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  مقدمة  -أوالً 
ملذكرة املتعلقة باحلماية الدولية، عادةً، التحديات اهلاّمة اليت وُوجِهـت يف           تبحث ا   -١

جمال احلماية خالل السنة السابقة والكيفية اليت مت هبا التصدي هلذه التحـديات مـن ِقَبـل                 
وتـستعرض  . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني والدول وغريها من اجلهات الفاعلـة          

تطورات، مع اإلشارة بصفة خاصة إىل االجتاهات الرئيسية املـؤثِّرة          مذكرة هذه السنة تلك ال    
يف محاية الالجئني؛ وتقلُّص حيِّز املساعدة اإلنسانية، والتحديات اليت تواجِه حيِّـز احلمايـة؛        

 .؛ وضمان احلماية يف إطار تـدفقات اهلجـرة املختلَطـة          اللجوء يف املناطق احلضرية   وتزاُيد  
ىل التحديات املستمرة يف احلاالت املشمولة باحلمايـة؛ وتـستعرض          وتتطرق املذكرة أيضاً إ   

التطورات املتصلة بعدميي اجلنسية واملشردين داخلياً؛ وتتطلع إىل العمل املشترك مـع مجيـع              
اجلهات صاحبة املصلحة خالل االحتفاالت القادمة بذكرى أهم التطورات البـارزة الـيت             

  ).٦٧انظر الفقرة  (شكّلت عالمات فارقة يف تاريخ املفوضية
. لتشرُّد وانعدام اجلنسية يصبح أكثر تعقيـداً      لولقد أخذ التصدي لألشكال املعاِصرة        -٢

 من جّراء األوضاع االجتماعية     ت كثرياً ما تفاقم   يت انعدام األمن واالستقرار ال    ت حالة فقد أد 
قيد عمليات االستجابة   البائسة، وسوء اإلدارة، واألزمات الغذائية واملائية واالقتصادية، إىل تع        

وبالنظر إىل ذلك، فإن توفري احلماية يتطلـب  . ملتطلبات احلماية وإجياد احللول ملشكلة التشرد  
ضمان احلقوق واحلريات األساسية لألشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية، مبن فيهم الالجئـون       

و بلداهنم، فـضالً    واملشردون داخلياً وغريهم من األشخاص الذين اضطُروا إىل ترك ديارهم أ          
وهو يتطلب أيضاً مكافحة العنصرية وخمتلف أشكال العنف        . عن األشخاص عدميي اجلنسية   

املماَرس ضد األفراد، مبا يف ذلك العنف اجلنساين، وعنف العصابات، والعنف الذي ميـاَرس              
وهو يتطلب كذلك محاية حرمـة احليـاة اخلاصـة          . ضد األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية    

وصون كرامته، وتأمني االحتياجات األساسية مثل الغـذاء واملـأوى واخلـدمات            لإلنسان  
كما أنـه   . التعليمية والصحية ومرافق اإلصحاح، وتلبية االحتياجات احملددة للفئات الضعيفة        

يتطلب التحديد املبكِّر هلوية األشخاص الذين حيتاجون إىل احلماية، فضالً عن اإلجراءات اليت             
ويتطلب توفري احلماية أيضاً توفُّر حيِّـز كـاٍف للمـساعدة           . بية احتياجاهتم يلزم اختاذها لتل  

اإلنسانية؛ وحيِّز من السالمة ألولئك الذين يسعون إىل توفري احلماية، ومكان آمن ألولئـك              
ويقتضي ضمان احلماية توفُّر استجابات مجاعية، مبا يف ذلك         . الذين يعملون من أجل احلماية    

وفعالة مع وفيما بني الدول، ووكاالت األمـم املتحـدة، واملنظمـات            إقامة شراكات قوية    
احلكومية الدولية، واملنظمات غري احلكومية، واألوسـاط األكادمييـة، واجملتمـع املـدين،             

وأخـرياً  . واجملتمعات احمللية املضيفة، واألشخاص املشردين قسراً وعدميي اجلنسية أنفـسهم         
جود التزام مستمر، مبا يف ذلك من خالل توفري متويـل           وليس آخراً، يتطلب توفري احلماية و     

مستقر، من أجل إتاحة وضع وتنفيذ عدد هائل من تدابري االستجابة يف جمال احلماية والسعي               
  .إىل إجياد احللول
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  احليِّز اإلنساين  -ثانياً   
ن أدت الرتاعات املستمرة يف العديد من البلدان خالل السنة املاضية إىل إشاعة جو م               -٣

اخلوف وعدم االستقرار املستمرين، مما أفضى يف أحيان كثرية إىل ظهور حاالت من التشرد              
وظلّت أعمال العنف العشوائي، وعـدم احتـرام احلقـوق          . الداخلي والتشرد عرب احلدود   

 يف شىت أحناء    حتدث على نطاق واسع   واالستهداف املتعمَّد للمدنيني،    األساسية،  وااللتزامات  
ففـي أفريقيـا، ظلّـت      .  بلدان ومناطق بأكملها تفتقر إىل األمن واالستقرار       وظلّت. العامل

الرتاعات الدائرة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة والـصومال             
ويف آسيا، ظل الوضع متقلبـاً يف جنـويب         . والسودان تؤدي إىل ظهور حاالت تشرُّد كربى      

شهد الوضع األمين يف العراق تدهوراً قبل إجراء االنتخابات         ويف الشرق األوسط،    . أفغانستان
، واستمرت االضطرابات يف اليمن مع تـصاعد أعمـال العنـف يف             ٢٠١٠مارس  /آذاريف  

ويف أمريكا الالتينية، ظلت كولومبيا والبلدان اجملاورة هلا تشهد تصاعداً يف معـدل             . الشمال
  .حاالت التشرد اجلديدة

 يف أوضاع تتسم بانعدام األمن وعدم القدرة على التنبؤ تنطوي           وإن إدارة العمليات    -٤
وما برحت املفوضية تعمل بصورة منهجية علـى اسـتعراض خطـط            . على حتديات كبرية  

ويف . الطوارئ وحالة التأهب للطوارئ فيما يتصل ببعض احلاالت اليت تشهد تطوراً سـريعاً            
فقد اسـتطاعت   . از تقدم ذي شأن   إحرمن   املفوضية وشركاؤها    متكنتعدد من العمليات،    

نظمـات غـري    املاملفوضية، من خالل العمل مع وكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة، ومع            
 لألزمـة الـيت      مثالً كومية وحركة مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، أن تستجيب        احل

 وهي استجابة    باختوخنوا عند احلدود الشمالية الغربية لباكستان،      -اندلعت يف مقاطعة خيرب     
متثلت يف تقدمي املعونة اإلنسانية، ومساعدة احلكومة يف تسجيل املشردين وإنـشاء مراكـز              

. ويف اليمن، افُتِتحت ثالثة مراكز لتسجيل الالجئني الصوماليني       . لالستقبال وتقدمي املساعدة  
ودية، مـن   ويف املنطقة الشمالية من هذا البلد، متكّنت املفوضية، مبساعدة من السلطات السع           

ويف إثيوبيـا،   . لمشردينلتنفيذ ثالث عمليات عرب احلدود لتقدمي املساعدة اإلنسانية العاجلة          
ديد لالجئني الصوماليني من خالل جلاتدفق الاستجابت املفوضية، بالتعاون مع احلكومة، حلالة 

 ٢٧ ٠٠٠ ويف إكوادور، أدت مبادرة تسجيل مبَتكَرة إىل متكني. تسجيلهم ومدِّهم باملساعدة
  .ويةاهلالجئ كولوميب يف منطقة معزولة تقع يف مشال البلد من احلصول على وثائق 

وبالرغم من أن احلرب واالضطهاد حيدثان منذ الِقدم، فإن طبيعتهما قـد تغّيـرت                -٥
وكثريا ما تلتبس احلدود اليت متيِّز املدنيني عن العسكريني، والعمليات العسكرية عن العمـل              

د أصبحت الرتاعات اليوم تنطوي على تعدُّد يف اجلهات الفاعلة اليت يبدي الكثري             وق. اإلنساين
ومثة جهات فاعلة أخرى تلجأ بصورة عـشوائية إىل         . منها جتاهالً واضحاً للمبادئ اإلنسانية    

ممارسة أنشطة إجرامية أو إرهابية كثرياً ما تقوِّض العمليات اإلنسانية بل إهنا تـستهدفها يف               
وقد أدى استمرار الرتاعات وانعدام االستقرار االجتماعي إىل تزايد اهلواجس          . نبعض األحيا 
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املتعلقة باألمن والسالمة، وإىل احلؤول دون فرار الناس، وإعاقة وصول املساعدة اإلنسانية إىل             
وقـد  . األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية، وإىل احلد من توفري خدمات احلماية واإلغاثـة            

ية تكراراً، طوال السنة، على أن عسكرة خميمات الالجئني واهلجمات املسلحة           شّددت املفوض 
على الالجئني أو على مستوطنات املشردين داخلياً، وغري ذلك من أشكال انعدام األمـن يف               

 ، كما تنـال مـن  املناطق اليت يسكنها الالجئون، هي أمور تنال من سالمة السكان املتأثرين       
  .عمل اإلنساين وألعراف اللجوءالتأييد العام ملبادئ ال

وكثرياً ما كان الدعم املقدم للعاملني يف جمال حفظ السالم أمراً بالغ األمهية لتـوفري                 -٦
األمن لألنشطة اإلنسانية ولضمان أمن الالجئني واملشردين داخلياً، فضالً عن ضمان الطـابع         

حفظ السالم يف شرق تشاد، وقد ساعد وجود العاملني يف جمال . املدين واإلنساين للمخيمات
على سبيل املثال، يف ردع اهلجمات على خميمات الالجئني وتثبيط جتنيد األشخاص، وخباصة             

ويف احلاالت الـيت    . األطفال، واحلد من التهديد الذي يشكله قُطّاع الطرق والعنف اجلنسي         
ـ "محاية املدنيني"اشتملت فيها بعثات حفظ السالم على والية تتمثل يف       ت املفوضـية،  ، قام

التابعة لألمم  م  مضطلعة بدورها كرائدة جملموعة احلماية العاملية، وإدارة عمليات حفظ السال         
وغريها من الشركاء، بالعمل معاً على حنو وثيق لتنسيق استراتيجيات توفري احلماية،            املتحدة  

عدة إدارة  وعالوة على ذلك، تعمل املفوضية على مسا      . من أجل جتنُّب االزدواجية يف العمل     
فيما يتعلـق بأنـشطة احلمايـة       " أفضل املمارسات "م من أجل جتميع     عمليات حفظ السال  

يف املشتركة، كما هو احلال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حيث نشرت بعثة األمم املتحدة              
 كتيِّباً يقدم إرشادات للجنود حول كيفية التعامل مع بعض احلـاالت            (MONUC)هذا البلد   
  . باحلمايةاملتصلة

فإعادة إنشاء هياكل   . مويف الوقت نفسه، مثة حدود تقيِّد وجود قوات حفظ السال           -٧
احلماية الوطنية واحمللية الفعالة هي اليت تسمح للسكان املتأثرين بالعودة بأمن وكرامة وبإقامة             

 ويضاف إىل ذلك أنه كلما تزايد اعتماد الوكاالت علـى اجلهـات           . جمتمع ينعم باالستقرار  
الفاعلة العسكرية من أجل ضمان تنفيذ العمليات الغوثية، تزايد خطر النظر إىل العـاملني يف               
جمال تقدمي املعونة باعتبارهم أطرافاً متحيِّزة، األمر الذي يزيد من تعرُّض العمليات اإلنـسانية      

