـبة          
ومارس تقلب الـدوالر األمريكـي      .  يف املائة  ٩٠ملوظفني بنسبة   التكاليف اإلدارية غري املتعلقة با    

وأكـد اسـتعراض منتصـف السـنة جملمـوع       .  على النفقـات املتوقعـة إىل هنايـة العـام          ا إضافي اضغط
ــات يف عــام   ــا اســتدعى إجــراء تعــديالت     ٢٠٠٤العملي ــل، مم ــع يف التموي ــوع العجــز املتوق  وق

 .سنة ضمن حدود األموال اإلمجالية املتوقع توافرهاإضافية للميزانية بغية كفالة بقاء نفقات ال
مليون دوالر من دوالرات الواليـات       ١ ٠٠١,٢،    ٢٠٠٤وبلغ الدخل اإلمجايل لعام      - ٧٠

مبـا يف ذلـك املكاسـب مـن صـرف           (وبلغت املسامهات واإليرادات املتنوعـة      . املتحدة األمريكية 
كي للميزانية الربناجميـة السـنوية يضـاف         مليون دوالر أمري   ٨٠٥,٢احملصلة خالل العام    ) العملة
ووفــرت امليزانيــة العاديــة لألمــم .  ماليــني دوالر أمريكــي للمــوظفني الفنــيني املبتــدئني١٠إليهــا 

ــون دوالر أمريكــي ٢٧,٧املتحــدة  ــام    .  ملي ــة لع ــربامج التكميلي ــغ جممــوع املســامهات يف ال وبل
 . مليون دوالر أمريكي١٥٨,٣  ،٢٠٠٤
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مليــون دوالر أمريكــي كمــا هــو  ١ ٠٦٢,٦،  ٢٠٠٤نفــاق يف عــام وبلــغ جممــوع اإل - ٧١
 أعلــى ٢٠٠٤وحســب املنطقـة ونــوع املسـاعدة، بلـغ اإلنفــاق يف عـام     . ١موضَّـح يف اجلـدول   
، وتلتـها منطقـة آسـيا الوسـطى وجنـوب         ) مليون دوالر أمريكـي    ٤٦٨حنو  (مستوى يف أفريقيا    

ــا والشــرق األوســط      ــيا ومشــال أفريقي ــون دوالر ١٩٢,٥حنــو (غــرب آس ــق  ). ملي ــا يتعل وفيم
 ). يف املائة٣٧(باملساعدة، ُخصِّصت أكرب حصة للحلول الدائمة 

ومشل التقدم احملـرز يف مجـع التربعـات شـراكة معـززة مـع املـاحنني التقليـديني ومصـادر                    - ٧٢
وعقـب املنتـدى االقتصـادي العـاملي        . تكميلية للتمويل وزيـادة املسـامهات مـن القطـاع اخلـاص           

، أنشــأت املفوضــية جملســا لزعمــاء عــامل ٢٠٠٥ينــاير /د يف دافــوس يف كــانون الثــاينالــذي ُعِقــ
األعمــال ستشــمل املهــام املنوطــة بــه إســداء املشــورة بشــأن املشــاركة االســتراتيجية مــع قطــاع  
الشركات وإنشاء شبكات ملساعدة املفوضية يف رفع مستوى مصـادر الـدعم املـايل وغـريه مـن                  

 .وىأشكال الدعم إىل درجة قص
وتكاملــت هــذه االســتراتيجيات يف الفتــرة قيــد االســتعراض ببــذل جهــود جديــدة مــن   - ٧٣

أجل إقحام وإشراك أعضـاء اللجنـة التنفيذيـة يف املشـاورات املتعلقـة بقضـايا امليزانيـة والتمويـل                    
وقـد انصـب اهتمـام    . بغرض زيادة االقتراب من هنج للتخطيط قـائم علـى أسـاس االحتياجـات             

 اخلطة التجريبية املتعلقة باعتماد فئة ثانيـة مـن االحتيـاط التشـغيلي للمفوضـية                خاص على تقييم  
كآلية لتلقي متويل إضايف خالل السنة الربناجمية لألنشطة األساسية اليت مل ُترَصد هلـا اعتمـادات            

وســيحظى اتفــاق يقضــي مــن حيــث املبــدأ بتطبيــق نظــام فتــرة    . يف امليزانيــة الربناجميــة الســنوية 
 .لى امليزانية الربناجمية للمفوضية مبزيد من البحث يف السنة القادمةالسنتني ع

 
 الرقابة ومراجعة احلسابات -باء  

 خدمات مراجعة احلسابات اليت يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلية
، غطـت   ٢٠٠٥يونيـه   / حزيـران  ٣٠ إىل   ٢٠٠٤يوليـه   / متـوز  ١خالل الفترة املمتـدة مـن       - ٧٤

ت التابعــة ملكتــب األمــم املتحــدة خلــدمات الرقابــة الداخليــة العمليــات   دائــرة مراجعــة احلســابا 
 يف املائـة مـن جممـوع نفقـات          ٣٤ مليون دوالر أمريكي، أو      ٣٦٢واألنشطة اليت بلغت نفقاهتا     

ــالغ   ــون دوالر أمريكــي يف عــام  ١ ٠٦٣املفوضــية الب ــة  . ٢٠٠٤ ملي ــات مراجع وغطــت عملي
ــة العمليــات يف  احلســابات الــيت أجراهــا مكتــب خــدمات الرقابــ    ــدان  ٢٦ة الداخلي ــدا يف املي  بل

وكشف املرتبات وبدل االنتقال واملشقة وجوانب خمتلفـة مـن مشـروع جتديـد نظـم اإلدارة يف                  
واسـتعرض مكتـب    . املقر، كما أجرى املكتب استعراضاً مقارناً ملهام موظفي املكتـب يف املقـر            

ليــتني يف مقــر كــل منــهما لتقيــيم خــدمات الرقابــة الداخليــة أيضــا منظمــتني غــري حكــوميتني دو
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نظمها وإجراءاهتا وتقدمي املشورة إليها بشـأن كيفيـة االمتثـال لشـروط األمـم املتحـدة يف جمـال                    
 .مراجعة احلسابات

 
 التفتيش والتحقيق

تقييم نوعيـة إدارة املفوضـية مـن خـالل          : ملكتب املفتش العام ثالث مهام رئيسية وهي       - ٧٥
لوقت املناسب؛ ومعاجلة االدعاءات خبصوص سوء سـلوك مـوظفي          التفتيش على العمليات يف ا    

املفوضية؛ وإجراء حتريات يف حوادث اهلجمات العنيفة على موظفي املفوضية وعملياهتـا وغـري              
ويعـزز مكتـب    . ذلك من أنـواع احلـوادث الـيت ميكـن أن يكـون هلـا أثـر مباشـر علـى املفوضـية                      

ــي بالنــ   ــام التحل ــايري    زاهة يف املفوضــية ـاملفــتش الع ــى مع ــى أعل وذلــك باملســامهة يف احلفــاظ عل
السلوك الشخصي واملهين لدى موظفيها وغريهم ممن تربطهم هبـا عقـود مباشـرة، وفقـا ملدونـة                 

 .قواعد السلوك لديها
، مت اختاذ عدة خطوات لتحسني عمل مكتب املفـتش العـام، وخاصـة        ٢٠٠٥ويف عام    - ٧٦

باإلضـافة إىل هـذه التـدابري، سـيتلقى أعضـاء اللجنـة       و. كفالة استقالله وشفافيته يف أداء مهمتـه      
التنفيذيــة مــن اآلن فصــاعدا تقــارير عــن عمليــات التفتــيش بنــاء علــى طلبــهم وتقــارير مــوجزة    
منتظمة تغطي الفئات الرئيسية للتحقيقات وعدد هذه األنواع مـن التحقيـق، ومتوسـط الوقـت        

 .ديبية ذات الصلةالذي يستغرقه إمتام التحقيقات ووصفاً لإلجراءات التأ
ــام  - ٧٧ ــإلدارة    ٢٠٠٤ويف عـ ــة لـ ــام عمليـــات تفتـــيش عاديـ ، أجـــرى مكتـــب املفـــتش العـ

واألنشــطة يف اليابــان وســرياليون وإســبانيا، وعمليــات تفتــيش خاصــة يف كازاخســتان وأوغنــدا 
كما أجرى استعراضات للعمليات يف أرمينيا وأذربيجـان وجورجيـا والصـومال            . وأوزبكستان

السودان، بغرض تقييم مدى مالءمة استراتيجيات تشغيلية حمددة تركز بشـكل           وسري النكا و  
 .خاص على إجياد حلول ملشاكل الالجئني وفعالية شراكات املفوضية مع منظمات أخرى

، سجلت وحدة التحقيقات من الشـكاوى أقـل ممـا كـان عليـه األمـر                 ٢٠٠٤ويف عام    - ٧٨
 الــيت خلــص فيهــا التحقيــق إىل ١٠٥  االت الوفيمــا يقــرب مــن ثلــث احلــ . يف األعــوام الســابقة

حدوث سوء السلوك، أحيلت القضايا إىل شـعبة إدارة املـوارد البشـرية بقصـد اختـاذ إجـراءات                   
ــة ــرت فيهــا االدعــاءات بــال أســاس، مت إغــالق ملــف القضــايا     . تأديبي . ويف احلــاالت الــيت اعُتِب

