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  مقدمة-أوالً 

 افتتاح الدورة -ألف 

عقدت اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي دورهتا السابعة واخلمسني يف قصر األمم جبنيف، يف الفترة  -١
 ). اليابان(وافتتح الدورة الرئيس، سعادة السفري إشريو فوجيساكي . ٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول٦ إىل ٢من 

ضاء الوفود، وخباصة أعضاء وفدي األردن والربتغال الذين حيضرون دورهتم العامة           ورحـب الرئيس بأع    -٢
 .األوىل كأعضاء

 املمثلون يف اللجنة -باء 

 : كانت الدول التالية األعضاء يف اللجنة ممثلة يف الدورة -٣

انيا، أوغندا، إيران   االحتاد الروسي، إثيوبيا، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، إكوادور، أمل         
، آيرلندا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بنغالديش، بولندا،         ) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (

تايلند، تركيا، تونس، اجلزائر، مجهورية ترتانيا املتحدة، مجهورية كوريا، مجهورية الكونغو الدميقراطية،            
السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصني، غانا، غينيا، جنوب أفريقيا، الدامنرك، رومانيا، زامبيا، 

، فنلندا، قربص، الكرسي الرسويل، كندا، كوت ديفوار، )مجهورية البوليفارية(فرنسا، الفلبني، فنـزويال 
كولومبيا، كينيا، لبنان، ليسوتو، مدغشقر، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى            

ا الشمالية، موزامبيق، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، اهلند، هنغاريا،           وآيرلـند 
 .هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان

 :وكانت حكومات الدول التالية ممثلة بصفة مراقب -٤

ارات العربية املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، أذربيجان، أرمينيا، إستونيا، أفغانستان، ألبانيا، اإلم
أوزبكسـتان، أوكرانـيا، آيسـلندا، باراغواي، بلغاريا، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو،              
بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، بيالروس، تشاد، توغو، اجلماهريية العربية الليبية، مجهورية أفريقيا            

 التشيكية، اجلمهورية الدومينيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية مقدونيا         الوسـطى، اجلمهورية  
اليوغوسالفية السابقة، مجهورية مولدوفا، جورجيا، جيبويت، رواندا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور،       

ابون، سـلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، سرياليون، طاجيكستان، العراق، عمان، غ          
 بيساو، قريغيزستان، كازاخستان، الكامريون، كرواتيا، كوستاريكا، الكونغو، التفيا،         -غامبـيا، غينيا    

لكسـمربغ، ليبرييا، مالطة، مالوي، اململكة العربية السعودية، موريتانيا، ميامنار، نيبال، النيجر، هاييت،           
 . هندوراس

 .ثلتني بصفة مراقبوكانت فلسطني ومنظمة فرسان مالطة املستقلة مم -٥



A/AC.96/1035 
Page 4 

 

 :كما حضرت الدورة املنظمات احلكومية الدولية والكيانات األخرى التالية -٦

االحتاد األفريقي، جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، جملس أوروبا، اجلماعة االقتصادية       
االحتاد الدويل جلمعيات الصليب    لـدول غرب أفريقيا، اجلماعة األوروبية، جلنة الصليب األمحر الدولية،           

األمحـر واهلالل األمحر، املنظمة الدولية للفرانكوفونية، املنظمة الدولية للهجرة، املنظمة اإلسالمية للتربية      
 .والعلم والثقافة، جامعة الدول العربية، منظمة املؤمتر اإلسالمي

 :وكانت منظومة األمم املتحدة ممثلة على النحو التايل -٧

ألمم املتحدة يف جنيف، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، مكتب ا
مفوضـية األمـم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، منظمة األمم املتحدة للطفولة، برنامج األمم املتحدة               

لالجئني الفلسطينيني يف   اإلمنـائي، صندوق األمم املتحدة للسكان، وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل ا           
 .الشرق األدىن، برنامج متطوعي األمم املتحدة، برنامج األغذية العاملي، منظمة الصحة العاملية

 . منظمة غري حكومية٥٩وحضر الدورة حنو  -٨

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -جيم 

 ):A/AC.96/1031(لتايل أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال ا -٩

 افتتاح الدورة -١

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -٢

 بيان استهاليل للمفوض السامي  -٣

 املناقشة العامة -٤

 النظر يف التقارير املقدمة عن أعمال اللجنة الدائمة -٥

 احلماية الدولية )أ(  

 قابة املالية والرقابة اإلداريةامليزانيات الربناجمية، واإلدارة، والر )ب(  

 التقارير املتعلقة بالتفتيش والتقييم -٦

 ٢٠٠٧ ويف امليزانية الربناجمية املقترحة لعام ٢٠٠٦الـنظر يف امليزانـية الـربناجمية املنقحة لعام          -٧
 واعتمادمها