. ئيةوقد ُيستهَدف العاملون يف اجملال اإلنساين أو يقعون ضحايا ألعمال عنف عشوا           . للخطر
خسائر ، تكّبدت املفوضية وشركاؤها ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة          ٢٠٠٩ففي عام   
  . يف أحناء عديدة من العاملفادحة

وقد شّددت املفوضية دائماً على ضرورة احلفاظ على القدرة على العمل مبعزل عن               -٨
ظل و. رتاهة احلياد وال  األجندات السياسية ووفقاً ملبادئ العمل اإلنساين األساسية، وال سيما        

انعدام األمن يف بعض البلدان يقيِّد قدرة املفوضية وشركائها على تنفيذ العمليات اإلنـسانية              
ويف بعض احلاالت، كانت   . بصورة فعالة وعلى الوصول إىل السكان الذين ُتعىن هبم املفوضية         

وأدت القيـود   . ة املعاناة للتشديد املفرط على السيادة الوطنية آثار معاكسة، مما أدى إىل إدام          



A/AC.96/1085 

GE.10-01261 6 

املفروضة على الوكاالت اإلنسانية، وطرد بعض املوظفني األساسيني، أو القيود املفروضة على  
بعض األعمال البالغة األمهية يف جمال املعونة، إىل احلـد          تنفيذ  إصدار تأشريات السفر وتعليق     

  . العملياتمن اجلهود الرامية إىل توفري خدمات اإلغاثة واحلماية يف عدد من
ويف مواجهة هذه التحديات، أنشأت املفوضية جلنة توجيهية دائمة معنية باألمن من              -٩

أجل دراسة احلالة األمنية للعمليات الرئيسية والتوصية باختاذ تدابري حمّسنة للتصدي للتهديدات       
علومـات  وباإلضافة إىل ذلك، سعت املفوضية لتعزيز قدرهتا فيما يتعلق جبمـع امل           . املتصوَّرة

وقـد وجـدت    . والتدريب وقواعد العمل اخلاصة مبوظفيها وموظفي شركائها التنفيـذيني        
املفوضية، رغم ما تواجهه من قيود، طرقاً مبتكرة ملواصلة تقدمي اخلدمات لألشخاص الـذين              

  .تعىن هبم
وقد ظلت أعمال العنف اجلنسي واجلنساين الواسعة االنتشار تـشكل مسـة مـن                -١٠

فإىل جانب املعاملة القاسية لألطفـال يف الرتاعـات         . زة للعديد من الرتاعات   السمات املميِّ 
املسلحة، أصبح من املعترف به على حنو متزايد أن العنف اجلنسي واجلنساين يـشكل أحـد               

 تعيني ممثل خاص لألمني     ٢٠٠٠ومن األدلة على ذلك أنه مت يف عام         . الشواغل األمنية العاملية  
فالعنف اجلنسي واجلنساين يف حاالت الرتاع قد       . نسي خالل الرتاعات  العام معين بالعنف اجل   

 ةجعل املفوضية وشركاءها يعملون يف بيئات صعبة أصبح فيها استمرار تنفيذ الربامج اإلنساني            
وقد أُدِمجت اسـتراتيجيات    . البالغة األمهية وضمان سالمة املوظفني واملشردين أكثر صعوبة       

 واجلنساين يف صلب اجلهود اليت تبذهلا املفوضية فيمـا يتعلـق      شاملة ملكافحة العنف اجلنسي   
 االجتماعي والعدالة،   -بتوفري احلماية واخلدمات الصحية وإتاحة الوصول إىل الدعم النفسي          

ففي جنوب الـسودان،  . وتأمني سبل الرزق، ومتكني اجملتمعات احمللية، وإجياد احللول الدائمة       
 دراسة استقصائية مشتركة بني الوكاالت بشأن انتـشار         على سبيل املثال، أجرت املفوضية    
وهتدف هذه الدراسة إىل تيسري وضـع إطـار تـشريعي           . ممارسة العنف اجلنسي واجلنساين   

  .واستراتيجية مشتركة بني الوكاالت ملنع هذا العنف والتصدي له
 العمل على حنو أكثر منهجية واإلبالغ عن حوادث العنف اجلنسي         سري  وظل ضمان     -١١

 وشكّل مشروع نظام إدارة املعلومات املتعلقة بالعنف اجلنساين،         . حتدياً رئيسياً  ثلواجتاهاته مي 
وهو املشروع الذي وضعته جلنة اإلنقاذ الدولية، ومفوضية شؤون الالجئني، وصندوق األمم            

، وذلـك   يف اجملال اإلنـساين    املتحدة للسكان، أداة مفيدة جلميع اجلهات العاملة يف امليدان        
وقد ُجرِّب املـشروع يف     . ألغراض مجع البيانات وحتليلها بصورة منهجية وسليمة وأخالقية       

كل من كينيا وتايلند وأوغندا وأثبت جدواه يف ضمان مجع البيانات بصورة موحـدة فيمـا    
يتعلق حبوادث العنف، واحلصول على نتائج إحصائية مهمة، واالسترشاد هبـا يف عمليـات              

  .االستجابة الالحقة
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  حيِّز احلماية  -ثالثاً   
إن األشخاص الذين يفرون من االضطهاد والرتاعات املسلحة والعنـف املتفـشي              -١٢

واالنتهاكات الواسعة النطاق حلقوق اإلنسان يكون شاغلهم األول واألهم هـو الوصـول             
بسالمة إىل أماكن آمنة وعدم إجبارهم على العودة إىل أوضاع تكون فيها حياهتم أو حريتهم               

 الـذين  املتعلقة مبركز الالجـئني، و     ١٩٥١ولذلك فإن واضعي اتفاقية عام      . رضة للخطر مع
شهدوا بأم أعينهم فرار الالجئني األوروبيني خالل احلرب العاملية الثانيـة، قـد وضـعوا يف     

ولذلك فإهنم قد أعطوا    . اعتبارهم، خالل مداوالهتم، هذه احلاجة األساسية لألمن واالستقرار       
 لكل مـن    - وهي حجر الزاوية يف القانون الدويل املتعلق بالالجئني          -االتفاقية  األولوية يف   

احلماية من اإلعادة القسرية وطائفة من احلقوق العملية جداً اليت ينبغي أن يكون الالجئـون               
حق تعليم أطفاهلم؛ واحلـصول     : ن على ممارستها من أجل مواصلة حياهتم، مبا يف ذلك         يقادر

السفر؛ واحلق يف مزاولة عمل أو ممارسة مهنة؛ واحلـق يف الوصـول إىل              على وثائق اهلوية و   
  .احملاكم والعدالة

وبالرغم من هذا اإلطار القانوين الشامل واملستقر منذ أمد بعيد فيما يتعلـق حبمايـة                 -١٣
ويف بعض األماكن، يرجع    . الالجئني، يظل هناك قصور يف التنفيذ يف عدد من البلدان واملناطق          

 رغـم أن  -أن الدولة املعنية مل تصبح بعد طرفاً يف الصكوك الدولية املتعلقة بالالجئني  ذلك إىل   
ويف أماكن أخرى، ُيعزى ذلـك إىل       . ذلك مل ُحيل دون قيام هذه الدول بتوفري احلماية لالجئني         

جمموعة متنوعة من األسباب، مبا يف ذلك االفتقار إىل املوارد، وحمدودية القـدرات، أو نقـص          
  . وااللتزام بتحويل االلتزامات الدولية إىل قانون حمليالفهم
ويف الدول اليت مل ُتنشأ فيها بعد ُنظُم اللجوء أو تلك اليت ال تطبَّق فيها هذه الـُنظُم                    -١٤

، ظل إجـراء املفوضـية      ) بلداً يف الوقت احلاضر    ٥٠أكثر من   (تطبيقاً كامالً أو منصفاً متاماً      
وعلى الرغم مـن أن     .  األساس لتوفري احلماية واملساعدة    اخلاص بتحديد صفة الالجئ يشكل    

، فإن اإلجراء اخلاص بتحديـد صـفة        ٢٠٠٩ طلب يف عام     ٦٦ ٠٠٠املفوضية قد بّتت يف     
. الالجئ ميثل نشاطاً حيتاج إىل قدر كبري من املوارد ويتطلب معارف ومهارات متخصـصة             

ونتيجة . قدرهتا على معاجلة الطلبات   فعدد الطلبات اليت تتلقاها املفوضية كل سنة يفوق كثرياً          
وتسعى املفوضية إىل تعزيـز قـدرهتا       . لذلك، يوجد قدر كبري من العمل املتراكم غري املنَجز        

الذاتية املتصلة بإجراء حتديد صفة الالجئ وذلك من خالل التـدريب واملـشورة والـدعم               
الكنـدي للـهجرة    ، وّسعت املفوضية نطاق شراكتها مع اجمللس        ٢٠٠٩ويف عام   . التشغيلي

والالجئني ومع املكتب الفرنسي حلماية الالجئني وعدميي اجلنسية، وكالمها ميـد عمليـات             
  .يف جمال إجراء حتديد صفة الالجئاخلرباء  ةاملفوضية خبرب

وقد واصلت املفوضية تقدمي اإلرشادات واملشورة بشأن املسائل اإلجرائية والعملية،            -١٥
عزيز أنظمة اللجوء الناشئة، مبا يف ذلك عن طريـق التـدريب    واملشاركة مع احلكومات يف ت    

ففي املغرب، قامت وزارة العدل، بالتعاون مـع        . وترمجة ونشر القوانني وغريها من الوثائق     
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السلطة القضائية ووكاالت إنفاذ القوانني واملفوضية، بتنفيذ برنامج نـاجح لنـشر قـانون              
رنامج تدرييب مدته ستة أسابيع لصاحل مـوظفي  ويف إسرائيل، شاركت املفوضية يف ب . اللجوء

 ٢٠٠٩وزارة الداخلية املسؤولني عن دراسة طلبات اللجوء بعد تسلُّم احلكومـة يف عـام               
ويف اململكة العربية السعودية، أعلن املفوض السامي عـن         . املسؤولية عن حتديد صفة الالجئ    

قانون الدويل املعاصـر املتعلـق    صدور كتاب يتناول بالبحث تأثري الشريعة اإلسالمية على ال        
ويف آسيا، أُنشئت آليـة     . بالالجئني لكي ُيستخَدم كأداة هامة للتوعية يف مجيع أحناء املنطقة         

جديدة لبناء وتعزيز إطار احلماية يف الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا وذلك               
ويف األمـريكتني،   . وق اإلنـسان  بإنشاء اللجنة احلكومية الدولية التابعة للرابطة واملعنية حبق       

نظمت املفوضية أول حلقة عمل للجان الوطنية املعنية بالالجئني والتابعة للدول األعـضاء يف       
  ).مريكوسور(السوق املشتركة للمخروط اجلنويب 

 يف صلب عمليـة حتليـل       أُدرجتوقد كان ضمان اجلودة عنصراً من العناصر اليت           -١٦
حكام توجيه االحتاد األورويب املتعلق بـإجراءات اللجـوء يف          مقاَرن واسع النطاق إلدماج أ    

وخلـصت  . القانون الوطين يف اثنيت عشرة دولة من الدول األعـضاء يف االحتـاد األورويب             
املفوضية إىل أن توحيد القوانني أو املمارسات مل يتحقق بعد بسبب اتساع السلطة التقديرية              