 على اإلدارة وذلك بغرض تسـليط        من التقارير املتعلقة باآلثار    اوأعدت وحدة التحقيقات عدد   
الضوء على أوجـه الضـعف يف عمليـات املفوضـية ومسـاعدة املـديرين علـى تكييـف إجـراءاهتم                     

 .حسب االقتضاء
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ــول - ٧٩ ــبتمرب /ويف أيلـ ــة     ٢٠٠٤سـ ــة التابعـ ــة الرقابـ ــات جلنـ ــز اختصاصـ ــيح وتعزيـ ، مت تنقـ
 لسـامي وتضـم عـددا   للمفوضية، وأعيد تشـكيلها كهيئـة لصـنع القـرار يرأسـها نائـب املفـوض ا         

البـت يف التـدابري اإلداريـة الـيت قـد تلـزم يف              �وأنيطت باللجنة والية    .  من كبار املديرين   احمدود
. �حالة استمرار عدم االمتثال للتوصيات املتعلقة بالرقابة واإلشـراف علـى تنفيـذ تلـك التـدابري       

املفــتش العــام ال يــزال ومل يعــد مكتــب املفــتش العــام يعمــل بوصــفه أمانــة جلنــة الرقابــة؛ إال أن  
 .حيضر االجتماعات بصفة موظف سابق

 
 التقييم وحتليل السياسات -جيم  

باإلضــافة إىل إعــداد تقييمــات لعمليــات املفوضــية علــى صــعيد العــامل، تعمــل وحــدة      - ٨٠
التقييمات وحتليل السياسات على وضـع أدوات وتقنيـات لـتمكني املـوظفني مـن تقيـيم وتنفيـذ             

وتشمل هذه األدوات والتقنيات مبـادئ توجيهيـة متعلقـة          . ة يف تقارير التقييم   التوصيات الوارد 
 .بتنظيم تقييمات ذاتية تشاركية وبإدارة التقييمات

 
 وضع أسس للمساءلة املتعلقة باألداء -دال  

، أجــرت املفوضــية دراســتني رئيســيتني تتعلقــان A/57/278وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة  - ٨١
، أصـــدرت وحـــدة التفتـــيش ٢٠٠٤أغســـطس /ويف آب. تـــدبري واملســـاءلةهبياكـــل ومبـــادئ ال

استعراض اإلدارة والتنظيم يف مفوضية األمم املتحدة السامية لشـؤون          � بعنوان   ااملشتركة تقرير 
 ويقـــوم ٢٠٠٤أكتــوبر  /ونظـــرت اللجنــة التنفيذيـــة يف التقريــر يف تشـــرين األول  . �الالجــئني 

ــة ل  ــراءات املالئمـ ــة اإلجـ ــاؤها مبناقشـ ــلة مـــن   أعضـ ــيات عـــرب سلسـ ــتجابة ملختلـــف التوصـ السـ
 .٢٠٠٥االجتماعات االستشارية غري الرمسية للجنة الدائمة يف عام 

ــام  - ٨٢ ــابات   ا أيضـــ٢٠٠٤ويف منتصـــف عـ ــو احلسـ ــة ومراجعـ ــة التنفيذيـ ، أوصـــت اللجنـ
اخلارجيون بأن تكلف املفوضية جهة ما بإجراء اسـتعراض مسـتقل هلياكـل إدارهتـا العليـا، بغيـة          

ــة االستشــارية لشــؤون اإلدارة وا  إدمــا ــة ج املســائل الــيت أثارهتــا اللجن ــة التنفيذي ــة واللجن . مليزاني
التعاقد مع مكتب للخرباء االستشاريني يقع مقره يف جنيف إلجراء دراسة مستقلة قُـدِّمت               ومت

. ٢٠٠٥فربايـر   /إىل أعضاء اللجنة الدائمة ومراقبيها يف اجتماع استشاري غري رمسي يف شـباط            
ري مناقشــة عــدد مــن القضــايا الــيت أُثــريت يف نطــاق العمليــة االستشــارية وجتــري متابعــة     وجتــ

 .االقضايا األخرى داخلي
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 إدارة العمليات
 إجـراء اسـتعراض     ابغرض حبث كيفية دعـم املقـر لعمليـات املفوضـية امليدانيـة، مت أيضـ                - ٨٣

 مـن بينـها ختصـيص       وركز هذا االسـتعراض علـى عـدة جمـاالت         . ٢٠٠٤لعمليات املقر يف عام     
وأفضـى االسـتعراض إىل إعـادة تأكيـد     . املوارد واالستراتيجية املتعلقة بالقوى العاملـة واملسـاءلة     

ويتمثل جانب من اسـتراتيجية حتقيـق       . التزام املنظمة باعتماد اإلدارة القائمة على أساس النتائج       
ط وإدارة خمصصــات هــذا اهلــدف يف مــنح الصــالحية للمــديرين، وال ســيما يف امليــدان، لتخطــي 

ودعمـا هلـذه املسـألة، جيـري تعـديل نظـام           . املوارد وحتمل املسؤولية عن النتـائج القابلـة للقيـاس         
تكنولوجيــا املعلومــات التــابع ملشــروع جتديــد نظــم اإلدارة لتطــوير قــدرة املفوضــية علــى تــوفري  

وضـع امليزانيـة    أحدث املعلومات عن التقدم احملـرز يف إدارة املشـاريع طيلـة مراحـل التخطـيط و                
ويف نفس الوقت، يتطلب إدخـال تعـديالت علـى عمليـة التخطـيط يف الوقـت احلـايل                   . والتنفيذ

من املكاتب امليدانية تقدمي تقييمات شاملة لالحتياجات يف إطـار اخلطـوات الراميـة إىل تبسـيط                 
 .وحتديث عملية ختصيص املوارد

 
 إدارة املعلومات

أغســطس /االتصــاالت الســلكية والالســلكية يف آب أُنشــئت شــعبة نظــم املعلومــات و  - ٨٤
 بغــرض تــوفري هيكــل متســق مــن أجــل اإلدارة والتنســيق الشــاملني ألنشــطة املفوضــية     ٢٠٠٤

ومت دمــج دائــرتني كانتــا منفصــلتني يف الســابق،  . املتعلقــة بتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
لكية ومشــروع جتديــد نظــم ومهــا دائــرة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت الســلكية والالســ  

وهتــدف هــذه اخلطــوة إىل االســتفادة القصــوى مــن مــوارد   . اإلدارة، لتشــكال الشــعبة اجلديــدة
ــاءة        ــن الكفـ ــرب مـ ــدر أكـ ــتجابة بقـ ــة واالسـ ــرب املنظمـ ــاالت عـ ــات واالتصـ ــا املعلومـ تكنولوجيـ

 .لالحتياجات املتعلقة بالعمليات
 ٣٠٠ تطبيقــا يف أكثــر مــن ٣٥  م لباإلضــافة إىل مــا جيــري تــوفريه مــن الصــيانة والــدع - ٨٥

مكتب عرب العامل، تشمل خطة استراتيجية متعلقـة بتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت للفتـرة                
 مــن املبــادرات املتعلقــة بتطــوير تطبيقــات جديــدة يف املقــر ويف امليــدان،  ا عــدد٢٠٠٧-٢٠٠٥

اسـتحداث مشـروع   وحتليل البيانات وحفظ السجالت وتفكيك الـنظم املؤسسـية القدميـة بعـد         
كما جيري تقدمي اخلربة الفنيـة دعمـا لعمـل املنظمـة يف جمـال إعـداد اإلدارة       . جتديد نظم اإلدارة  

 .القائمة على أساس النتائج وما يتصل هبا من معايري ومؤشرات
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 إدارة املخاطر األمنية

السياسـات  ، أعدت اللجنة التوجيهية املعنية بالسياسات األمنية وتنفيـذ          ٢٠٠٤يف عام    - ٨٦
وقد شكل أمـن املـوظفني علـى        . اليت أنشأهتا املفوضية حديثا تقريرا عن حالة إدارة أمن املنظمة         

فسواء كـانوا يعملـون يف مقـار عمـل نائيـة أو صـعبة، أو                . الدوام مسةً من مسات عمل املفوضية     
ــرق أو يتعــاملون مــع طــاليب جلــوء متشــنجني عاطفيــ         ــون اجلرميــة وقطــاع الط ، يــتعني ايواجه

إال أن البيئـة    . استمرار على موظفي املفوضية مواجهة طائفة عريضة من حاالت انعدام األمـن           ب
األمنية اليت تعمل فيها املفوضية وغريها من املنظمات اإلنسانية عرفـت تـدهوراً هامـاً يف الفتـرة                  

 .األخرية
 يتوجـب   وحتدد التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة التوجيهيـة عـددا مـن اجملـاالت الـيت                - ٨٧

أن حتــدث فيهــا تغــيريات بغيــة تعزيــز ثقافــة األمــن لكــي يــتم إدماجهــا يف مجيــع جوانــب عمــل   
، أطلقت اللجنة التوجيهية خطة عمـل علـى   ٢٠٠٥ويف عام . ااملفوضية يف املقر ويف امليدان مع  