 استعراض املشاورات السنوية مع املنظمات غري احلكومية -٨
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 بيانات أخرى -٩

 ٢٠٠٧ت اللجنة الدائمة يف عام اجتماعا -١٠

 النظر يف جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية -١١

 انتخاب أعضاء املكتب -١٢

 أية مسائل أخرى -١٣

 اعتماد تقرير الدورة السابعة واخلمسني للجنة التنفيذية -١٤

 اختتام الدورة -١٥

 امنة واخلمسنيانتخاب أعضاء املكتب للدورة الث -دال 

 من نظامها الداخلي، أعضاء املكتب التالية أمساؤهم كي         ١٠انتخبـت اللجـنة بالتزكية، مبوجب املادة         -١٠
خيدمـوا اللجـنة ابتداًء من اليوم الذي يلي مباشرة انتخاهبم إىل هناية آخر يوم من الدورة السنوية املقبلة للجنة                    

 :التنفيذية

 )زامبيا (سعادة السفري لوف متيسا :الرئيس

 )النرويج(سعادة السفري فيكري سترومان  :نائب الرئيس

 )كندا(السيدة أمينا توداكوفيج  :املقررة

وألقى الرئيس املنتخب، سعادة السفري متيسا، بياناً وجيزاً دعا فيه كافة أعضاء اللجنة التنفيذية إىل العمل  -١١
للجنة على حنو يكفل حتسني خدمات احلماية واملساعدة        معـاً ودعم أعضاء املكتب اجلديد يف املضي قدماً بعمل ا          

 .اليت تقدم إىل األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية واجملتمع الدويل

  أعمال الدورة السابعة واخلمسني-ثانياً 

أدىل املفوض السامي ببيانه االفتتاحي الذي علق فيه على عدد من التحديات الداخلية واخلارجية وموقف               -١٢
وحتدث عن التزام املفوضية بوصفها شريكاً يف النهج املشترك اجلديد الذي تتبعه منظومة األمم           . ة إزاءها املفوضـي 

فقد أثبتت االستجابة اجلماعية    . املـتحدة واجملتمع الدويل عموماً ملساعدة املشردين داخلياً يف شىت أصقاع العامل           
لياً وستسترشد اإلجراءات يف املستقبل بالدروس املستفادة     بالفعل فائدهتا يف عودة اآلالف املؤلفة من املشردين داخ        

 .من جتربة البلدان الرائدة

ورغم التقدم احملرز يف بعض احلاالت، اعترب املفوض السامي أن احلاجة املاسة إىل محاية ومساعدة املشردين  -١٣
املسؤولية يف جمال توفري    "داخلـياً يف إقلـيم دارفـور يف السودان تعكس احلاجة إىل وضع إطار واضح ملمارسة                 
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وأكد على األمهية البالغة للحفاظ على مؤسسة اللجوء يف عامل سريع التغري، والتصدي جلميع أشكال               ". احلمايـة 
واحلرص على احترام القانون الدويل لالجئني، وسلم مبا تبذله احلكومات والشركاء اآلخرون من اإلعادة القسرية، 

 . من احلمايةجهود لتلبية احتياجات الالجئني

وخبصوص تدفقات اهلجرة املختلطة، أكد على أن املفوضية ال ترغب يف أن تصبح وكالة إلدارة اهلجرة،                 -١٤
بل إن دورها يتمثل يف املساعدة على هتيئة البيئة اليت تسمح بكشف الالجئني ومتكينهم من االستفادة من إجراءات 

 وأضاف أن املفوضية قد ساعدت يف إجياد احللول لآلالف املؤلفة           .طلب اللجوء وضمان املعاملة املنصفة لطلباهتم     
من الالجئني خالل السنة املاضية، وذلك بصورة رئيسية من خالل العودة الطوعية إىل الوطن، إال أهنا تشعر بشديد 

من البلدان  وأشار املفوض السامي إىل عدد      . القلق فيما يتعلق باستدامة عودة الالجئني إىل بلدان دمرها النـزاع         
ويف اخلتام، أشار بإجياز إىل اجلهود اليت تبذهلا املفوضية يف إطار اإلصالح            . اليت حتتاج إىل مساعدة دولية مستمرة     

 .املؤسسي بغية ختفيض التكاليف الثابتة وضمان توجيه أقصى حد من املوارد إىل املستفيدين