ذكور، فضالً عن الفوارق يف تفسري وتنفيذ العديد من         واالستثناءات اليت يسمح هبا التوجيه امل     
وعالوة على ذلك، يلزم بذل جهود لتحسني املعايري وضمان تطبيق إجراءات جلـوء             . مواده

  .منصفة وفعالة بصورة متسقة يف مجيع أحناء االحتاد األورويب
ونـوع   الـسن     تعميم اعتبارات  واصلت املكاتب امليدانية تطبيق النهج القائم على      و  -١٧

اجلنس والتنوع، وهو هنج يعود بالفائدة على مجيع فئات األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية،              
ومن هذه الفئات فئة . وذلك بوضع املعايري وحتسني محاية األشخاص املعرضني ملخاطر شديدة       

وقد اختذت املفوضية وشركاؤها مبادرة يف بلدان خمتلفة، منها كينيا          . األشخاص ذوي اإلعاقة  
واجلمهورية العربية السورية واليمن، إلتاحة برامج تأمني سبل العيش لألشخاص ذوي اإلعاقة       
ولوضع برامج للتواصل اجملتمعي، وتوفري خدمات املشورة، وإتاحة الوصـول إىل خـدمات             

ومن خالل عمليات التقيـيم القائمـة علـى         . الرعاية الطبية، وتنظيم برامج للتدريب املهين     
 املفوضية من حتديد خمتلف الشواغل واالستجابة هلا، مبا يف ذلـك، علـى              املشاركة، متكنت 

سبيل املثال، حتسني معدالت املواظبة على الدراسة يف مجهورية ترتانيا املتحـدة؛ والتـصدي              
افظـة علـى ثقافـات      ملشكلة تعاطي املخدرات من ِقَبل األطفال يف نيبال؛ والعمل على احمل          

ويف بـنن، أجـرت املفوضـية       . ى االنقراض يف كولومبيا    اليت شارفت عل   الشعوب األصلية 
أفضت إىل إدخال حتسينات هامة على خـدمات االسـتقبال    " عمالء ملدى رضا ال   استقصاء"

توجيهية بـشأن  ومشلت التطورات ذات الصلة إصدار مذكرة       . واملشورة املقدمة يف هذا البلد    
ة لإلناث، واملبادئ التوجيهية بشأن      األعضاء التناسلي  مبمارسة تشويه  الالجئني املتصلة    شكاوى

  .احلماية الدولية املتصلة بطلبات جلوء األطفال
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وقد أسهمت القرارات القضائية اليت صدرت خالل السنة يف التفـسري والتطبيـق               -١٨
املتسقني والسليمني للمعايري ذات الصلة، وكثرياً ما أدى ذلك إىل سّد النقص يف احلمايـة يف                

وواصلت املفوضية اخنراطها يف العمل     . فيها العمليات اإلدارية عن ذلك    احلاالت اليت عجزت    
مع األوساط القانونية، مبا فيها السلطات القضائية، يف خمتلف البلدان واملناطق، عـن طريـق    
تقدمي املساعدة للشبكات القانونية وتعزيز قدراهتا والتدخل يف القضايا املعروضة على احملاكم            

فوضية بيانات يف سياق قضايا اللجوء املعروضة على حمكمة العـدل يف            وأصدرت امل . الوطنية
ووجهت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان دعوة إىل املفوضية إلبداء آرائها          . االحتاد األورويب 

  .يف القضايا املتصلة بقانون اللجوء والالجئني
ة علـى نقـص   ومن التطورات اليت حدثت خالل السنة وكانت مبثابة مؤشرات دالّ         -١٩

احلماية ما يشمل حاالت اإلعادة القسرية اليت كثرياً ما حتدث بعيداً عن األنظار وتتخفّى حتت 
عمليات اإلبعاد  "ستار ما يسمى بالعودة الطوعية أو غري ذلك من املصطلحات اجلديدة مثل             

 ، وهي تقترن بفترات انتظار طويلة لتسجيل طاليب اللجوء والبـت الـسليم يف             "غري الرمسي 
كما الحظت املفوضية وجود جوانب قصور تعتري أنظمة اللجوء، مما أفـضى إىل             . مطلباهت

عمليات إبعاد الحقة اختذت يف بعض األحيان شكل عمليات اإلعادة القـسرية إىل بلـدان               
ويف بعض احلاالت، حيدث أن خيتفي فجأة الالجئون الذين ينتظرون إعادة توطينـهم             . املنشأ

الت أخرى، متكنت املفوضية من منع عمليات اإلعادة القسرية عـن           ويف حا . بصورة عاجلة 
طريق التدخالت الرمسية أو غري الرمسية مع السلطات املعنية أو من خالل آليـات حقـوق                

 صفة الالجئ بل إن املفوضية تظل مسؤولة تنتفيوعندما حتدث اإلعادة القسرية، ال   . اإلنسان
  .معن رصد حالة األشخاص املعنيني ومحايته

  هجرة الالجئني إىل املناطق احلضرية  -رابعاً   
ما يزيد من حدة املزيج املعقّد من انعدام األمن وأوجه القصور القانوين أو املؤسسي              ّم  -٢٠

على النحو املبني أعاله أن األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية قد أخذوا يهاجرون على حنـو                 
ت نتيجة للبحث عن أماكن آمنة      هلجرادث هذه ا  وحت. متزايد إىل مناطق حضرية ويقيمون فيها     

ويف حني أن بعض الالجـئني ينجحـون   . والرغبة يف حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
ـ ة، فإن الوضع الذي ينتظـر أول       حتسني أوضاعهم من خالل هذه اهلجر      بالفعل يف  ك الـذين   ئ

  .ما يكون إجياد احللول أمراً بعيد املنالينتقلون إىل املدن كثرياً ما يكون قاسياً ومناوئاً، وكثرياً 
 بشأن حتديات احلماية    ٢٠٠٩ املفوض السامي يف عام      وقد سلّم احلوار الذي نظّمه      -٢١

 يف املنـاطق    التحديات اليت تواجه األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية       "والذي تناول حتديداً    
وهناك ما يقـدَّر    . اهاً ال رجعة فيه    متثل اجت  نتقال إىل املناطق احلضرية   بأن عملية اال  " احلضرية

بنحو مخسة ماليني الجئ يندرجون يف إطار والية املفوضية، باإلضافة إىل ماليـني عديـدة               
فهـم صـحيح    يوجد  وقلّما  . أخرى من املشردين داخلياً الذين يعيشون يف مناطق حضرية        
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فالكثريون منهم يفضِّلون   .  تستضيفهم للحالة اليت يعيشها هؤالء يف املدن واجملتمعات احمللية اليت        
أن يظلوا غري مسجلني وبعيدين عن أنظار السلطات خشية تعرُّضهم للمـضايقة أو التمييـز أو     

وقد خيـشى الالجئـون     . التهديدات لسالمتهم اجلسدية؛ وهناك آخرون ُيمنعون من التسجيل       
وثائق جئني ال ميلكون     هؤالء الال  وبالنظر إىل أن  . التعرُّض للتوقيف واالحتجاز واإلعادة القسرية    

 مثل االستغالل واإلخالء القـسري ملنـازهلم وقـد          ثبوتية، فقد يصبحون عرضة النتهاكات    
وكـثرياً مـا يعـيش الالجئـون     . يواجهون صعوبات يف احلصول على اخلدمات األساسية      

واملشردون يف أحياء فقرية مكتظة ويف مدن صفيح حيث يفتقرون إىل فرص تـأمني سـبل                
جَبرون عادة على تأمني قوهتم من خالل العمل يف القطاع غري الرمسي لالقتصاد    وهم يُ . الرزق

  .حيث كثرياً ما يتعرضون للتمييز بشىت أشكاله
 سياسة جديدة تتعلق بالالجئني يف      ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلولوقد أصدرت املفوضية يف       -٢٢

هـة يف املنـاطق   ا للتحـديات املواجَ املناطق احلضرية هتدف إىل توجيه املكاتب يف تـصديه   
وتسلِّم هذه السياسة باألطر القانونية والسياساتية الوطنية اليت يتعني أن تنفذ فيهـا             . احلضرية

ولكنها هتدف إىل تشجيع التطوير التدرجيي هلذه األطر واملسامهة فيه عن طريق تعزيز حقوق              
ق هذه السياسة   وجيري تطبي . الالجئني يف املناطق احلضرية وسالمتهم واعتمادهم على أنفسهم       

وباإلضافة إىل ذلك، وعلى سبيل املتابعة حلوار املفوض السامي،         . يف املدن يف شىت أحناء العامل     
؛  رصـداً دقيقـاً    رصد حالة تنفيذ السياسة   فيها  لكي يتم   " رائدةمدن   "٧اختارت املفوضية   

 ميكن تكرارها ودراسة التحديات املواَجهة؛ وحتديد الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة اليت  
  .يف أماكن أخرى

، )على الصعيدين الوطين واحمللـي    (وُتعّد الشراكات القوية واملبَتكَرة مع احلكومات         -٢٣
ويف إطار التحـضري    . وكذلك مع املنظمات اجملتمعية والدينية، أمراً ضرورياً يف هذا السياق         

ملنظمات، مبا يف ذلك    للحوار، اخنرطت املفوضية يف العمل على نطاق واسع مع جمموعة من ا           
الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدوليـة، واملنظمـات غـري       

تابعة للجنة الدائمة املشتركة بـني    العمل  الكما كان للمفوضية دور نشط يف فرقة        . احلكومية
قة العمل الـيت    عنية بالتصدي للتحديات اإلنسانية يف املناطق احلضرية، وهي فر        واملالوكاالت  

وقد أظهر التقرير األويل الـذي      ). املوئل(يرأسها برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية       
 أن لدى الوكاالت اإلنسانية واإلمنائية      ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين يف  هذه  قدمته فرقة العمل    

 احلضرية وأن   ناطقملاملشارِكة مستويات خمتلفة جداً من اخلربة والفهم للتحديات املواَجهة يف ا          
وقد أجنزت املفوضية وحتـالف     . هذه الوكاالت كثرياً ما تفتقر إىل األدوات والُنُهج املناسبة        

لتحديد النطـاق يف    املدن، وهو ائتالف عاملي يضم سلطات بلدية وشركاء إمنائيني، دراسة           
شر هذه الدراسة يف     التنمية احلضرية تناولت فيها بالبحث جماالت التعاون احملتَملة، وسُتن         جمال

ويف أمريكا الالتينية، اعُتِمد إطار يعاجل على وجه التحديد احتياجات          . ٢٠١٠منتصف عام   
مـدن  "وقد تطورت مبادرة خطة عمل املكـسيك املعنونـة          . الالجئني يف املناطق احلضرية   
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 حكومة من احلكومات احمللية مـشاركة       ٢٥لتصبح منرباً يشارك فيه ما يزيد عن        " التضامن
  .شطة يف استقبال ومساعدة الالجئني الذين يعيشون يف املدنن

. ومما ال شك فيه أن األزمة االقتصادية العاملية قد زادت من صعوبة العيش يف املدن                -٢٤
ومن التطورات  . فقد اخنفضت فرص العمل وتقلّصت التحويالت املالية وتزايد كُره األجانب         

ر قد أثبتت جناعتها يف مساعدة الالجئني يف املنـاطق          اإلجيابية أن برامج القروض البالغة الصغ     
ويف كوستاريكا، أسهم برنـامج لتقـدمي       . احلضرية يف بلدان منها مثالً بنن وغامبيا وتوغو       