ويتوىل فريق عامل معين باألمن يرأسه مدير دائـرة حـاالت           . مدى سنتني لتنفيذ هذه التوصيات    
وارئ واألمــن مســؤولية إدارة خطــة العمــل، وســيتم تقــدمي تقــارير اســتكمالية منتظمــة عــن الطــ

 .التقدم احملرز إىل أعضاء اللجنة التنفيذية ومراقبيها يف اجتماعات اللجنة الدائمة
 

 إدارة املوارد البشرية
خالل هذه الفترة، نقحت شعبة إدارة املوارد البشرية وأصدرت عددا مـن السياسـات               - ٨٨

واملبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بــاملوارد البشــرية مثــل الترتيبــات املتعلقــة بسياســات اخلــدمات          
وحتقق تقدم هام يف احلـد مـن عـدد املـوظفني يف فتـرة مـا بـني املهـام                  . االستشارية والعمل املرن  

 .ويف جعل خطوط املساعدة املؤقتة منتظمة يف املقر وامليدان
االت الطوارئ بأقصى سرعة ممكنة، مت إصدار إعالنـات         ومللء الشواغر يف عمليات ح     - ٨٩

ــاد والســودان          ــدي وتش ــل بورون ــن قبي ــة م ــاطق حرج ــائف الشــاغرة يف من ــن الوظ ــريعة ع . س
.  لتقييم فعاليته وتيسري نشـر املـوظفني بكفـاءة   ٢٠٠٥وسيجري استعراض هذا اإلجراء يف عام  

اص مبـالك املـوظفني، وال سـيما     على سد الثغرات اليت مت حتديدها يف امللـف اخلـ          اوللعمل مسبق 
يف مقــار العمــل النائيــة، مت إنشــاء قائمــة املــوظفني الفنــيني الــدوليني واجتــذبت العديــد مــن           

 .الطلبات
ومثلـــت شـــعبة إدارة املـــوارد البشـــرية املفوضـــية يف عـــدد مـــن احملافـــل املشـــتركة بـــني  - ٩٠

 اخلدمـة املدنيـة الدوليـة وفرقـة         الوكاالت من بينها شبكة األمم املتحدة للمـوارد البشـرية وجلنـة           
اإليـدز يف   /العمل املشتركة بني الوكاالت للموارد البشرية املعنية بفريوس نقص املناعة البشـري           
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ــوفري         ــز وت ــك بغــرض املســامهة يف إطــار املســاءلة وقضــايا الوصــم والتميي ــم املتحــدة، وذل األم
 بــني الوكــاالت ملكافحــة كمــا شــاركت الشــعبة يف الفريــق املشــترك. املختصــني يف هــذا اجملــال

املضــايقة الــذي أعــد برنــامج تــدريب تفــاعلي بشــأن مناهضــة املضــايقة لصــاحل مــوظفي األمــم    
وعـالوة علـى ذلـك، وخـالل هـذه الفتـرة، نشـرت شـعبة                . ٢٠٠٥املتحدة سيتم نشره يف عام      

إدارة املوارد البشرية مبادئ توجيهية للمـديرين بشـأن مدونـة قواعـد السـلوك ووسـعت نطـاق                    
ــز ممارســات إدارة       ال ــم اإلدارة وروجــت تعزي ــرامج تعل ــتظلم؛ ونقحــت ب ــات ال وصــول إىل آلي

 .األداء
 

 خالصة -سابعا  
مت إطالق العديد من مبادرات املفوضية اجلديـدة يف السـنوات األخـرية بغـرض حتسـني                   - ٩١

 العمـل   ومن بـني اجملـاالت احملـددة الـيت سـيتم          . سري األمور داخلها واالستجابة واألداء خارجها     
عليها وتعزيزها يف العام القادم على وجـه اخلصـوص شـراكات املفوضـية مـع اهليئـات األخـرى                

وســيكون التعــاون والــدعم املتبــادل حيــويني يف ســعي   . يف منظومــة األمــم املتحــدة وخارجهــا 
املفوضية، مع الوكاالت الشقيقة والشركاء، إىل تنفيذ اإلصـالحات الـيت وضـعها األمـني العـام                 

علـى حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتوطيـد املسـاءلة والشـفافية وحتسـني أدائهـا يف                     والعمل  
 .مجيع امليادين
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 ١اجلدول 
 البلد ونوع نشاط املساعدة/ حبسب املكتب اإلقليمي٢٠٠٤نفقات املفوضية يف عام 

 )مجيع مصادر التمويل بآالف الدوالرات (
  مالدع  نوع املساعدة

 البلد/املكتب اإلقليمي
ــاعدة مســـــــــ

 الطوارئ
ـــة الرعايــــــــــــــ

 واإلعالة
العـــودة الطوعيـــة

 إىل الوطن
التـــــــــــوطني

 احمللي
ـــادة إعــــــــــــــ

 دعـم الربامج  التوطني
التنظــــــــيم
 اجملموع واإلدارة

           غرب أفريقيا- ١

 ١ ١٤٤,٣  ٩٧٤,٠   ١٧٠,٣    بنن
 ١ ٨٤٧,٧  ٦٦٣,١   ٦١,٦  ١ ١٢٣,٠  الكامريون

 ١٥ ١٥١,٩  ٣ ٢٠٨,٤  ٢ ٠٥٢,٢ ٣٥٩,٤ ٣٢٦,٥ ٩ ٢٠٥,٤ - كوت ديفوار

 ٥١٧,٤  ٣٤٢,٩     ١٧٤,٥  غامبيا

 ٦ ٠٦٧,٧  ١ ٩٢٨,٠   ١ ٥٧٨,٠  ٢ ٥٦١,٧  غانا
 ٢٠ ٩٣١,٩  ٢ ٨٨٠,٤   ٥٠٦,٧ ٣ ٢٧١,٣ ١٤ ٢١٠,٣ ٦٣,٢ غينيا

 ١٦ ٢١٦,٧  ٧ ٤٣٧,٦    ١ ٣٨٩,٦ ٢ ٢٣٩,٥ ٥ ١٥٠,٠ ليبرييا

 ١ ٩١٥,٥  ١ ٠٢٦,٥   ٦٦٣,٣  ٢٢٥,٧  نيجرييا 
 ٢ ٠٨٣,٠  ١ ٤٠٤,١     ٦٧٨,٩  السنغال
 ٣١ ٢٩٧,١  ٣ ٦٢١,٣   ٥٨٢,٧ ١٤ ٠٤٠,٢ ١٣ ٠٥٢,٩  سرياليون

 ٢٠ ٥٣٨,٤    ١٠٥,٨ ٢ ٠٢٧,٩ ١٧٨,٤ ١ ٢٣٨,٤ ١٦ ٩٨٧,٩ األنشطة اإلقليمية

 ١١٧ ٧١١,٦ - ٢٣ ٤٨٦,٣  ٢ ١٥٨,٠ ٥ ٩٤٩,٩ ١٩ ٢٠٦,٠ ٤٤ ٧١٠,٣ ٢٢ ٢٠١,١ )١(اجملموع الفرعي 

          شرق أفريقيا والقرن األفريقي- ٢

 ٣ ٢٩٩,٠  ٣ ٢٩٩,٠       مركز الدعم اإلقليمي يف كينيا
 ٣ ٨٥٩,٠  ١ ٠٣١,٤    ١ ١٢٧,٣ ١ ٧٠٠,٣  جيبويت
 ١٣ ٤٢٢,٣  ١ ١٤٥,٧    ٨ ٩٩٢,٢ ١ ٥١٠,٨ ١ ٧٧٣,٦ إريتريا

 ١٧ ٤٦٩,٢  ٢ ٢٢٠,١   ٧٥١,٤ ٣ ٤٧٥,٣ ١١ ٠٢٢,٤  إثيوبيا 

 ٢٧ ١٧٦,٧  ٣ ٦٤٢,٩  ٩٥,٦  ٨٣٦,٧ ٢٢ ٦٠١,٥  كينيا

 ٦ ١١٦,٠  ٤٦٩,٩    ٥ ٤٩٨,٠ ١٤٨,١  الصومال
 ٢٢ ٥٦٣,٥  ٣ ٠٢٦,٠  ٢١,٩ ٥ ٦٠٣,٦ ١٠ ١٩٧,٨ ٣ ٧١٤,٢  السودان

 ١٦ ٩٧٧,٨  ٢ ٥٨٢,٠   ١٢ ٦٩٥,٩ ٩١٥,٥ ٤٥٠,٦ ٣٣٣,٨ أوغندا

١١٠ ٨٨٣,٥ ١٧ ٤١٧,٠  ١٩١١٧,٥ ٠٥٠,٩ ٣١ ٤١٠٤٢,٨ ١٤٧,٩ ٢ ١٠٧,٤ )٢( اجملموع الفرعي
          وسط أفريقيا والبحريات العظمى- ٣

 ٢٨ ٩٩١,٦  ٣ ٢٨٩,٣    ٢١ ٩٢٦,٥ ٧٣٣,٩ ٣ ٠٤١,٩ بوروندي

 ٢ ٧٥٣,٩  ١ ١٩٥,٢   ١ ٠٦٨,٨ ١٤٧,٨ ٣٤٢,١  مجهورية أفريقيا الوسطى
 ٧٣ ٦٦٣,٧  ٤ ٨٥٣,١   ٣ ٠١٩,١ ٦١٢,٢ ٥٦ ٨٣٣,٨ ٨ ٣٤٥,٥ تشاد