 على موقع املفوضية على اإلنترنت وميكـن االطـالع عـلى الـنص الكـامل لبـيان املفوض السامي                -١٥
)org.unhcr.www.( 

 .)١(ويرد ملخص للمناقشة العامة، قدمه الرئيس، يف املرفق الثاين -١٦

  استنتاجات اللجنة التنفيذية ومقرراهتا-ثالثاً 

 استنتاج بشأن النساء والفتيات املعرضات للخطر -ألف 

 للجنة التنفيذية، إن ا -١٧

بشـأن ) ٤١-د(٦٤، و )٤٠-د(٦٠، و )٣٩-د(٥٤، و )٣٦-د(٣٩ إلـى استنتاجاهتـا رقم     إذ تشـري   
 أو املراهقني؛ واالستنتاج  /بشأن الالجئني األطفال و   ) ٤٨-د(٨٤و) ٤٠-د(٥٩و) ٣٨-د(٤٧الالجـئات؛ ورقم    

ن احلماية من االعتداء واالستغالل بشأ) ٥٤-د(٩٨بشأن محاية الالجئني والعنف اجلنسي، ورقم ) ٤٤-د(٧٣رقم 
 بشأن الطابع املدين واإلنساين للجوء، ) ٥٣-د(٩٤اجلنسيني، واالستنتاج رقم 

بشأن املرأة والسالم واألمن، وخطة العمل      ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ إىل أن قـرار جملس األمن رقم         وإذ تشـري   
ة وعلى صعيد منظومة األمم املتحدة يف   ، يوفران إطاراً متكامالً الستجابة دولية مشترك      )S/2005/636(الالحقـة   

ويف مخسة قرارات الحقة بشأن األطفال      ) ١٩٩٩(١٢٦١مواجهـة هـذا التحدي، وأن جملس األمن، يف قراره           
والصـراع املسلح، يطلب إىل احلكومات واألطراف يف الصراعات املسلحة واملنظمات األخرى، مبا فيها هيئات               

عة النطاق حلماية األطفال خالل النـزاع املسلح وبعده، وأن جملس األمن،           األمم املتحدة، أن تتخذ إجراءات واس     

                                                      

انظر احملاضر املوجزة الجتماعات الدورة للحصول على بيان كامل ملداوالت اللجنة، مبا فيها بيانات أو  )١(
الستنتاجات واملقررات، باإلضافة إىل البيانني مداخالت الوفود يف إطار مجيع بنود جدول األعمال وتعليقاهتا على مشاريع ا

 . املوجزين اخلتاميني اللذين أدىل هبما املفوض السامي والرئيس
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يطلب أيضاً إىل األطراف يف النـزاعات املسلحة ) ٢٠٠٦(١٦٧٤و) ٢٠٠٠(١٢٩٦و) ١٩٩٩(١٢٦٥يف قراراته 
 أن تضمن محاية املدنيني املتأثرين بالرتاع، مبن فيهم النساء واألطفال،

رجال والفتيان املشردون بالقوة هم أيضاً مشكالت تتعلق باحلماية، فإن           بأنه يف حني يواجه ال     وإذ تسلم  
النسـاء والفتـيات قد يتعرضن ملشكالت خاصـة فـي جمـال احلماية تتعلق بنوع جنسهن، ووضعهن الثقايف                

 االقتصادي، ومركزهن القانوين، وهو ما يعين أن فرصهن يف ممارسة حقوقهن أقل من فرص الرجال -واالجتماعي 
الفتـيان، وأنـه قد يكون ضرورياً بالتايل اختاذ إجراءات حمددة لصاحل النساء والفتيات لضمان متتعهن باحلماية                 و

 واملساعدة على قدم املساواة مع الرجال والفتيان، 

 إىل أن محاية النساء والفتيات هي مسؤولية تقع يف املقام األول على عاتق الدول اليت ال غىن عن إذ تشريو 
ا تعاوناً كامالً وفعاالً وعن عملها وإرادهتا السياسية لتمكني املفوضية من االضطالع بالوظائف املنوطة هبا؛               تعاوهن

وأن مجيع اإلجراءات اليت تتخذ لصاحل النساء والفتيات جيب أن تسترشد بااللتزامات الناشئة عن القانون الدويل                
 ون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل،ذي الصلة، مبا يف ذلك القانون الدويل لالجئني والقان

 أن التحديات   إذ تالحظ بشأن املشردين داخلياً، و   ) ٤٥-د(٧٥ االستنتاج رقم    وإذ تضـع يف اعتـبارها      
املتصلة حبماية املشردين داخلياً والالجئني قد ختتلف حسب احلالة، وأن اُألطر القانونية املعيارية اخلاصة حبمايتهم               