يف تعزيز محاية أُسر الالجئني ومساعدهتا على       " دار احلقوق "القروض البالغة الصغر ومشروع     
عدت املفوضية على توفري املـأوى للمـشردين        ويف بلدان عديدة، سا   . حتقيق االكتفاء الذايت  

 كما قدمت املفوضية الدعم للحكومات يف     .  مزاولة أنشطة مدّرة للدخل    متكينهم من داخلياً و 
ويف . ما تبذله من جهود لتهيئة أوضاع معيشية مقبولة للمشردين داخلياً يف مراكز مجاعيـة             

 واألفراد على التكيُّف مع ظروف      هذه اجلهود كلها، توىل األولوية لضمان قدرة اُألسر       إطار  
  .احلياة وحتقيق االعتماد على الذات

  ٢٠٠٩ املفوض السامي يف عـام       نظمهومن التوصيات اهلامة املنبثقة عن احلوار الذي          -٢٥
ما يتمثل يف ضرورة وضع ُنُهج جمتمعية لتقدمي املساعدة وتوفري احلماية جملموعات األشـخاص              

فبناء هياكل موازية لتوفري اخلدمات واملساعدة، وال سيما يف         .  املدن الذين ُتعىن هبم املفوضية يف    
جماالت املأوى والتعليم والصحة، ليس مكلفاً فحسب بل إنه ميكن أن يغذي مـشاعر النقمـة              

ولذلك جيري تشجيع اجلهـات الفاعلـة يف   . والعداوة ضد األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية 
ى العمل بطريقة تنطوي على إشراك اجملتمعـات احملليـة املـضيفة     اجملالني اإلنساين واإلمنائي عل   

ومثة فوائد عديدة تتحقق عن     . وجمموعات املشردين وتدعم استمرارية ومتاسك اجملتمعات احمللية      
طريق تعزيز القدرات يف اجملتمعات املضيفة، وتعزيز االعتماد على الذات، وإتاحة الوصـول إىل              

وتنوِّه املفوضية مبا ُتبديـه     . رعاية الصحية وحفز االقتصاد احمللي    اخلدمات التعليمية وخدمات ال   
يومياً احلكومات واجملتمعات احمللية، مبا فيها تلك اليت ما برحت تستضيف املاليني من الالجئني              

  .على مدى عقود من الزمن، من مواقف قيِّمة تعبِّر عن السخاء والتضامن وتقاسم املسؤولية
 شىت أحناء العامل، يعاين الالجئون وملتمسو اللجوء من التعصُّب          ويف مدن عديدة يف     -٢٦

ومن املهم التصدي هلذه الظـواهر والتواصـل مـع          . واالستغالل والتمييز وكره األجانب   
ففي جنوب أفريقيا، على سـبيل      . طخّساجملتمعات احمللية من أجل تبديد مشاعر اخلوف وال       

واملفوضية لضمان التصدي السريع حلوادث العنف      املثال، ُوِضعت ترتيبات عملية بني الشرطة       
ويف كوستاريكا، شـارك شـباب      . وفتح حوار بني اجملتمعات احمللية واملشردين والسلطات      

الالجئني يف مشروع للمفوضية يهدف إىل نشر الوعي فيما يتعلق بالالجئني ومكافحة ظاهرة             
الشتراك مع اللجنة الوطنية ملنع     ويف املكسيك، حقق منشور أُِعد با     . كره األجانب يف املدارس   

التمييز يهدف إىل مكافحة التمييز ضد الالجئني درجة من النجاح حبيـث جتـري ترمجتـه                
، أصـدرت املفوضـية   ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األولويف . وتكييفه لكي ُيستخَدم يف اجلزائر   
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 بشأن مكافحة التمييز العنصري وكره األجانب وما يتـصل بـذلك مـن              توجيهيةمذكرة  
 كيفية منع التمييز ضد األشخاص الذين ُتعىن هبـم          حولتعصب، وهي مذكرة تقدم مشورة      

ت اإلضافية اليت جيري    توجيهاوهذا يشكِّل مثاالً على نوع ال     . املفوضية واحلد من هذا التمييز    
إعدادها لتعزيز تنفيذ السياسة املتعلقة بالالجئني يف املنـاطق احلـضرية الـيت ُوِضـعت يف                

وبالنظر إىل أن التصدي للعنصرية وكُره األجانب هو أمـر يتجـاوز            . ٢٠٠٩  سبتمرب/أيلول
قدرة املفوضية وحدها، فإن هذه األخرية تتعاون، مثالً، مع مفوضية األمم املتحدة الـسامية              

يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً عن مكتب  األخرى  حلقوق اإلنسان ومع آليات األمم املتحدة       
أوروبا املعين باملؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان، من أجـل         منظمة األمن والتعاون يف     

  .التصدي هلذه القضايا وما يتصل هبا من قضايا حقوق اإلنسان
وما برحت املستويات املتدنية للمساعدة، وتكاليف املعيشة املرتفعـة، والتفاوتـات         -٢٧

ن، تـشكل عوامـل     الكبرية يف مستويات الدخل بني اجملتمعات املضيفة وجمموعات املشردي        
ومن املعروف أن ممارسة اجلنس كمهنة ُتعرِّض النساء        . ُتسهم يف حدوث االستغالل اجلنسي    

والفتيات للعنف سواء من ِقَبل اجملتمع احمللي أو من ِقَبل املؤسسات اليت ُيفتَرض هبا أن تـوفر                 
بإعادة توطني  وتتصدى املفوضية ملسألة االستغالل اجلنسي بطرق منها التوصية         . احلماية هلن 

سبل العـيش البديلـة؛     تأمني  الضحايا ضمن فئة النساء املعرضات للخطر؛ ودعم خيارات         
والترويج للممارسات اجلنسية األكثر أمناً؛ وضمان التحديد املبكِّر لألطفال املعرضني ملخاطر           

  .شديدة وتوفري احلماية هلم
يف املناطق احلضرية، بـسبب     ويواجه األطفال واملراهقون خماطر إضافية، وال سيما          -٢٨

ويواجِه األطفال غري املصحوبني أو املنفصلني عن ذويهم        .  اجلرمية واالتِّجار باملخدرات   انتشار
خماطر أشد بسبب االفتقار إىل اهلياكل اُألسرية الالزمة لدعمهم ومحايتهم ولضمان حصوهلم            

رهم بأنفسهم، مما يعرِّضهم أيضاً لكي يتدبروا أمواألطفال وكثرياً ما ُيترك هؤالء . على التعليم
 عملية مـن    ٢٠ومن التطورات اإلجيابية أنه قد أُبِلغ يف        . إىل خماطر االستغالل وإساءة املعاملة    

عمليات املفوضية عن حدوث زيادة يف معدالت التحاق أطفال الالجئني باملدارس يف املناطق             
ملفوضية الدعوة، بقدر حمدود من     كما واصلت ا  . احلضرية، مبا يف ذلك يف بنغالديش وماليزيا      

  .النجاح، إىل إدراج أطفال الالجئني دون متييز يف الُنظُم الوطنية حلماية األطفال
 متثِّل شاغالً   - وهو ظاهرة حضرية أساساً      - العنف املتصل بنشاط العصابات      مث إن   -٢٩

يكتني، حيث تقدَّم   متزايد األمهية أيضاً، وقد أفضى إىل تزايد أعداد ملتمسي اللجوء يف األمر           
طلبات اللجوء يف الغالب من ِقَبل شبان خيشون التعرض لالضـطهاد علـى أيـدي أفـراد                 

ويف . ففي املكسيك وكوستاريكا، اعُترِف بصحة بعض طلبات اللجـوء هـذه          . العصابات
مذكرة إرشادات بشأن طلبـات اللجـوء املتـصلة         ، أصدرت املفوضية    ٢٠١٠مارس  /آذار

 هبدف املساعدة يف تقييم هذه الطلبات والبت فيها وضمان          ة املنظَّمة بضحايا عصابات اجلرمي  
  .التفسري املتسق لتعريف الالجئ
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  احلماية الدولية واهلجرة املختلطة  -خامساً  
ويف كـل  .  الناس عرب احلدود إىل بلدان أخرى طلباً لألمن أو الرفاه أو كليهما    ينتقل  -٣٠

ر من خالل قيامهم برحالت حمفوفة باملخاطر عرب        سنة، ُيعرِّض عشرات اآلالف حياهتم للخط     
 آخرون لـسوء    تعرضويفقد الكثريون منهم حياهتم بينما ي     . أراضٍ غري مضيافة وحبار مناوئة    

وُتدفَع مبالغ ضخمة هلؤالء املهرِّبني الذين ينظِّمون       . املعاملة على أيدي مهرِّبني عدميي الضمري     
 حمفوفة باملخاطر أو عرب البحر يف سفن شديدة         مثالً رحالت عرب مناطق جبلية يف ظل ظروف       

  .االكتظاظ ال تصلح للمالحة وال ُتموَّن مبا يكفي من املؤن
أما اآلليات التقليدية ملراقبة احلدود فغالباً ما ال ُتدرِك أو تليب احتياجـات احلمايـة                 -٣١

ـ                 ذين قـد   لألشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية والذين يسافرون مع غريهم من األشخاص ال
وتنتشر . ال يرغبون يف العودة إىل أوطاهنم ولكنهم، خبالف الالجئني، ال خيشون هذه العودة            

عمليات املراقبة احلدودية قبالة السواحل وكثرياً ما تسترشد هذه العمليات بقواعد خارجـة             
ىل وقد أخذت مناطق البحث واإلنقاذ البحرية تتحـول إ        . عن نطاق األطر التشريعية الرمسية    

وقد اسـتطاعت   ". الجئي القوارب "مرجعية جديدة لتحديد األماكن اليت ينبغي فيها إنزال         
أو املهاجرين يف عرض البحـر  /املفوضية توثيق العديد من حاالت اعتراض ملتمسي اللجوء و  
ومثة أمثلة على إبعـاد هـؤالء       . حيث مل جتر أية عملية حتقق سليم من االحتياجات للحماية         

، وهي أمثلة تنطوي على     ١٩٥١غري موقِّعة على اتفاقية عام      ولدان غري آمنة    األشخاص إىل ب  
وهذه املمارسات، عندما تكون مقترنة بأطر محاية غـري كافيـة يف            . قدر كبري من اخلطورة   

  . الدولة املستقبِلة، ُتعرِّض الالجئني ملخاطر شديدة
النظامية ال ميكن حلـها      غريوإن التصوُّر الذي يعترب أن املشاكل املتصلة باهلجرات           -٣٢

وأن املهاجرين يسيئون عادة استخدام ُنظُم اللجوء، هو تصوُّر يؤثر يف كيفية مراقبة احلـدود               
ما إذا كانت   حتديد  والكيفية اليت يتم هبا استقبال األجانب الذين يدخلون البلد، كما يؤثر يف             

ني لردع وجتـرمي ملتمـسي      ومثة اجتاه واضح لتطبيق قوان    . طلبات اللجوء صحيحة أو زائفة    
. اللجوء الذين يصلون بصورة غري نظامية أو ميكثون يف البلد بعد انقضاء صالحية تأشـرياهتم  

وميكن اإلشارة إىل تطور إجيايب حصل يف الواليات املتحدة األمريكية والصني حيث أزيلـت              
 ويف حني أن    .القيود املفروضة على دخول األشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية         

املفوضية قد اعترفت دائماً باملصلحة املشروعة للدول يف إدارة شؤون اهلجرة ومراقبة عمليات             
قد شددت أيضاً على ضرورة وضع آليات تستجيب        فدخول املهاجرين وإقامتهم وإبعادهم،     