 ٧ ٠٧٤,٣  ١ ٤٥٣,٥   ١ ٠٦٧,٢ ٥٩٨,٧ ٣ ٩٥٤,٩  مجهورية الكونغو 
 ٢٥ ٧٢٤,٥  ٤ ٩٦٥,٨   ٤ ٠٥٠,٠ ١٢ ٢٧٥,٤ ٤ ٤٣٣,٣  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ٣ ٥١٩,٠  ١ ١٢٨,٧    ٣٥٨,٤ ٢ ٠٣١,٩  غابون
 ٦ ٧٠٣,٧  ١ ٠٦٩,١    ١ ٥٧٤,٨ ٣ ٨٧٢,١ ١٨٧,٧ رواندا

 ٢٩ ٠٢٨,٧  ٢ ٤٢٠,٣    ١٠ ٣٧٣,٩ ١٦ ٢٣٤,٥  مجهورية ترتانيا املتحدة

 ٧ ٩٤٢,١    ٤٥,٤ ٦٦٤,٦ ١٤٧,١ ٧ ٠٨٥,٠  األنشطة اإلقليمية
 ١٨٥ ٤٠١,٥ - ٢٠ ٣٧٥,٠  ٤٥,٤ ٩ ٨٦٩,٧ ٤٨ ٠١٤,٨ ٩٥ ١١٥٢١,٥ ٥٧٥,١ )٣(اجملموع الفرعي 
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  الدعم  نوع املساعدة

 البلد/املكتب اإلقليمي
ــاعدة مســـــــــ

 الطوارئ
ـــة الرعايــــــــــــــ

 واإلعالة
العـــودة الطوعيـــة

 نإىل الوط
التـــــــــــوطني

 احمللي
ـــادة إعــــــــــــــ

دعـم الربامج التوطني
التنظــــــــيم
 اجملموع واإلدارة

           اجلنوب األفريقي- ٤

 ١٩ ١٠٢,٠  ٣ ٧٠٠,٦   ٩٤١,١ ١٤ ٤٦٠,٣   أنغوال

 ٢ ٣٣٩,٢  ٥١٥,٥     ١ ٨٢٣,٧  بوتسوانا
 ٢ ١٢٥,٢  ٦٢٦,٢     ١ ٤٩٩,٠  مالوي
 ٢ ٣٦٨,٥  ٣٤٥,٢   ٢ ٠٢٣,٣    موزامبيق
 ٤ ٦٧٥,٠  ٧١٠,٩    ٤٠٧,٩ ٣ ٥٥٦,٢  ناميبيا

 ٢ ٨٠٨,٩  ٢ ٢٣٤,٤    ١٥٦,٤ ٤١٨,١  جنوب أفريقيا
 ١٦ ٣٣٨,٨  ٢ ٩٥٣,٠   ٥ ٦١٥,٦ ٤ ٦٧١,١ ٣ ٠٩٩,١  زامبيا 

 ٢ ٠٣١,١  ٥١٦,٨   ٤٧٤,٢  ١ ٠٤٠,١  زمبابوي
 ٢ ٤٧٦,٧    ٣,٣ ٢ ٢٦٢,٤   ٢١١,٠ األنشطة اإلقليمية
 ٥٤ ٢٦٥,٤ - ١١ ٦٠٢,٦  ٣,٣ ١١ ٣١٦,٦ ١٩ ٦٩٥,٧ ١١ ٤٣٦,٢ ٢١١,٠ )٤(اجملموع الفرعي 

 ٤٦٨ ٢٦٢,٠ - ٧٢ ٨٨٠,٩  ٢ ٣٢٤,٢ ٤٦ ١٨٧,١ ١١٧ ٩٥٩,٣ ١٩٢ ٨١٥,٩ ٣٦ ٠٩٤,٦ )٤-١(جمموع أفريقيا  

 
 آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا ومشال أفريقيا والشرق األوسط - ٥

      

 ٧٧ ٧٨٨,٨  ٥ ٤٥٣,٥    ٧٢ ٠٦٦,١ ٢٦٩,٢  أفغانستان

 ٥ ٢٣٦,٣  ٧٤١,٧     ٤ ٤٩٤,٦  اجلزائر
 ٤ ١٧٤,٦  ٩٩٦,٧  ٩٥,٦ ٢ ٥٤٥,٤  ٥٣٦,٩  مصر
 ٢٦ ١٦٣,٦  ١ ٩١٥,٤  ٥,٢  ٢٣ ٤٠٦,٨ ٨٣٦,٢  العراق

 ٢٤ ٧٠٢,٨  ٣ ١٣٩,٦   ٣ ٦٦٩,٥ ١٦ ٢٨٤,٢ ١ ٦٠٩,٥  مجهورية إيران اإلسالمية

 ٩٧,٦  ١٢,١     ٨٥,٥  إسرائيل

 ٥ ٢٤١,٢  ١ ٢١٢,٢    ٣ ٠٢١,٢ ١ ٠٠٧,٨  األردن
 ١ ٣٨٧,٢  ٥٩٨,٦    ١,١ ٧٨٧,٥  كازاخستان
 ١ ١٠١,٩  ٣٨٦,٣   ١٣٩,٨  ٥٧٥,٨  قريغيزستان

 ٢ ٩٩٦,٩  ١ ١٢٥,١  ١٠٢,١  ٣٣٤,٣ ١ ٤٣٥,٤  لبنان
 ٧٥٣,٨  ٣٢٥,٤    ١٨,٦ ٤٠٩,٨  اجلماهريية العربية الليبية

 ٣٨٠,٣  ٣٠٨,٠     ٧٢,٣  موريتانيا

 ٢٥٥,٨  ١٩١,٨     ٦٤,٠  املغرب

 ٢٨ ٧٩٤,١  ٢ ٢٣٥,٨   ١٦,١ ١٠ ٧١٣,٣ ١٥ ٨٢٨,٩  باكستان

 ٢ ٢٠٦,٠  ١ ٣٥٥,٠    ٢٣٢,٩ ٦١٨,١  اململكة العربية السعودية
 ١ ٦٣٦,٣  ٤٤٨,٧  ٤٠,١  ١٢٦,٠ ١ ٠٢١,٥  اجلمهورية العربية السورية

 ١ ٢٨١,٣  ٦٠٩,٢    ٣٤٥,٣ ٣٢٦,٨  طاجيكستان
 ١٩٠,٩  ٦٧,٢     ١٢٣,٧  تونس

 ١ ٠٠٨,٣  ٣٢٥,٥   ٢٦٤,٩  ٤١٧,٩  تركمانستان
 ١ ١٢٠,٢  ٥٤٣,٢     ٥٧٧,٠  أوزبكستان

 ٦٩٩,٨  ٢٠٥,١     ٤٩٤,٧  الصحراء الغربية

 ٤ ٠٩٦,٤  ٨٤٣,٤    ٢٦,٨ ٣ ٢٢٦,٢  اليمن
 ١ ٢٠٢,٠     ٣١٩,٢ ٨٨٢,٨   األنشطة اإلقليمية

 ١٩٢ ٥١٦,١ - ٢٣ ٠٣٩,٥  ٢٤٣,٠ ٦ ٩٥٤,٩ ١٢٧ ٤٥٩,٤ ٣٤ ٨١٩,٣ - )٥(اجملموع الفرعي 
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  الدعم نوع املساعدة

 البلد/املكتب اإلقليمي
ــاعدة مســـــــــ

 الطوارئ
ـــة الرعايــــــــــــــ

 واإلعالة
العـــودة الطوعيـــة

التوطني احمللي إىل الوطن
إعــــــــــــــــادة

دعـم الربامج التوطني
ــيم التنظـــــــــ

 اجملموع واإلدارة
           آسيا واحمليط اهلادئ- ٦

 ٩٣٤,٠  ٦٢٩,٠     ٣٠٥,٠  نيوزيلنداأستراليا و

 ٢ ٨١٠,٧  ٦٦٧,٢    ٦٢٤,٥ ١ ٥١٩,٠  بنغالديش
 ١ ٠٧٩,٣  ٣٨٥,٨    ٢٤٤,٢ ٤٤٩,٣  كمبوديا
 ٣ ٧٣٢,٩  ٤٩٧,٠   ١ ٣٠٢,٦  ١ ٩٣٣,٣  الصني
 ٣ ٣٧٨,٨  ١ ١٥٩,٢    ٢٥٤,٩ ١ ٩٦٤,٧  اهلند

 ٤ ٤٦٨,١  ١ ٦٥٧,٠   ١ ٤٥١,٥  ٩١٦,١ ٤٤٣,٥ إندونيسيا 
 ٢ ٣٢٧,٧  ١ ٧٨٣,٤   ٣٥٤,٠  ١٩٠,٣  يابانال