وواصلت املفوضية وشركاؤها العمل مع الدول مـن        . احلماية الدولية ملتمسي  الحتياجات  
 احلماية من دخول أراضيها واخلـضوع    ملتمسيمان وجود آليات عند احلدود متكِّن       أجل ض 

وهناك اتفاقات ثالثية يف جمال مراقبة احلدود، تشمل املفوضية واملنظمات          . إلجراءات اللجوء 
الشريكة هلا، قد ُعِقدت مثالً يف عدد من البلدان يف وسط وشرق أوروبا، كمـا واصـلت                 
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ملناقشات املتعلقة بإجراءات التعامل مع األشخاص الذين يتم اعتراضهم         املفوضية املشاركة يف ا   
  .أو إنقاذهم يف البحر

وال تزال مساعدة الدول على وضع أُطر وسياسات للهجرة تراعي متطلبات احلماية              -٣٣
وقد أصبحت خطة عمل النقاط العـشر بـشأن         . إحدى أولويات مفوضية شؤون الالجئني    

             /ويف حزيـران  .أداة مهمـة يف التخطـيط االسـتراتيجي      املختلطة  واهلجرة  محاية الالجئني   
 كيفية جناح تبني بلداً ٥٥ مثاالً عملياً من ١٥٠، أصدرت املفوضية جتميعاً لنحو ٢٠٠٩يونيه 

وأتاح مؤمتر إقليمي بشأن محاية الالجئني      . تنفيذ األنشطة اليت استرشدت خبطة النقاط العشر      
، فرصة أخرى لتحديد    ٢٠٠٩نوفمرب  /قد يف كوستاريكا يف تشرين الثاين     واهلجرة الدولية، عُ  

التحديات الرئيسية للحماية يف سياق اهلجرة املختلطة املعقد يف املنطقة، وملناقشة االستجابات            
كـانون  يوليـه و  /عالوة على ذلـك، ُعقـد يف متـوز        و .الالزمة للتصدي هلذه التحديات   

 هبدف تعزيز الشراكات االستراتيجية   ستديرة للخرباء    مائدة م   اجتماع ٢٠٠٩ديسمرب  /األول
                أسفرا عن إعداد استبيان لتحديـد األشـخاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف سـياق               

  . اهلجرة املختلطة
ورحبت مفوضية شؤون الالجئني باعتماد بعض البلدان لتدابري وقـوانني ملكافحـة              -٣٤

وضية التوعية فيما يتعلق باحلاجـة احملتملـة لـبعض          كما واصلت املف  .  باألشخاص االجتار
إجراءات محاية الالجئني، وبذلت جهوداً للتأكد من       االستفادة من   األشخاص املتجر هبم إىل     

فمثال، شاركت . التحديد السليم مللتمسي اللجوء، ورعايتهم وضمان وصوهلم إىل اإلجراءات
من املناطق، لضمان أن تراعـي القـوانني        املفوضية مشاركة فعالة يف أنشطة التوعية يف عدد         

والسياسات الوطنية املتعلقة مبكافحة االجتار متطلبات احلماية، وإلنشاء آليات إحالة مناسـبة            
ولتحقيق ذلك، فرغت مفوضية شؤون     .  املعنية باللجوء  سلطاتالبني سلطات إنفاذ القانون و    

 وضع وتوزيع إجراءات إطاريـة      من ٢٠٠٩يف هناية عام    الالجئني واملنظمة الدولية للهجرة     
وأعقب ذلك عقد ثالث    . مشتركة للعمل بشأن حتديد ومحاية األشخاص املتجر هبم       معيارية  

حلقات عمل إقليمية للعاملني يف املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئني يف أديس             
لوكاالت بشأن هذا أبابا وبوغوتا ومراكش، للمساعدة على تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني ا  

واعتمدت اجلمعية العامة ملنظمة الدول األمريكية قراراً حيث الدول األعضاء على           . املوضوع
احلماية الدولية لالجئني، وشـجعت الـدول       باألشخاص و  بني االجتار    ةاملمكنالصلة  دراسة  

حايا ماية الالجئني أو شكل آخر من احلماية التكميلية لـض         حلاألعضاء على توفري إجراءات     
 ملناقشة السبل الفعالة للربط     ٢٠١٠مارس  /ونظم االحتاد األفريقي حلقة عمل يف آذار      . االجتار

الشبكي والتنسيق والتعاون فيما بني الدول األعـضاء واجملتمعـات االقتـصادية اإلقليميـة             
والشركاء، بغية التصدي لالجتار باألشخاص يف أفريقيا؛ وتوعية الدول بشأن تفعيل خطـة             

  .كافحة االجتار؛ وإطالق محلة توعيةعمل مل
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 عن ذويهم َعرب احلـدود اجتاهـاً        واملنفصلنيوتعترب حركة األطفال غري املصحوبني        -٣٥
فغالبا ما ُيحتجز هؤالء األطفال بسبب دخـوهلم غـري القـانوين أو             . متزايداً وشاغالً عاملياً  

، أو  هلـم علومات املناسـبة    وال ُتتاح هلم يف كثري من األحيان امل       . استخدامهم وثائق مزورة  
عالوة علـى   و. ، أو إجراءات طلب اللجوء، أو مرافق االستقبال املناسبة        وناملؤهلاألوصياء  
  . حتديد سنهم بطريقة فعالةيتعذر ذلك، قد 

لذلك، عادةً ما يعجز األطفال يف تدفقات اهلجرة املختلطة عـن تقـدمي طلبـات      و  -٣٦
وجدير بالذكر أن االستجابة لنطاق وتعقد وضـع     . غري مسجلني بالتايل  اللجوء، وقد يظلون    

األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف تدفقات اهلجرة املختلطة تتجاوز قدرة أية             
وشراكات مـع   منظمة واحدة واختصاصها وخربهتا اخلاصة، وتتطلب تعاوناً بني الوكاالت          

ويف هذا الـصدد، أنـشأت      . ان املقصد احلكومات املعنية يف بلدان املنشأ وبلدان العبور وبلد       
مفوضية شؤون الالجئني ومنظمة األمم املتحدة للطفولة واملنظمة الدولية للهجرة فريقاً عامالً            

سـياق                 استراتيجية مشتركة لتحـسني التـصدي لتحـديات محايـة األطفـال يف              لوضع  
  .اهلجرة املختلطة

طفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهـم        العدد اإلمجايل لأل   سجلويف أوروبا،     -٣٧
 أتى أكثر من     طفل ١٥ ٠٠٠ ليصل إىل حنو     ٢٠٠٩ام  الذين طلبوا اللجوء زيادة طفيفة يف ع      

وأجرت مفوضية شؤون الالجئني وغريها حبوثـاً       .  يف املائة منهم من أفغانستان وحدها      ٤٠
وتتخذ . ع سفرهم إىل أوروبا   هتدف إىل حتديد الصورة العامة هلؤالء األطفال وخلفيتهم ودواف        

العديد من احلكومات األوروبية خطوات لترحيل األطفال الذين ليسوا يف حاجة إىل احلماية             
وتسعى مفوضية شؤون الالجئني إىل ضمان أن تنطوي اتفاقـات اإلعـادة علـى              . الدولية

لة األجـل   ، واقتفاء أثر األسرة، والرعاية الطوي      للطفل ضمانات، مثل حتديد املصاحل الفضلى    
  .املالئمة بعد العودة، والرصد التايل للعودة

وال يزال احتجاز الالجئني وملتمسي اللجوء أحد الشواغل، ال سيما عنـد عـدم                -٣٨
وجود أسس استثنائية؛ أو عند منع مفوضية شؤون الالجئني أو الشركاء مـن الوصـول إىل     

وتعد األوضـاع  . ملعايري املقبولةمرافق االحتجاز؛ أو عندما تكون أحوال االحتجاز أدىن من ا    
  . واألغالل، أمراً مألوفاًالوجهذات الطبيعة العقابية، مثل استخدام األصفاد وأغطية 

ومثة تطورات إجيابية جديرة بالذكر، منها  عكوف بعض البلـدان علـى وضـع                 -٣٩
ـ              ق سياسات هتدف إىل جتنب احتجاز األسر اليت لديها أطفال؛ والسماح بالوصول إىل مراف

االحتجاز؛ وإنشاء مرافق منفصلة مصممة الحتجاز املهاجرين بدالً مـن االعتمـاد علـى              
املؤسسات العقابية؛ وإصدار مبادئ توجيهية جديدة تتعلق باالحتجاز تترتب عليهـا آثـار             

  . مللتمسي اللجوء والالجئنيمواتية
ني بقـوة إىل    ، تدعو مفوضية شؤون الالجئ    املربَّرويف سبيل التصدي لالحتجاز غري        -٤٠

أجراه االئتالف الـدويل لـشؤون    وقد استنتج حبث عاملي،. استخدام بدائل فعالة لالحتجاز   
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االحتجاز،  لبدائل االحتجاز املستخدمة يف عدد من الدول، أن استخدام هذه البـدائل، ال               
فقد حتققت مستويات عالية من     . سيما مع الفئات الضعيفة واألطفال، قد حقق نتائج إجيابية        

 حقوق وكرامة وسالمة املهاجرين     صونلرحيل الطوعي ومستويات منخفضة من الفرار، مع        ا
 استخدام هذه البدائل يف شرق آسيا، نظمت مفوضـية     تشجيعوسعياً إىل   . وملتمسي اللجوء 

، بالتعاون مع حكومة مجهورية كوريا، اجتمـاع        ٢٠٠١أبريل  /شؤون الالجئني، يف نيسان   
  . بالنجاحأن بدائل االحتجاز تكللشمائدة مستديرة دون إقليمي 

   حلول مستدميةوإجيادتسوية احلاالت اليت طال أمدها   - سادساً
 منـذ سـنوات يف خميمـات        عالقنيال يزال العديد من الالجئني واملشردين داخلياً          -٤١

شؤون الالجـئني  وقد انتهجت مفوضية   . دون أي بريق أمل يف حل مستدمي      حملية  وجمتمعات  
ولتحقيق ذلك، شجعت املفوضية عودة     . شاملة إلهناء احلاالت اليت طال أمدها     استراتيجيات  

بعض الالجئني طوعا إىل أوطاهنم، ووضعت حلوالً وتدابري بديلة تكفل احلمايـة املـستمرة              
ورحبت املفوضية باعتماد اللجنة التنفيذيـة يف       . لالجئني الذين ال ميكنهم العودة إىل أوطاهنم      

كما وضعت املفوضية خطـة     . شأن حاالت الالجئني اليت طال أمدها      استنتاجاً ب  ٢٠٠٩عام  
عمل شاملة بشأن احلاالت اليت طال أمدها، مؤكدة احلاجة إىل تقدمي املساعدة وإجياد حلول              

شـاركت  و.  على املـستوى الـدويل     من التعاون والتضامن وتقاسم األعباء    بروح  مستدمية  
محاية حقوق اإلنسان للمشردين    :  يف أوروبا  نسّيونعنوانه امل "يف صياغة تقرير    أيضاً  املفوضية  

ويتضمن التقرير توصيات مهمة    . اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا   وقد صدر عن    " لفترة طويلة 
  .لدول األعضاءموجهة إىل ا

ويف إطار جهود التخفيف من األعباء املترتبة على اإلقامة املديدة لعدد كـبري مـن                 -٤٢
ضية مع احلكومات واجملتمع الدويل على حتسني املرافـق واخلـدمات       الالجئني، تعاونت املفو  