 ٢ ٥٥٨,٨  ١ ٠٦٣,٢     ١ ٤٩٥,٦  ماليزيا
 ٥٣,٢  ١٦,٢     ٣٧,٠  منغوليا 

 ٥ ٠٩٦,٧  ١ ٠٩٣,٧    ٤ ٠٠٣,٠   ميامنار
 ٦ ٢٤٦,٨  ٨٥٢,٦     ٥ ٣٩٤,٢  نيبال

 ٥١٩,٥     ٢٧١,٠ ٢٤٨,٥   بابوا غينيا اجلديدة 

 ٢٤٨,٣  ١٢٦,٣   ٨٤,٦  ٣٧,٤  الفلبني

 ٤٠٠,٣  ٣٧٥,٣     ٢٥,٠  مجهورية كوريا

 ٣٩,٠       ٣٩,٠  سنغافورة 

 ٨ ١٩٢,٠  ١ ٦٢٤,٢   ٤ ٢٠٥,٤ ٢ ٣٠٠,٩ ٦١,٥  سري النكا
 ٧ ٥٩٩,٩  ١ ٨٠٣,٦     ٥ ٧٩٦,٣  تايلند

 ١ ٠٠٥,٣  ٤٣٦,٩    ٢٤٤,٩ ٣٢٣,٥   ليشيت-تيمور 
 ٦٩,٤  ٦٩,١   ٠,٣    فييت نام

 ٧٢,٥     ٣٤,٦ ٥,٤ ٣٢,٥  ميةاألنشطة اإلقلي

 ٥٠ ٨٣٣,٢ - ١٤ ٢٣٩,٧  - ٧ ٧٠٤,٠ ٧ ٩٢٦,٣ ٢٠ ٥١٩,٧ ٤٤٣,٥ )٦(اجملموع الفرعي 

           أوروبا - ٧

 ١ ٩١٤,٩  ٦١١,٨   ٦٢٦,٢  ٦٢٦,٩  ألبانيا
 ١ ٧٧٢,٣  ٤٦٣,٦   ١ ٣٠٨,٧    أرمينيا
 ١ ٤١٧,٠  ٥٦١,٠   ٨٥٦,٠    النمسا

 ٣ ٠٥٥,١  ٧٥٥,٨   ٩٥٩,٨  ١ ٣٣٩,٥  أذربيجان
 ٣٦,٠       ٣٦,٠  دول البلطيق

 ٨٩٢,٢  ٢٥٤,٧   ٥٨٤,٦  ٥٩,٩  بيالروس

 ٣ ٠٥٢,٨  ٢ ٦٧٤,٩   ٣٧٧,٩    بلجيكا 
 ١٣ ٤٤١,١  ٢ ٥٠٠,٦    ٤ ٤٠٤,٩ ٦ ٥٣٥,٦  البوسنة واهلرسك

 ٩٢٤,٨  ٣٣١,٨   ٤٢٧,٦  ١٦٥,٤  بلغاريا

 ٥ ٦٥٨,٧  ١ ٤٣٨,٤   ٤٠٥,٣ ٢ ٥٠٢,٨ ١ ٣١٢,٢  كرواتيا
 ٥٩٨,٤  ٣٣٧,٩   ١٨٨,٤  ٧٢,١  قربص

 ٩٤٩,٧  ٤١٠,٦   ٥٢٠,١  ١٩,٠  اجلمهورية التشيكية 

 ٢ ٣٣٠,٩  ٩٣٩,٩   ١ ٣٩١,٠    فرنسا
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  الدعم نوع املساعدة

 البلد/املكتب اإلقليمي
ــاعدة مســـــــــ

 الطوارئ
ـــة الرعايــــــــــــــ

 واإلعالة
العـــودة الطوعيـــة

التوطني احمللي إىل الوطن
إعــــــــــــــــادة

دعـم الربامج التوطني
ــيم التنظـــــــــ

 اجملموع واإلدارة
 ٤ ٧٦٠,٨  ١ ٢٩٢,٩   ٢ ٣٣٨,٤  ١ ١٢٩,٥  جورجيا 

 ١ ٨١٠,٨  ٧٥٨,٣   ١ ٠٥٢,٥    أملانيا
 ١ ٢٦٨,٢  ٦٠٣,٨   ٦٦٤,٤    اليونان
 ٢ ٣٢٨,٥  ٨٦٢,٥   ٩٩٨,٧  ٤٦٧,٣  يا هنغار
 ٥٨٢,١  ٣٤٨,٤   ٢٣٣,٧    آيرلندا

 ١ ٤٩٥,٨  ١ ٠٢١,٠   ٤٧٤,٨    إيطاليا
مجهوريــــة مقــــدونيا اليوغوســــالفية

 ٣ ٦٩٧,٠  ٩٣٦,٣    ١١٣,٩ ٢ ٢٣٢,٩ ٤١٣,٩ السابقة
 ٣٤,٢       ٣٤,٢  مالطة 

 ٩٢,٤  ٩٢,٤       هولندا 

 ٧٢٠,٨  ٤٥٥,٥   ٢٦٥,٣    بولندا

 ٦٢,١     ٦٢,١    الربتغال

 ٩٦٣,٧  ٣١٩,٤   ٥٦٥,٩  ٧٨,٤  مجهورية مولدوفا

 ٩٩٢,٥  ٤٢٤,٦   ٤٢٦,٩  ١٤١,٠  رومانيا 

 ١٣ ٩٤٧,٥  ١ ٧٦٤,٣   ٩ ٤٤١,٧  ٢ ٧٤١,٥  االحتاد الروسي

 ٢٧ ٢٤٤,٢  ٢ ٠١٨,٥   ٢ ١٠٧,٥ ١ ٣٦٦,٥ ٢١ ٧٥١,٧  صربيا واجلبل األسود

 ٧٣٢,٦  ٤٩٠,٢   ٢٤٢,٤    سلوفاكيا

 ٦٠١,٧  ٢٩٥,٠   ٢٥٩,٢  ٤٧,٥  سلوفينيا 

 ١ ٣١٤,٣  ٦٠٠,٨   ٧١٣,٥    إسبانيا
 ١ ٩٤٠,٩  ١ ١٨٠,٠   ٧٦٠,٩    السويد
 ٨٠٤,١  ٣٥٢,٤   ٤٥١,٧    سويسرا

 ٧ ٣٣٧,٩  ٣ ٠١٥,٢   ٣ ٧١٥,٣ ٦٠٧,٤   تركيا 
 ٣ ١٤٣,٩  ٧٢٣,٠   ٢ ١٥٧,٨  ٢٦٣,١  أوكرانيا
 ١ ٨٣٦,٧  ١ ١٠٢,٧   ٢٣١,٥ ٥٠٢,٥   ملتحدة اململكة ا

 ٥٠١,٩     ٣٦٠,٢  ١٤١,٧  األنشطة اإلقليمية 

 ١١٤ ٢٦٥,٥ - ٢٩ ٩٣٨,٢  - ٣٥ ٢٢٠,٠ ٩ ٤٩٨,٠ ٣٩ ١٩٥,٤ ٤١٣,٩ )٧(اجملموع الفرعي 

           األمريكتان- ٨

 ٢ ٢٢٤,٥  ٢ ٢٢٤,٥       مكتب املفوضية يف نيويورك
 ٧٢٦,٧  ٦٤٧,٩   ٧٨,٨    األرجنتني

 ٣١٢,٧  ٤٢,٩     ٢٦٩,٨  الربازيل

 ١ ١٩٦,٦  ٦٢٩,٧   ٥٦٦,٩    كندا
 ٧ ٢٣٩,٠  ١ ٥١٨,٥   ٥ ٧٢٠,٥    كولومبيا

 ١ ٣٥٧,١  ٥١٤,٠   ٨٤٣,١    كوستاريكا
 ٤٢٠,٤      ٩٤,٧ ٣٢٥,٧  كوبا

 ٨٥,٨        ٨٥,٨ اجلمهورية الدومينيكية

 ٢ ٩١٩,١  ٤٥٠,٢   ٢ ٤٦٨,٩    إكوادور
 ١ ٥٣٣,١  ٨١٥,٨   ٧١٧,٣    املكسيك
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  الدعم نوع املساعدة

 البلد/املكتب اإلقليمي
ــاعدة مســـــــــ

 الطوارئ
ـــة الرعايــــــــــــــ

 واإلعالة
العـــودة الطوعيـــة

التوطني احمللي إىل الوطن
إعــــــــــــــــادة

دعـم الربامج التوطني
ــيم التنظـــــــــ

 اجملموع واإلدارة
 ٨٤٦,٨  ٤١٥,٥   ٤٣١,٣    بنما

 ٣ ٠٥٣,٠  ١ ٦٢٨,٩   ١ ٤٢٤,١    الواليات املتحدة األمريكية 
 ١ ٤٢٩,٢  ٩٧٨,٣     ٤٥٠,٩  فنـزويال

 ٥ ١٩٩,٩    ٢٧١,٣ ٤ ١٦٤,٣   ٧٦٤,٣ األنشطة اإلقليمية
 ٢٨ ٥٤٣,٩ - ٩ ٨٦٦,٢  ٢٧١,٣ ١٦ ٤١٥,٢ ٩٤,٧ ١ ٠٤٦,٤ ٨٥٠,١ )٩(اجملموع الفرعي 

 ٦٨ ٤٣٥,٥  ٤٣ ٥٣٤,٣  ٢ ٩٨٠,٧ ١٢ ٧٣٤,٣ ٢٣,٦ ٧ ٩٧٧,٧ ١ ١٨٤,٩  العمليات العاملية- ١٠

 ٩٢٢ ٨٥٦,٢ - ١٩٣ ٤٩٨,٨  ٥ ٨١٩,٢ ١٢٥ ٢١٥,٥ ٢٦٢ ٩٦١,٣ ٢٩٦ ٣٧٤,٤ ٣٨ ٩٨٧,٠)١٠-١( امليدان �اجملموع الفرعي 

           املقر- ١١

 ٥٥ ٦٨٤,٠  ٥٥ ٦٨٤,٠       دعم الربامج

 ٤٧ ٤٧٩٦٨,٥ ٩٦٨,٥       ) امليزانية السنوية(التنظيم واإلدارة 

ــة(التنظــيم واإلدارة  صــندوق امليزاني
 ٢٧ ٢٧٧٤٩,٥ ٧٤٩,٥        العادية

 ١٣١ ٤٠٢,٠ ٧٥ ٧١٨,٠ ٥٥ ٦٨٤,٠       )١١( املقر �اجملموع الفرعي 

 ١ ٠٥٤ ٧٥٢٥٨,٢ ٧١٨,٠ ٢٤٩ ١٨٢,٨  ٥ ١٢٥٨١٩,٢ ٢١٥,٥ ٢٦٢ ٩٦١,٣ ٢٩٦ ٣٧٤,٤ ٣٨ ٩٨٧,٠ )١١-١(اجملموع 

ــدئون مـــــن - ١٢ ــون املبتـــ املوظفـــ
 ٨ ٣٦٩,٤ ٨ ٣٦٩,٤        الفنية الفئة

 ١ ٠٦٢ ٦٢٧,٦ ٨٤ ٠٨٧,٤ ٢٤٩ ١٨٢,٨  ٥ ٨١٩,٢ ١٢٥ ٢١٥,٥ ٢٦٢ ٩٦١,٣ ٢٩٦ ٣٧٤,٤ ٣٨ ٩٨٧,٠ )١٢-١( املفوضية �اجملموع 
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 ٢اجلدول 
 )٢٠٠٤هناية عام (الالجئون وغريهم ممن ُتعىن هبم املفوضية ملتمسو اللجوء، و

 ٢٠٠٥يونيه / حزيران٦: تاريخ االستفسار. البيانات مؤقتة وقابلة للتغيري. ٢٠٠٤مجيع مصادر األموال يف عام : املصدر
 

  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ١٨ ٠٣٥ - - - - - ١٨ ٠٣٥ جيبويت

 ١٤ ٥٨٩ ٧ - - ٩ ٨٩٣ ٤٤٩ ٤ ٢٤٠ إريتريا

 ١١٦ ٠٢٧ - - - ٧ ٤٠ ١١٥ ٩٨٠ إثيوبيا

 ٢٤٩ ٣١٠ - - - ١ ٩ ٤٧٤ ٢٣٩ ٨٣٥ كينيا

 ١٨ ٧٦٠ - - - ١٨ ٠٦٩ ٣٣٤ ٣٥٧ الصومال

 ٨٤٥ ٨٦٧ ٣٧ ٤١٦ - ٦٦٢ ٣٠٢ ٢٩٠ ٤ ٢٧١ ١٤١ ٥٨٨ السودان

 ٢٥٢ ٣٨٢ - - - ٩١ ١ ٨٠٩ ٢٥٠ ٤٨٢ أوغندا

ــرن ــا والق جممــوع شــرق أفريقي
 ١ ٥١٤ ٩٧٠ ٣٧ ٤٢٣ - ٦٦٢ ٣٠٢ ٢٨ ٣٥١ ١٦ ٣٧٧ ٧٧٠ ٥١٧ األفريقي

 ١٠٥ ١٤٥ - - - ٩٠ ٢٤٦ ٩٢٩ ١٣ ٩٧٠ أنغوال

 ٣ ٨٧٣ - - - - ١ ٠٣٤ ٢ ٨٣٩ بوتسوانا

 - - - - - - - جزر القمر

 - - - - - - - ليسوتو

 - - - - - - - مدغشقر

 ٧ ٠١٧ - - - - ٣ ٣٣٥ ٣ ٦٨٢ مالوي

 - - - - - - - موريشيوس

 ٥ ٥١٥ - - - - ٤ ٨٩٢ ٦٢٣ موزامبيق

 ١٦ ٩٢٨ - - - - ٢ ١٥٥ ١٤ ٧٧٣ ناميبيا

 ١٤٢ ٩٠٧ - - - - ١١٥ ٢٢٤ ٢٧ ٦٨٣ جنوب أفريقيا 

 ١ ٠١٠ - - - -  ٣٠٦ ٧٠٤ سوازيلند

 ١٧٣ ٩٩١ - - - -  ٨٤ ١٧٣ ٩٠٧ زامبيا

 ٦ ٨٨٤ - - - - - ٦ ٨٨٤ زمبابوي

 ٤٦٣ ٢٧٠ - -  - ٩٠ ٢٤٦ ١٢٧ ٩٥٩ ٢٤٥ ٠٦٥ جمموع اجلنوب األفريقي

 ٥ ٨٥٥ - - - - ١ ٠٥٣ ٤ ٨٠٢ بنن

 ١ ٠١٠ - - - - ٥١٨ ٤٩٢ بوركينا فاسو

 ٦٤ ٩٨٤ - - - - ٦ ١٢٣ ٥٨ ٨٦١ الكامريون
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ١١٩ ٨٣٢ - - ٣٨ ٠٣٩ ٧ ٥٩٤ ٢ ١١١ ٧٢ ٠٨٨ كوت ديفوار

 ٧ ٩٤٥ - - - - ٦٠٢ ٧ ٣٤٣ غامبيا

 ٤٨ ٠٦٣ - - - - ٦ ٠١٠ ٤٢ ٠٥٣ غانا

 ١٤٥ ٥٧١ - - - ٢ ٦ ٣١٧ ١٣٩ ٢٥٢ غينيا

 ٧ ٦٧٧ - - - - ١٤١ ٧ ٥٣٦  بيساو-غينيا 

 ٦٠٣ ٧٠٠ ٣٥ ٣٣ ٠٥٠ ٤٩٨ ٥٦٦ ٥٦ ٨٧٢ ٥ ١٥ ١٧٢ ليربيا 

 ١٢ ٣٤١ - -  -  - ١ ٠٨٥ ١١ ٢٥٦ يلما

 ٣٨٥ - - - - ٤١ ٣٤٤ النيجر

 ٩ ٨٤٥ - - - ٣٦٤ ١ ٠٨٦ ٨ ٣٩٥ نيجرييا

 ٢٣ ٢١٦ - - - - ٢ ٤١٢ ٢٠ ٨٠٤ السنغال

 ٩١ ٨٤٦ - - - ٢٦ ٢٧١ ١٣٨ ٦٥ ٤٣٧ سرياليون

 ١١ ٧٩٥ - - - ١٢٠ ٣٩٠ ١١ ٢٨٥ توغو

 ١ ١٥٤ ٠٦٥ ٣٥ ٣٣ ٠٥٠ ٥٣٦ ٦٠٥ ٩١ ٢٢٣ ٢٨ ٠٣٢ ٤٦٥ ١٢٠ جمموع غرب أفريقيا

 ١٥٢ ٩٩٢ - ١ ٩٧٠ - ٩٠ ٣٢١ ١١ ٨٩٣ ٤٨ ٨٠٨ بوروندي

 ٢٨ ١٣٦ - - - ٣٦٨ ٢ ٧٤٨ ٢٥ ٠٢٠ مجهورية أفريقيا الوسطى 

 ٢٦٠ ٠٦٤ - - - ١٨٤ - ٢٥٩ ٨٨٠ تشاد 

 ٧٢ ٨٠٣ - - - ١ ٠٣٥ ٣ ٢٣٢ ٦٨ ٥٣٦ الكونغو

 ٢١٣ ٥٢٠ - - - ١٣ ٨٤٣ ٣٥٤ ١٩٩ ٣٢٣ مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 ١ - - - ١ - - غينيا االستوائية 

 ١٨ ٦٢٦ - - - - ٤ ٨٣٩ ١٣ ٧٨٧ غابون

 ٦٧ ٦٠٥ - - - ١٤ ١٣٦ ٣ ٢٤٨ ٥٠ ٢٢١ رواندا

 - - - - - - سان تومي وبرينسييب

 ٦٠٢ ٢٥٦ - - - ٢ ١٦٦ ٦٠٢ ٠٨٨ مجهورية ترتانيا املتحدة

ــا   ــط أفريقيــــ ــوع وســــ �جممــــ
 ١ ٤١٦ ٠٠٣ - ١ ٩٧٠ - ١١٩ ٨٩٠ ٢٦ ٤٨٠ ١ ٢٦٧ ٦٦٣ البحريات العظمى 

 ٤ ٥٤٨ ٣٠٨ ٣٧ ٤٥٨ ٣٥ ٠٢٠ ١ ١٩٨ ٩٠٧ ٣٢٩ ٧١٠ ١٩٨ ٨٤٨ ٢ ٧٤٨ ٣٦٥ املكتب األفريقي

 ١ ١٢٧ ٤٦٨ - ٢٧ ٣٩١ ١٥٩ ٥٤٩ ٩٤٠ ٤٦٩ ٢٩ ٣٠ أفغانستان

 ١٦٩ ٠٥٥ - - - ١ ٦ ١٦٩ ٠٤٨ اجلزائر

 ٦ - - - - ٦ - البحرين

 ٩٩ ٢٠٨ ١١٣ - - - ٨ ٧٥٢ ٩٠ ٣٤٣ مصر

- 
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ٢٤١ ٤٠٣ - - - ١٩٣ ٩٩٧ ١ ٣٥٣ ٤٦ ٠٥٣ عراقال