العتماد علـى الغـري وزيـادة       املتاحة يف تلك املناطق، وإتاحة سبل تطويرها، مع احلد من ا          
ففي بنغالديش، مثالً، استكملت املفوضية تسجيل بيانـات        .  حتقيق االكتفاء الذايت   إمكانيات

يف التحديد املنهجي الشديدة مت منهجية تقييم املخاطر  خدمجيع الالجئني يف املخيمات، واست    
، بغية التركيز    ومهاراهتم لالجئني ذوي االحتياجات اخلاصة وحتديد املؤهالت التعليمية لألفراد       

االعتماد على الذات وحتديد األشخاص احملتاجني إىل إعـادة         حتقيق  بشكل أفضل على فرص     
ملناطق املتأثرة بالالجئني واملضيفة هلم، مبـا يف        واستهدف عدد من املبادرات دعم ا     . التوطني

ذلك إغالق املخيمات وتأهيل الالجئني يف إثيوبيا وأوغندا؛ وبرنامج املناطق املتأثرة بالالجئني            
واعُتمـدت  . اليت أُطلقت يف نيبال   " استراتيجية التواصل "واملناطق املضيفة هلم يف باكستان؛ و     

اد على الذات والتمكني يف عـدة عمليـات مديـدة           استراتيجيات هتدف إىل حتقيق االعتم    
وحضرية رئيسية قامت هبا املفوضية، يف بلـدان مثـل األردن، وأرمينيـا، وبـنغالديش،               

وماليزيا، وشرق السودان،   وبوروندي، واجلمهورية العربية السورية، وزمبابوي، والسنغال،       
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إىل دعم  " أجل تأمني سبل الرزق   من  املرأة يف القيادة    "وهتدف مبادرة   . ومصر، واهلند، واليمن  
قـد  و. متكني النساء والفتيات، وذلك حتت قيادة املفوض السامي املساعد لشؤون احلمايـة           

، زيادة فرص التعلـيم عـن ُبعـد         ٢٠٠٩استهدفت عدة مشاريع إرشادية، ُنفذت يف عام        
 مـدى   ورغم حتقيق تقدم كبري علـى     . والتدريب املهين واحلصول على التكنولوجيا اجملتمعية     

سنوات، ال يزال احلصول على التعليم وااللتحاق باملدارس من بني التحديات الرئيـسية يف               
            وعلى الصعيد العاملي، ازداد معدل االلتحاق بـالتعليم االبتـدائي         . احلاالت اليت طال أمدها   

              عمليات للمفوضية يف خميمات الالجـئني، مبـا يف ذلـك يف داداب، بكينيـا، ويف              ١٠يف  
  .شرق السودان

هو يف كثري من األحيان واقـع        العديد من الالجئني واملشردين      الذي يعشيه والواقع    -٤٣
األمـن  واقـع   ، وليس   الغريتجدد من التعرض للنبذ، سواء يف أراضهم أو يف أرض           املوف  اخل

 العودة اآلمنـة  ورغم متكن العديد منهم من العودة إىل أوطاهنم، فعادةً ما تتعرقل    . واالستقرار
ويف العديد مـن    . والكرمية بسبب افتقاد األمن وعدم االستقرار، فضالً عن العوز االقتصادي         

لعقبات بسبب تعثر عمليـات الـسالم أو        بنجاح  العودة وإعادة االندماج    تتعرض  البلدان،  
االستقبال، ونقـص   وقصور طاقة   فشلها، ووجود األلغام األرضية، وعدم كفاية التسجيل،        

يف التمتع بالظروف   يتمثل  التحدي الذي يواجهه العائدون     و.  الرزق دمات وفرص كسب  اخل
نفسها الذي يتمتع هبا سائر املواطنني فيما يتعلق باالحتياجات األساسية، كالرعاية الـصحية             

 املفوضـية  دعمـت ويف العديد مـن العمليـات،   . والتعليم وإمدادات املياه واألمن الغذائي    
مبـا يف ذلـك     دة االندماج عن طريق رصد احلماية وتنفيذ الـربامج،          وشركاؤها عملية إعا  

، وتوفري املياه،    التعاونية الزراعية، وإقامة اجلمعيات  اللوازم  ختصيص األراضي الزراعية وتوزيع     
  . وتنفيذ مشاريع الغذاء مقابل العمل

 وعلى الصعيد العملي، واصلت مفوضية شؤون الالجئني التماس فرص اإلعـادة إىل             -٤٤
فبفضل دعم  . ، يف مناطق منها أفغانستان وبوروندي وجنوب السودان       اإلدماجالوطن وإعادة   

 الجـئ   ١٩ ٠٠٠ أفغاين إىل وطنهم وعاد أكثر مـن         ٥٤ ٠٠٠املفوضية، مثالً، أُعيد حنو     
 الجئ من زامبيا إىل إقليم كاتانغا       ١٧ ٠٠٠كما عاد حنو    . موريتاين من السنغال إىل وطنهم    

 الجئ سوداين، أو ما ٣٣٠ ٠٠٠حنو عاد إىل الوطن أيضاً  و.نغو الدميقراطيةيف مجهورية الكو
ومنذ انتـهاء   .  يف املائة من جمموع الالجئني املسجلني يف بلدان اللجوء اجملاورة          ٨٠ميثل حنو   

، واصلت مفوضية شؤون الالجئني دعـم       ٢٠٠٩مايو  /أيارالرتاع املسلح يف سري النكا يف       
األلغام، وقدمت املساعدة من أجل ضمان إعادة االندماج املـستدام       أنشطة احلكومة يف إزالة     

 التقدم يف عمليات إعادة البناء واملصاحلة عامالً رئيسياً حلل مـشكلة            عّدوُي.  العائدين لالجئني
ويف العراق، شكلت أنشطة املفوضية جـزءاً       . تشرد سكان سري النكا داخل البلد وخارجه      

جهود احلكومة  دعمت  اق، املشتركة بني الوكاالت، حيث      من خطة العمل اإلنساين يف العر     
ورغـم هـذه   . عودة الالجئني واملشردين داخلياً  ُتيّسر  هتيئة األوضاع اليت    الرامية إىل   العراقية  
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 وهو أقل   عن ربع مليون شخص،    ٢٠٠٩ العائدين إىل الوطن يف عام       النجاحات، مل يزد عدد   
  .عدد خالل عقدين من الزمن

ئون إسهامات فعلية وإجيابية للمجتمعات اليت جلأوا إليها، حيث عادة ما           ويقدم الالج   -٤٥
ورغم ذلك، هناك جمموعة من العوامل      . للسوقالضرورية  يوفرون العمالة الالزمة واملهارات     

عل جتعادةً بالصعوبات االقتصادية اليت يواجهها البلد املضيف،        ، املقترنة   االجتماعية والسياسية 
وال . يف العديد من منـاطق العـامل   أمراً صعباً   ذايت الكامل يف بلدان اللجوء      حتقيق االكتفاء ال  

ميكن، يف هذا الصدد، التهوين من نطاق وتأثري العبء الذي تتحمله البلدان املضيفة يف العامل               
فقد آوت باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية، مثالً، ماليني من األفغان الالجـئني            . النامي

هي احلل املفضل لألفغان    إىل الوطن   وبينما تظل العودة الطوعية     . ن الزمن على مدى عقود م   
 املفوضية واحلكومة مبادرات جديدة هتدف إىل وضـع         تبحثيف مجهورية إيران اإلسالمية،     

مسحت و. الالجئني يف البلدهؤالء أثناء وجود الرزق كسب لمستدامة  سبل   لتأمنياستراتيجية  
يون أفغاين مسجلني يف البلد ملدة ثالث سنوات أخرى علـى            مل ١,٧ببقاء  بدورها  باكستان  

األقل، جنباً إىل جنب مع استمرار فتح باب العودة الطوعية واالستثمار املتجدد يف اجملتمعات              
  .املضيفةاحمللية 
 بورونـدي،  ١٦٢ ٠٠٠ويف أفريقيا، ال سيما مجهورية ترتانيا املتحدة، حيث جتنس      -٤٦

عترب األطر اإلقليميـة، مثـل      وُت. الجئنيملشكلة ال  احللول احليوية    برز االندماج احمللي كأحد   
بروتوكول اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن حرية انتقال األشخاص واحلـق يف             

  .التوطني احملليإمكانيات ، آليات مهمة لتحسني والتوطناإلقامة 
العائدين خالل الـسنوات   عدد زيادةورغم ما حققته املفوضية والدول من جناح يف      -٤٧

 يف  ٨٤ ٠٠٠ إىل أكثر من     ٢٠٠٤ يف عام    ٤٢ ٠٠٠من  (أكثر من ضعفني    باخلمس املاضية   
، يتزايد الطلب على إعادة التوطني، مما يترك فجوة كبرية بـني االحتياجـات              )٢٠٠٩عام  
 شخص سيحتاجون إىل    ٢٠٣ ٠٠٠وتشري تقديرات املفوضية إىل أن حنو       . األماكن املتاحة و

، يف حني أن األماكن املتاحة قد تقل على األرجح عن نصف            ٢٠١٠ توطينهم يف عام     إعادة
  . شخص١٢٨ ٠٠٠حنو إعادة توطني  املفوضية طلبت، ٢٠٠٩ويف عام . هذا الرقم

إعـادة  والقدرات املتصلة ب   استجابة املفوضية للتفاوت بني االحتياجات       وقد متثلت   -٤٨
وضع برامج إلعادة التوطني، أو علـى النظـر يف          التوطني يف تشجيع مزيد من البلدان على        

طلبات إعادة التوطني املقدمة من املفوضية، وكذلك يف التعاون مع بلدان إعادة التوطني على              
  .زيادة عدد من تستقبلهم، وإيالء أولوية لتلبية احتياجات وطلبات إعادة التوطني

.  أمـاكن إلعـادة التـوطني      يوفر اثنان وعشرون بلداً يف العامل     ويف الوقت احلايل،      -٤٩
 مزيد من الفرص إلعادة توطني الالجـئني يف بلـدان           البحث عن وسوف تواصل املفوضية    

نشاء برنامج أورويب مشترك إلعادة     إلاملفوضية األوروبية   اليت تبذهلا   هود  اجلومن شأن   . أخرى
عادة التـوطني   التوطني أن تعزز قدرة الدول األعضاء يف االحتاد األورويب على املشاركة يف إ            
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ويف الوقت نفسه، أنشأت رومانيـا وسـلوفاكيا        . املسؤوليةوتقاسم  تقدمي احلماية   لكوسيلة  
والفلبني مرافق لإلجالء العابر من أجل عمليات إعادة التـوطني املقبلـة لألشـخاص ذوي               

وتساعد آليات اإلجالء العابر على سد فجوة يف فرص إعـادة           . لحمايةامللحة ل حتياجات  الا
  .ني العاملية لالجئني الذين هم يف حاجة ماسة إىل إعادة التوطنيالتوط
وتتأثر إعادة التوطني تأثراً سلبياً ببعض معايري إعادة التوطني، مثل حجـم األسـرة                -٥٠

 والديانة، أو بعقبات مثل صعوبة الوصول إىل السكان واحلصول على تأشريات        اإلثينواألصل  
جمموعات معينة مـن الالجـئني      لكون  عادة التوطني   بعض بلدان إ  تصور  وقد أدى   . اخلروج