 ١ ٠٤٦ ٧٢٢ - - - ٦٩٨ ٤٨ ١ ٠٤٥ ٩٧٦ مجهورية إيران اإلسالمية 

 ٥٧٤ - - - - - ٥٧٤ إسرائيل 

 ١٣ ٥٥٣ - - - - ١٢ ٤٥٣ ١ ١٠٠ األردن

 ٧٤ ١٤٤ ٥٨ ٢٩١ - - - ٩ ١٥ ٨٤٤ كازاخستان

 ١٠٢ ٦٧٦ ١٠١ ٠٠٠ - - - ١٥٧ ١ ٥١٩ الكويت

 ٤ ٢٠٦ - - - - ٤٥٣ ٣ ٧٥٣ قريغيزستان

 ٢ ٤٣٤ - - - - ٦٨١ ١ ٧٥٣ لبنان

 ١٢ ٣٦٦ - - - - ٢٠٠ ١٢ ١٦٦ اجلماهريية العربية الليبية 

 ٣٠ ٠٩٠ ٢٩ ٥٠٠ - - - ١١٧ ٤٧٣ موريتانيا

 ٢ ٣٠٢ ٤ - - - ١٧٧ ٢ ١٢١ املغرب

 ٣٢ - - - ٣٢ - - األرض الفلسطينية احملتلة 

 ٣١ - - - - ٢٤ ٧ عمان

 ٩٦٨ ٧٧٤ - - - - ٨ ١٥٧ ٩٦٠ ٦١٧ *باكستان

 ٦ ٠٧٠ ٦ ٠٠٠ - - - ٢٤ ٤٦ قطر

 ٢٤٠ ٧٢٢ - - - - ١٧٠ ٢٤٠ ٥٥٢ اململكة العربية السعودية 

 ٣١٦ ٥٤٧ ٣٠٠ ٠٠٠ - - ١٥٨ ٧٨٥ ١٥ ٦٠٤  السورية اجلمهورية العربية

 ٣ ٨٤٤ - - - ٨٠ ٤٥٨ ٣ ٣٠٦ **طاجيكستان

 ١٠٢ - - - - ١٢ ٩٠ تونس

 ١٣ ٢٥٦ - - - - ٣ ١٣ ٢٥٣ تركمانستان 

 ١٥٧ - - - - ٥٢ ١٠٥ اإلمارات العربية املتحدة 

 ٤٤ ٩٣٢ - - - - ٤٧٧ ٤٤ ٤٥٥ أوزبكستان

 ٦٧ ٦٩٣ - - - ٣٩ ١ ٢٧٠ ٦٦ ٣٨٤ اليمن 

جمموع آسيا الوسـطى وجنـوب
غــــرب آســــيا ومشــــال أفريقيــــا

 ٤ ٥٨٨ ٣٦٧ ٤٩٤ ٩٠٨ ٢٧ ٣٩١ ١٥٩ ٥٤٩ ١ ١٣٥ ٤٧٤ ٣٥ ٨٧٣ ٢ ٧٣٥ ١٧٢ والشرق األوسط

 ٣ ٩١٠ - - - ٤ ٩٩٠ ٢ ٩١٦ األرجنتني

 ٧٦٣ - - - - ٣١ ٧٣٢ بليز

 ٥٤٧ - - - ١ ٢٢ ٥٢٤ بوليفيا 

 ٣ ٧٩١ - - - - ٤٤٦ ٣ ٣٤٥ الربازيل
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ١٦٨ ٦٨٨ - - - - ٢٧ ٢٩٠ ١٤١ ٣٩٨ كندا

 ٦٥٤ - - - - ٨٥ ٥٦٩ شيلي

 ٢ ٠٠٠ ٢٤٤ - - ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٦٧ ٣٦ ١٤١ كولومبيا 

 ١٠ ٦٣٦ - - - - ٢٢٣ ١٠ ٤١٣ كوستاريكا 

 ٨٠٢ - - - ٢ ٥ ٧٩٥ كوبا 

 ١٠ ١١٣ - - - ٣ ١ ٦٦٠ ٨ ٤٥٠ إكوادور

 ٢٣٦ - - - - ١ ٢٣٥ السلفادور

 ٦٦٨ - - - ٨ ٤ ٦٥٦ غواتيماال

 - - - - - - - هاييت

 ٤٤ - - - - ٢١ ٢٣ هندوراس

 ٤ ٥٠٤ - - - - ١٦١ ٤ ٣٤٣ املكسيك 

 ٢٩٥ - - - ٢ ١ ٢٩٢ نيكاراغوا

 ١ ٨٧٩ - - - - ٢٧١ ١ ٦٠٨ بنما

 ٤٧ - - - - ٦ ٤١ باراغواي

 ١ ٠٠٠ - - - ٢ ٢٣٢ ٧٦٦ بريو

 - - - - - - - سورينام

 ٦٨٤ ٥٦٤ - - - - ٢٦٣ ٧١٠ ٤٢٠ ٨٥٤ الواليات املتحدة 

 ١٠٧ - - - - ١٠ ٩٧ أوروغواي

 ٣٠ ٤٩٨ ٢٦ ٣٥٠ - - - ٣ ٩٠٤ ٢٤٤ فنـزويال

ــريكتني ــوع األمــــــــــــ جممــــــــــــ
 ٢ ٩٢٣ ٩٩٠ ٢٦ ٣٥٠ - ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٩ ٢٩٩ ١٠٩ ٥٩٨ ٤٤٢ امليزانية العادية

 ٦٨ ٤٩٨ - - - - ٥ ٠٢٢ ٦٣ ٤٧٦ أستراليا 

 ٢٧٠ ٤٥٩ ٢٥٠ ٠٠٠ - - - ١٠ ٢٠ ٤٤٩ بنغالديش

 ٦٩٨ - - - - ٣١٦ ٣٨٢ كمبوديا 

 ٢٩٩ ٤١٩ - - - - ٤٤ ٢٩٩ ٣٧٥ الصني 

منطقـــة هونـــغ كونـــغ اإلداريـــة،
 ٢ ٥٣٨ - - - - ٦٧٠ ١ ٨٦٨ الصني

 ١٦٣ ٠٠١ - - - - ٣١٤ ١٦٢ ٦٨٧ اهلند 

 ١٦ ٦٢٥ ١٦ ٣٩٧ - - - ٥٩ ١٦٩ إندونيسيا 

 ٢ ٤٦٣ - - - - ٤٩٦ ١ ٩٦٧ اليابان
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 - - - - - - - الدميقراطيةمجهورية الو الشعبية

 ٩٧ ٥٣٨ ٦٢ ٣١١ - - - ١٠ ٣٢٢ ٢٤ ٩٠٥ ماليزيا 

 - - -- - - - - منغوليا

 ٢١٠ - - - ٢١٠ - - ميامنار

 ١٣٦ ٣١٩ ١٠ ٧٣٧ - - - ٦٥٤ ١٢٤ ٩٢٨ نيبال 

 ٥ ٩٢١ - - - - ٧٤٦ ٥ ١٧٥ نيوزيلندا 

 ٧ ٩٦٠ ١٣٥ - - - ١٩٨ ٧ ٦٢٧ بابوا غينيا اجلديدة

 ١ ٩٨٠ ١ ٨٢٩ - - - ٤٤ ١٠٧ الفلبني 

 ٢٩١ - - - - ٢٤٧ ٤٤ مجهورية كوريا 

 ٤ - - - - ٣ ١ سنغافورة 

 ٣٩٦ ٢٥٥ - ٣٣ ٧٣٠ ٣٥٢ ٣٧٤ ١٠ ٠٤٠ ٤٨ ٦٣ سري النكا

 ١٢٢ ١٨٨ ٥ - - - ١ ٠٤٤ ١٢١ ١٣٩ تايلند

 ١٣ - - - - ١٠ ٣ ليشيت - تيمور

 ٢ ٣٧٣ - - - ١٣ - ٢ ٣٦٠ فييت نام

جممـــوع آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ
 ١ ٥٩٤ ٧٥٣ ٣٤١ ٤١٤ ٣٣ ٧٣٠ ٣٥٢ ٣٧٤ ١٠ ٢٦٣ ٢٠ ٢٤٧ ٨٣٦ ٧٢٥ امليزانية العادية

 ٨٧ - - - - ٣٦ ٥١ ألبانيا 

 ٢٣٥ ٤٢٨ ١٢٥ - - - ٦٨ ٢٣٥ ٢٣٥ أرمينيا 

 ٥٦ ٥٨١ ٥٢٤ - - - ٣٨ ٢٦٢ ١٧ ٧٩٥ النمسا 

 ٦١٨ ٨١٢ ٣٠ ٤٣٠ - ٥٧٨ ٥٤٥ - ١ ٢٣١ ٨ ٦٠٦ أذربيجان 

 ١٣ ٧١٦ ١٢ ٩٢٣ - - - ٦٨ ٧٢٥ بيالروس

 ٣٦ ٤٨٥ ٩٣ - - - ٢٢ ٨٦٣ ١٣ ٥٢٩ بلجيكا 

 ٣٥٢ ٣٠٤ - ١٧ ٩٤٨ ٣٠٩ ٢٤٠ ٢ ٤٤٧ ٤٥٤ ٢٢ ٢١٥ البوسنة واهلرسك 

 ٥ ٦٠٤ - - - - ٩٢٠ ٤ ٦٨٤ بلغاريا 

 ٢٣ ٧٤٤ ١٤ ٥ ٠٢٦ ٧ ٥٤٠ ٧ ٤٦٨ ٣٣ ٣ ٦٦٣ كرواتيا 

 ١٠ ٥٥٩ - - - - ١٠ ٠٢٨ ٥٣١ قربص

 ٢ ٢٦٣ - - - - ١ ١١٩ ١ ١٤٤ اجلمهورية التشيكية 

 ٦٦ ١٥٠ - - - - ٨٤٠ ٦٥ ٣١٠ الدامنرك

 ١٥٠ ٥٥٣ ١٥٠ ٥٣٦ - - - ٦ ١١ إستونيا 

 ١١ ٣٢٥ - - - - - ١١ ٣٢٥ فنلندا 
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ١٥٢ ١٦٠ ٧٠٨ - - - ١١ ٦٠٠ ١٣٩ ٨٥٢ فرنسا 

 ٢٤٠ ١٩٤ ٣٢ ٤٠٦ ٢٣٧ ٠٦٩ ١١٧ ١١ ٢ ٥٥٩ جورجيا 

 ٩٧٣ ٣٩٢ ١٠ ٦١٩ - - - ٨٦ ١٥١ ٨٧٦ ٦٢٢ أملانيا 

 ١٢ ٨٦٤ ٣ ٠٠٠ - - - ٧ ٣٧٥ ٢ ٤٨٩ اليونان 

 ٨ ٠٦٢ - - - - ٣٥٤ ٧ ٧٠٨ هنغاريا 

 ٢٥٨ - - - - ١٩ ٢٣٩ آيسلندا 

 ١٠ ٨٩٧ - - - - ٣ ٦٩٦ ٧ ٢٠١ آيرلندا 

 ١٦ ٥٦٠ ٨٨٦ - - - - ١٥ ٦٧٤ إيطاليا 

 ٤٥٢ ١٨٨ ٤٥٢ ١٧٦ - - - ١ ١١ التفيا 

 ٢١٧ - - - - ٦٨ ١٤٩ ليختنشتاين

 ٩ ٤٥٩ ٩ ٠٢٨ - - - ٢٨ ٤٠٣ **ليتوانيا

 ١ ٥٩٠ - - - - - ١ ٥٩٠ لكسمربغ 

 ١ ٦٩٩ - - - - ١٤١ ١ ٥٥٨ مالطة 

 ١٥٥ ٢٥٧ - - - - ٢٨ ٤٥٢ ١٢٦ ٨٠٥ هولندا 

 ٤٤ ٩٦٩ ٩٢٣ - - - - ٤٤ ٠٤٦ ويجالنر

 ٦ ٢٥٠ - - - - ٣ ٧٤٣ ٢ ٥٠٧ بولندا 

 ٣٧٧ - - - - - ٣٧٧ الربتغال 

 ٢٤١ - - - - ١٨٤ ٥٧ مجهورية مولدوفا

 ٢ ٢٣٧ ٤٠٠ - - - ٢١٠ ١ ٦٢٧ رومانيا 

 ٦٦٤ ٥٥٢ ٣٠٨ ٥١٦ ١٩ ٠١٩ ٣٣٤ ٧٩٦ ٥٤ ٣١٥ ١ ٨٥٢ االحتاد الروسي

 ٦٢٧ ٤٧٦ ٨٥ ٠٠٠ ٩ ٤٥٦ ٢٤٨ ١٥٤ ٨ ١٤٣ ٤٠ ٢٧٦ ٦٨٣ صربيا واجلبل األسود

 ٣ ٣٣٢ ٧ - - - ٢ ٩١٦ ٤٠٩ سلوفاكيا 

 ١ ٢١١ ٥٨٤ - - - ٣٢٣ ٣٠٤ سلوفينيا 

 ٥ ٦٤٩ ١٤ - - - - ٥ ٦٣٥ إسبانيا

 ١٠١ ٤٥١ - - - - ٢٨ ٠٤٣ ٧٣ ٤٠٨ السويد

 ٦٦ ٣٣٦ ٢٥ - - - ١٨ ٦٣٣ ٤٧ ٦٧٨ سويسرا 

مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية
 ٨ ٧٢٩ ٥ ٧٦٧ - - ٧٢٦ ١ ٢٣٢ ١ ٠٠٤ السابقة

 ٦ ٩٧٨ - - - ١٦ ٣ ٩٢٩ ٣ ٠٣٣ تركيا

 ٨٤ ٨٦٦ ٨٠ ٥٦٩ - - - ١ ٨٣٨ ٢ ٤٥٩ أوكرانيا
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  غريهم من األشخاص حمل االهتمام    

 )٢(الالجئون )١(البلد/اإلقليم
ــو  ملتمســــــــــــ

 )٣(اللجوء
الالجئـــــــــــــــون 

 )٤(العائدون
املشـــــــــــــــردون 

 )٥(داخلياً

املشــــــــــــردون 
ــاً  داخليــــــــــــــــ

 اجملموع )٧(فئات خمتلفة )٦(العائدون

 ٢٩٨ ٨٥٤ - - - - ٩ ٨٠٠ ٢٨٩ ٠٥٤ اململكة املتحدة 

 ٥ ٥٤١ ٩١٦ ١ ١٥٢ ٨٩٩ ٥١ ٨٥٥ ١ ٧١٥ ٣٤٤ ١٨ ٩٧١ ٢٨٥ ٠٣٠ ٢ ٣١٧ ٨١٧جمموع أوروبا امليزانية العادية

 ١٠٣ - - - ١٠٣ - - ئات خمتلفة جمموع ف

 ١٩ ١٩٧ ٤٣٧ ٢ ٠٥٣ ٠٢٩ ١٤٧ ٩٩٦ ٥ ٤٢٦ ١٧٤ ١ ٤٩٤ ٦١٠ ٨٣٩ ١٠٧ ٩ ٢٣٦ ٥٢١ اجملموع الكلي

 
 احلواشـي 

 .البيانات تقدمها بوجه عام احلكومات استناداً إىل تعاريفها وطرقها يف مجيع البيانات
 .أو غري منطبقةتشري الشرطة إىل أن القيمة صفر، أو غري متاحة،  )-( 
ويف حالة عدم وجود أرقام من احلكومة، قدرت املفوضية عدد الالجئني يف. منطقة وبلد أو إقليم اللجوء أو اإلقامة الذي تغطيه املفوضية )١( 

ندا والواليات املتحدةوبالنسبة إىل ك. العديد من البلدان الصناعية استناداً إىل أفواج الالجئني القادمني واالعتراف مبلتمسي اللجوء حديثاً
عدد االعترافات خالل اخلمس سنوات املاضية، بينما بالنسبة إىل معظم البلدان/وأستراليا ونيوزيلندا، تستند التقديرات إىل أفواج القادمني

 .وتعكس هاتان الفترتان اختالف معدالت جتنيس الالجئني.  سنوات١٠األوروبية طُبِّقت فترة 
، واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام١٩٦٧بروتوكول عام /١٩٥١هبم كالجئني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لعام األشخاص املعترف  )٢( 

 .، وفقاً للنظام األساسي للمفوضية، واألشخاص الذين ُمنحوا مركزاً إنسانياً وأولئك الذين ُمنحوا محاية مؤقتة١٩٦٩
 اللجوء أو احلصول على مركز الجئ قيد النظر يف أي مرحلٍة من مراحل اإلجراءات أو غريهماألشخاص الذين ما تزال طلباهتم اللتماس )٣( 

 .ممن مت تسجيلهم كملتمسي جلوء
 .بلد األصل أو اللجوء: املصدر. الالجئون الذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنة )٤( 
أو املساعدة، وذلك بوجٍه عام عمالً بطلٍب خاص من إحدى/ احلماية واألشخاص املشردون داخل بلداهنم والذين متنحهم املفوضية )٥( 

 .هيئات األمم املتحدة املختصة
 .املشردون الذين ُتعىن هبم املفوضية والذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنة )٦( 
 .األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية وغري املشمولني يف األعمدة السابقة )٧( 

ووفقاً لتعداد السكان الذي أجرته احلكومة يف عام. شمل أرقام املفوضية اخلاصة بباكستان سوى األفغان الذين يعيشون يف خميماتال ت * 
 مليون من األفغان اإلضافيني الذين يعيشون يف مناطق حضرية يف باكستان، والذين١,٩، كان هناك )آخر تقديرات متاحة (٢٠٠٥

 .ميكن أن يكون بعضهم الجئني
 ). غري متاحة بعد٢٠٠٤بيانات عام (وطاجيكستان ) الجئون( بالنسبة إىل ليتوانيا ٢٠٠٣بيانات عام  ** 
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