لقيود اليت تفرضها بعض البلدان املضيفة على       ا إىل جانب تشكل خماطر أمنية أكرب من غريها،       
إعـادة  تقليص إمكانيـات    الوصول إىل الالجئني من أجل معاجلة عملية إعادة التوطني، إىل           

  .عدد من احلاالتلحماية يف امللحة لحتياجات االتوطني الالجئني ذوي 
وواصلت مفوضية شؤون الالجئني إيالء أولوية الحتياجات إعادة توطني جمموعات            -٥١

فعلى سبيل املثـال،    .  فضالً عن الالجئني الذين طال أمد جلوئهم        حمددة من الالجئني   ضعيفة
  ضمن فئـة النـساء     اللوايت يندرجن بإعادة توطني النساء ضحايا االستغالل اجلنسي       يوصى  
ويف حاالت اللجوء اليت طال أمدها، أعيد توطني        . ضات للخطر وفقاً لتصنيف املفوضية    املعر

 الجئ بوتاين يف نيبال يف بلدان ثالثة منذ بدأ تنفيذ برنامج إعادة التوطني              ٢٩ ٠٠٠أكثر من   
 يف إطـار   فرد حىت اآلن     ٥٠ ٠٠٠ويف تايلند، أعيد توطني أكثر من       . ٢٠٠٨يف أوائل عام    
  .٢٠٠٥ الذي بدأ تنفيذه يف عام ة ثالثانتوطني يف بلدبرنامج إعادة ال

  انعدام اجلنسية  -سابعاً   
 ُيعول عليه، ولكن    حتديداًليس من املمكن حتديد نطاق انعدام اجلنسية يف العامل اليوم             -٥٢

أن هناك أعداداً كبرية من عدميي اجلنسية يواجهون حتديات يف ممارسـة حقـوق   يف ال شك   
م، مبا يف ذلك احلصول على وثائق اهلوية، وتسجيل أطفاهلم، والوصول إىل اإلنسان املكفولة هل

ولذلك يتواصل وضع معايري ملنع ظاهرة األشخاص عدميي اجلنسية واحلد منـها            . اإلجراءات
 املتعلقة ١٩٦١إىل اتفاقية عام  )١(، انضمت دولتان٢٠٠٩ويف عام . ومحاية هؤالء األشخاص 

 املتعلقة مبركـز األشـخاص      ١٩٥٤ودولتان إىل اتفاقية عام     انعدام اجلنسية،   خبفض حاالت   
اتفاقية جملس أوروبا بشأن تفادي وقـوع حـاالت         بدأ سريان   ويف أوروبا،   . عدميي اجلنسية 

وميثل اعتماد جلنة وزراء جملس أوروبا توصية بـشأن         . انعدام اجلنسية يف سياق خالفة الدول     
دئ الرامية إىل منع حاالت انعدام اجلنسية بني جنسية األطفال، تتضمن جمموعة واسعة من املبا      

__________ 

 انعدام اجلنسية، يف حني     كلتا االتفاقيتني املتعلقتني حباالت   ىل   إ ٢٠٠٩ سبتمرب/انضمت ليختنشتاين يف أيلول    )١(
           /، وانـضمت مـالوي يف تـشرين األول        ١٩٦١ إىل اتفاقية عـام      ٢٠٠٩مايو  /أيار انضمت هنغاريا يف  

 .١٩٥٤ إىل اتفاقية عام ٢٠٠٩أكتوبر 
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) مثالً بتيسري التجنس وتسجيل مواليد األطفال الذين ولـدوا يف البلـد        (األطفال واحلد منها    
  .خطوة مهمة إىل األمام

اختذ عدد من الدول خطوات إجيابية حنو حتسني التشريعات الوطنية مبا يـضمن             قد  و  -٥٣
فمـثالً، أدخلـت    . ة، ومن مث جتنب حالة انعدام اجلنسية      حق األفراد يف احلصول على جنسي     

. الرجـل ب أسوةًبنغالديش وزميبابوي إصالحات تعترف حبق املرأة يف منح اجلنسية ألوالدها           
ونفذت فييت نام تشريعات منقحة متهد الطريق لتيسري جتنيس األشخاص عـدميي اجلنـسية              

فيهم من أصبحوا عدميي اجلنسية مبن ، وإلعادة اكتساب اجلنسية من جانب املواطنني السابقني   
  . عندما فشلوا يف اكتساب جنسية أخرى عن طريق التجنيس

، وهو أمر حيوي ملنع     اخلاصة بتسجيل املواليد   هاوجنحت عدة بلدان يف حتسني نظم       -٥٤
أطفـال  انعدام اجلنسية، وذلك بإلغاء بعض اشتراطات تسجيل املواليد وضـمان تـسجيل             

روع مشترك بني مفوضية شؤون الالجئني واليونيسيف، يف جورجيـا،        وساعد مش . األقليات
وقد . يف مساعدة األفراد يف إجراءات التسجيل املدين واحلصول على وثائق اهلوية الشخصية           

 )٢(لس حقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان واحلرمان التعسفي مـن اجلنـسية           جملقرار  أعاد  
اهلويـة  وثـائق    للتسجيل املدين واحلصول علـى       أمهية اختاذ إجراءات موحدة وفعالة    تأكيد  

 عدد قليل من املعايري اليت تنطبق       لعدم وجود إال  وال ختفى أمهية هذه املناشدة نظراً       . الشخصية
  . صراحة على القرارات املتعلقة باجلنسية

وال يزال حتسني فهم مسائل انعدام اجلنسية وبناء قدرات الدول على معاجلة هـذه                -٥٥
يف صلب أنشطة مفوضية شؤون الالجئني يف إثيوبيا وجيبويت وكينيا، علـى            درج  يناملسائل  

ويف بلدان مثل . دورات تدريبية يف أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا  وقد ُنظِّمت   . سبيل املثال 
ويف . أوكرانيا والعراق ونيبال، ساعدت مشاريع املفوضية على اكتساب اجلنسية أو تأكيدها          

املفوضية وشركاؤها إصدار وثائق اهلويـة الشخـصية لألشـخاص         كوت ديفوار، واصلت    
 دينامية إقليميـة مـشجعة يف آسـيا       وجود  وميكن مالحظة   . املعرضني خلطر انعدام اجلنسية   

وقد ُتوج مشروع إقليمي يتعلق مبنع انعدام اجلنسية واحلد منـه ومحايـة عـدميي               . الوسطى
 يف استضافته منظمة األمن والتعاون يف       اجلنسية بعقد مؤمتر إقليمي يف تركمانستان، شاركت      

املمارسات الفضلى، وسلطوا الضوء    معلومات عن   ممثلو حكومات اإلقليم    وقد تبادل   . أوروبا
  . على عدد من العقبات املتبقية أمام استئصال حاالت انعدام اجلنسية يف اإلقليم

يجية ، أصدرت مفوضية شؤون الالجئني مـذكرة اسـترات        ٢٠١٠مارس  /ويف آذار   -٥٦
 هذه املذكرة إطاراً للعمل     وتطرح. بشأن التدابري اليت تتخذها للتصدي حلاالت انعدام اجلنسية       

 املسائل الرئيسية اليت ينبغي تناوهلا على       ُتربزيرمي إىل التصدي حلاالت انعدام اجلنسية، حيث        

__________ 

 .٢٠١٠مارس / آذار٢٤ دون تصويت يف  الذي اعُتمدA/HRC/RES/13/2ر القراانظر  )٢(
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تحدة واجملتمع األمم املمن احلكومات وهيئات املستوى امليداين واليت قد تثبت فائدهتا للشركاء 
  .املدين، فضالً عن املنظمات اإلقليمية

  التشرد الداخلي  -ثامناً   
 مليون شخص مشرد داخلياً بسبب نزاعـات أو طـوارئ           ٢٦يوجد يف العامل حنو       -٥٧

بـل إن   . أخرى معقدة؛ ويوجد أكرب عدد منهم يف باكستان والسودان والعراق وكولومبيا          
 وحده،  ٢٠٠٨في عام   ف. يفوق هذا العدد  ارث الطبيعية   عدد املشردين داخلياً من جراء الكو     

 مليوناً ُشـردوا بفعـل      ٢٠ مليون شخص بفعل الكوارث الطبيعية املفاجئة، منهم         ٣٦ُشرد  
  .الكوارث املتعلقة باملناخ

حيز العمـل اإلنـساين     تقلص  عترب   من هذه املذكرة، يُ    ينوكما ذُكر يف الفصل الثا      -٥٨
 أمام عمليات مفوضية شؤون الالجئني، مبا يف ذلك العمليـات  واحداً من التحديات الرئيسية   

ويؤثر ذلك بشكل غري متناسب يف معظم املشردين داخلياً املقيمني          . املشردين داخلياً املتعلقة ب 
وللتصدي هلذه املـشكلة، اختـذت املفوضـية    . خارج املخيمات أو خارج املراكز اجلماعية   

لعمل عن كثب مع الشركاء احملليني الـذين     لالسعي  شمل  تواجملموعات املعنية باحلماية تدابري     
في ف. قدرات هؤالء الشركاء  الذين ُتعىن هبم املفوضية ولتنمية      ميكنهم الوصول إىل األشخاص     

، وذلك  املشردين داخلياً الصومال، وضعت اجملموعة املعنية باحلماية نظاماً مبتكراً القتفاء أثر          
املشردين املشتتة من   موعات  اجمل احمللية، مما يسر االتصال ب     بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية    

ويف كولومبيا، أعدت املفوضية أدوات حتليلية تساعد أعـضاء اجملموعـات املعنيـة             . داخلياً
عالوة على  و. باحلماية على تقييم تأثري أنشطتهم الذاتية على مدى إتاحة حيز العمل اإلنساين           

تدابري العملية ملناقشتها يف إطار اللجنة الدائمة املـشتركة        ذلك، تقترح املفوضية جمموعة من ال     
وتشمل هذه التدابري حتسني آليات مجع البيانات عن عدد املشردين داخليـاً            . بني الوكاالت 

كما تشترك املفوضـية    . بني اجملتمعات احمللية  وأماكنهم، وزيادة االستفادة من الربط الشبكي       
ة الدائمـة   تابع للجن عامل  ؤون اإلنسانية يف رئاسة فريق      مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الش     

 معين بتحليل التحديات اليت تواجهها الوكاالت اإلنسانية يف سـبيل           املشتركة بني الوكاالت  
  .اإلبقاء على حيز العمل اإلنساين وحتديد اإلجراءات الالزمة للتصدي هلذه التحديات

اتفاقيـة  (املشردين داخليـاً يف أفريقيـا        ومساعدةمحاية  وُيعد اعتماد اتفاقية بشأن       -٥٩
من قبل مؤمتر القمة االستثنائي لرؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقـي املعـين             ) كامباال

، معلماً مهماً حلماية    ٢٠٠٩أكتوبر  /بالالجئني والعائدين واملشردين داخلياً، يف تشرين األول      
التشرد الداخلي يف   حاالت  قانوناً ينظم   عترب هذه االتفاقية أول صك دويل ملزم        وُت. املشردين

 ٢٠١٠فربايـر   / بلـداً، ويف شـباط     ٢٥وقد وقّع على االتفاقية حىت اآلن       . منطقة بكاملها 
وتنشط املفوضية يف التعاون مع الدول يف الدعوة إىل         . يهاق عل أصبحت أوغندا أول بلد يصدّ    

اتفاقية عاملية، ال تزال    م وجود   لعد ويف الوقت نفسه، ونظراً   . التصديق على االتفاقية وتنفيذها   
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لب اإلطار القـانوين حلمايـة      صمبادئ األمم املتحدة التوجيهية املتعلقة بالتشرد الداخلي يف         
  .املشردين داخلياً

وعلى املستوى الوطين، شهدت املفوضية طفرة مهمة يف إنـشاء أُطـر سياسـاتية                -٦٠
شجيع الدول على مواءمة معايريهـا      وواصلت املفوضية ت  . ملشردين داخلياً خاصة با ومعيارية  

ها الصدد، رحبت املفوضية خبطة العمل اليت وضـعت       هذا  ويف  . الوطنية مع املبادئ التوجيهية   
ويف .  واليت حتدد إطاراً للمحاسبة يتوافق مع املبادئ التوجيهية        جورجيا بشأن املشردين داخلياً   

عنية باحلماية، ومبساعدة جوهرية    كينيا، اشتركت املفوضية مع أعضاء آخرين يف اجملموعات امل        
من ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً، يف دعم جهود احلكومة الرامية              

  .إىل وضع سياسة وطنية معنية باملشردين داخلياً
حاالت ويف إطار قيادة املفوضية جملموعة احلماية الشاملة، اليت تشمل املسؤولية عن              -٦١

يف نطاق اختـصاصها، أدت املفوضـية دوراً        املندرجة  عقدة والكوارث الطبيعية    الطوارئ امل 
فبوجه خاص، ساعدت املفوضية املمثل اخلاص لألمني العام        . متزايد الفعالية يف وضع املعايري    

، "إطار احللول الدائمة للمشردين داخليـاً     "املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً يف تنقيح        
 للمشردين داخلياً، وتقدمي توجيهات عامة بشأن       الدائمة أفضل ملفهوم احللول     بغية حتقيق فهم  

كما . ، واملساعدة يف معرفة مدى حتقيق احللول   دائماملبادئ والعمليات الضرورية لتحقيق حل      
ألنـشطة  قدمت املفوضية املساعدة إىل اللجنة الدولية للصليب األمحر يف إعداد املعايري املهنية             

اإلنساين وحقوق اإلنسان يف أوقات الرتاع العمل   تنفذها اجلهات الفاعلة يف جمايل  اليتاحلماية  
  .املسلح وسائر أوضاع العنف

ألمـم  لفوضية جهودها الرامية إىل زيادة كفاءة االستجابات اإلنـسانية          املوعززت    -٦٢
تعزيز القدرة  املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية يف جمال احلماية، و          

حالياً ثالثون جمموعة معنية باحلماية علـى املـستوى         وتوجد  . على التنبؤ هبذه االستجابات   
الدعم للدول مـن أجـل االضـطالع        تقدم   جمموعة تقودها املفوضية،     ٢١القطري، منها   

في كولومبيا، مثالً،  ف. املتضررينوغريهم من األشخاص    مبسؤولياهتا يف محاية املشردين داخلياً      
 علـى اجلهـود     ٢٠١١-٢٠١٠ارتكزت خطة املفوضية وحكومة كولومبيا لفترة السنتني        

 ذات األولويـة    التـدخالت وتـضمنت   . املستمرة اليت تبذهلا الدولة حلماية املشردين داخلياً      
املعرضة للمخـاطر؛ ودعـم التـصنيف       احمللية  محاية اجملتمعات   : ٢٠٠٩لمفوضية يف عام    ل

يف ختطيط برامج   املشردين  ركة الفعالة جملتمعات ومنظمات     وتسجيل األراضي؛ وضمان املشا   
  .املساعدة وغريها من التدابري املماثلة

فهذه . وأكثر انتشاراً يف حاالت الكوارث الطبيعية     بروزاً  أقل  تكون  مسائل احلماية   و  -٦٣
ميكن أن يـستمر    السكان  كما أن تأثريها يف      ، أن تزيد من حدة عدم املساواة      احلاالت ميكن 

اليت تتهـدد  خاطر املويتمثل التحدي يف توجيه االهتمام إىل       . ترات طويلة بعد انتهاء األزمة    لف
اليت تواجه املشردين داخلياً واجملتمعات املتضررة يف تلك احلـاالت، ويف ضـمان             واحلماية  
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وبينما تضطلع احلكومات بالـدور     .  استجابةً كافية  استجابة اجلهات الفاعلة الدولية والوطنية    
حتتاج يف بعض احلاالت إىل دعم      فإهنا  سؤولية الرئيسيني عن التصدي للكوارث الطبيعية،       وامل

االستراتيجيات الرامية إىل محاية الـضحايا      وضع  من أجل تنسيق األنشطة املتعلقة باحلماية أو        
وتتمتع املفوضـية   . التأهيلإعادة  اإلغاثة و عمليات  على احلقوق يف إطار     واألخذ بنهج يقوم    

أحناء العـامل،   شىت  يف  لوجودها  الصدد، نظراً   هذا   والعزم على القيام بدور قيادي يف        بالقدرة
، وخربهتا الكـبرية يف جمـال        على حنو متكامل   لطوارئللتصدي حلاالت ا  استعدادها  حتسن  و

  .تقدمي احلماية، ال سيما يف تسجيل حاالت العنف اجلنسي واجلنساين وتوثيقه والتصدي له
فوضية التزامها بقيادة جهود احلماية العاملية يف حـاالت         امل، عززت   وبناًء على ذلك    -٦٤

عصارات متتالية  إالكوارث الطبيعية، وتولت قيادة أنشطة جمموعة احلماية يف التصدي لثالثة           
وقـدمت  . كما نشطت جمموعة احلماية يف هاييت يف أعقاب الزلزال األخري         . ضربت الفلبني 

تحدة السامية حلقوق اإلنسان يف إنشاء هيكـل للقيـادة،          فوضية الدعم ملفوضية األمم امل    امل
  ال سـيما    -وضمان مراعاة الشواغل املتعلقة باحلماية يف مجيع قطاعات االستجابة اإلنسانية           

وقد أثرت الكوارث .  وإنشاء نظام لرصد احلماية-املأوى وتوزيع الغذاء توفري ما يتعلق منها ب
. مـن الفقـر   ما تعاين   سكان املناطق احلضرية اليت غالباً      اليت حلت بالفلبني وهاييت يف معظم       

وبينت العمليات اليت جرت يف كال البلدين أمهية االتصال املبكر مبنظمات حقوق اإلنـسان              
  .احمللية يف مرحلة االستجابة للطوارئ

  مالحظات ختامية  -تاسعاً   
ألمـم املتحـدة    ا عاماً على إنشاء مفوضية      ٦٠مرور  ذكرى  ُيحتفل يف هذا العام ب      -٦٥

دورها الفريد يف محاية ومـساعدة      اضطالعها ب وتعمل املفوضية، يف إطار     . لشؤون الالجئني 
تواجه ، يف بيئة شديدة التعقد      الذي ُتعىن هبم  األشخاص  وغريهم من   الالجئني وعدميي اجلنسية    

 النـاس إىل  تـدفع   الرتاع والعنف واالضطهاد    وال تزال أوضاع    . التحدياتفيها الكثري من    
ويف الوقت نفسه، ويف عامل يتزايد سكانه وتتزايد حركتهم، وتكمن فيـه دوافـع              . التشرد

اهلجرة يف عوامل خمتلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية وعوامل أخرى تتعلق حبقوق اإلنسان،            
ذلك الكوارث الطبيعية، كـالزالزل     على  مثلة  األومن  . تنشأ أشكال وأسباب جديدة للتشرد    

وُيتوقع أن تتأثر أمناط التشرد     . ضانات، أو ظواهر اجلفاف اليت ال تثري االنتباه       واألعاصري والفي 
يف املستقبل تأثراً متزايداً باألحداث املتعلقة بالطقس، والضرر اإليكولوجي، وتغـري املنـاخ،             

  . املوارد وعدم تكافؤ فرص احلصول عليهاتقلصوالعوامل املتعلقة بالبيئة، مثل 
فسوف يواصل الناس التنقل داخلياً وعرب احلدود إىل        . ركة التنقل وال ميكن إعاقة ح     -٦٦

وسـوف  . بلدان جماورة، وسوف يلتمسون السالمة واالستقرار والرخاء بعيداً عن أوطاهنم         
يذهبون إىل بلدان تواجه حتديات إمنائية وأمنية هائلة، أو بلدان متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،              

وال يتمثل التحدي يف منع التنقل،      . ور إىل بلدان املقصد املنشودة    أو بلدان تقع على طرق العب     
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الـدائم  ويؤدي الشاغل   . أفضلمعاجلة  وإمنا يف معاجلة العديد من املسائل الشائكة املطروحة         
املتمثل يف عدم تقاسم األعباء واملسؤوليات على حنو عادل يف بعض السياقات إىل تعقد عملية            

فإيواء أعداد كـبرية     .من الشواغل الدائمة واملتشابكة   ميثل سلسلة   هذا  و. معاجلة هذه املسائل  
واألرجح أن يتعزز التضامن مع املشردين قسراً عندما        . مسألتان مترابطتان مها  وتقاسم األعباء   

وقد حان اآلن وقت إعادة فتح باب النقاش حول         . يرتكز ذلك على التضامن فيما بني الدول      
  . ليات، وجوانب احلمايةتقاسم األعباء، وتقاسم املسؤو

فرص احلماية، ومحايـة    وزيادة  ضمان حيز للعمل اإلنساين،     لوباإلضافة إىل السعي      -٦٧
الالجئني يف املناطق احلضرية، وإتاحة احللول، حترص املفوضية وشركاؤها على مواصلة تطوير       

تقليديـة  اللـول   احلوقد يصبح حتقيـق     .  الناشئة احلمايةبفجوات  هيكل احلماية فيما يتعلق     
وعدم االستقرار  بتزايد حركة التنقل على نطاق العامل،       ستدمية أكثر صعوبة يف وقت يتسم       امل

غري أنه من املهم العمل علـى       . السياسي واالقتصادي، والتوسع احلضري، والعوز الشخصي     
 سبل جديـدة، كقنـوات      استكشاف وتشجيع االكتفاء الذايت، مع       احمللية اجملتمعاتتدعيم  
  .نظمة على سبيل املثالاهلجرة امل

التشرد القسري، وانعدام اجلنسية، وحركات اهلجرة املعقدة،       حاالت  ظل  توسوف    -٦٨
 تستلزم اسـتجابات حامسـة      - من حيث طبيعتها وحجمها وتعقدها       -مسائل عاملية بارزة    

 عاماً على إنشاء املفوضـية،      ٦٠بذكرى مرور   ومن شأن االحتفال هذا العام      . احلمايةلتوفري  
 املتعلقة مبركز الالجئني، واالحتفال يف العام القادم        ١٩٥١ عاماً على اتفاقية عام      ٦٠مرور  و

 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنـسية، أن        ١٩٦١ عاماً على اتفاقية عام      ٥٠بذكرى مرور   
وسوف تلتمس املفوضية، بالتعاون    . يتيح فرص املضي قدماً على الصعيدين العملي والنظري       

، مـع  عـىن هبـم  ُتشركاء، حلوالً طويلة األجل ملشاكل األشخاص الذين      مع احلكومات وال  
اجلنسية والتشرد؛ وتعزيز املفـاهيم  حلاالت انعدام التصدي يف الوقت نفسه لألسباب اجلذرية  

احلديثة للحماية؛ والدعوة إىل احترام معايري احلماية الدولية؛ وتشجيع االئتالفـات؛ وإقامـة             
  .تمعات احملليةشراكات جديدة؛ ومتكني اجمل

        