 خمتلفة، وأن وصول املساعدة اإلنسانية إىل املشردين داخلياً قد يزداد صعوبةً، وأن النساء والفتيات               هـي أُطـر   
املشـردات داخلياً أكثر ُعرضة للوقوع ضحايا صراع مسلح وقد يواجهن نتيجةً لذلك صعوبات حمددة يف جمال                 

 لياً من النساء والفتيات قد تكون خمتلفة،احلماية، وأن أشكال االستجابة واحللول املتاحة لالجئات واملشردات داخ

 بأنه رغم احتمال تعرض النساء والفتيات ألخطار معينة، كاالجتار باألشخاص، أينما كّن، فإن وإذ تسلِّم 
الطبـيعة املختلفة لبيئة املخيم أو املدينة قد تعرضهن ملختلف األخطار يف جمال احلماية، وأن النساء والفتيات يف                   

 سبيل املثال، قد يواجهن قيوداً أشد فيما يتعلق حبرية التنقل والقدرة على كسب الرزق، وهو ما                 املخيمات، على 
جيعلهن أكثر عرضة للعنف اجلنسي واجلنساين، يف حني أن وجودهن يف املناطق احلضرية قد حيد من قدرهتن على                  

تصال باملفوضية أو مبكاتب    ممارسـة حقوقهـن بشكل فعال أو احلصول على احلماية وغريها من اخلدمات أو اال              
 الشركاء املنفذين،

 بضرورة معاجلة التحديات املتصلة بتوفري احلماية للنساء والفتيات املعرضات للخطر معاجلة            وإذ تسـلِّم   
شاملة، وبأن الشراكات اليت تقام يف جمال احلماية مع احلكومات، واملفوضية، وغريها من وكاالت األمم املتحدة،                

ولية األخرى واملنظمات غري احلكومية، ومع جمتمعات املشردين واجملتمعات املضيفة، تشكل جزءاً ال واملنظمات الد
 يتجزأ من عملية التحديد واالستجابة والرصد وإجياد احللول بأسلوب فعال، 

مقاً  بتميز كل مجاعة عن سواها وبضرورة فهم املعتقدات واملمارسات الدينية والثقافية فهماً متعوإذ تسلِّم 
ملعاجلـة األخطار املتصلة باحلماية اليت تواجهها النساء والفتيات معاجلة واعية، مع مراعاة االلتزامات الناشئة عن                

 القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، 
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 املفوضية واملنظمات الدولية األخرى،      نداءها املوجه إىل اجملتمع الدويل، بالتعاون مع       وإذ تؤكد من جديد    
لتعبئة املوارد املالية وغريها من املوارد الالزمة، مبا فيها املوارد املخصصة لدعم اجملتمعات احمللية املضيفة، وضمان                
توفـري احلماية واملساعدة املادية، وإجياد احللول الدائمة، على أساس التضامن والتعاون الدوليني وتقاسم األعباء               

املسؤوليات، والوعي بأن نقص احلماية أو عدم كفاية املساعدة أو عدم مالءمتها أو سوء توزيعها من األمور اليت و
 قد تزيد من األخطار اليت تواجهها النساء والفتيات،

 باالحتياجات احملددة للنساء    وإذ تسلِّم  أن التشـرد القسـري يعرِّض األفراد ألخطار معينة،           وإذ تقـر   
 أن هذا االستنتاج ينطبق على الالجئات أو ملتمسات اللجوء أو املشردات داخلياً الالئي يتلقني تالحظووالفتيات، 

املسـاعدة واحلمايـة من املفوضية ويواجهن حاالت تنطوي على أخطار جسيمة، كما ميكن أن ينطبق، حسب                 
 االقتضاء، على العائدات الالئي ُتعىن هبن املفوضية،

اج فـيما يـتعلق بتحديد النساء والفتيات املعرضات للخطر، وحتديد            هـذا االسـتنت    تعـتمد  )أ( 
 بأن تتوسع املفوضية يف معاجلة هذه القضايا يف دليل          توصياستراتيجيات الوقاية واالستجابات واحللول الفردية، و     

 .املفوضية بشأن محاية النساء والفتيات

 حتديد النساء والفتيات املعّرضات للخطر

تشرد القسري النساء والفتيات جملموعة من العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل انتهاكات قد يعرِّض ال )ب( 
أو قد تنتج عن الظروف اخلاصة بكل فرد، /وهذه العوامل قد تكمن يف بيئة احلماية األوسع و   . جديـدة حلقوقهن  

 .كما هو مبني بإجياز يف الفقرات التالية

تلفة ومدى خطورهتا، يف حتديد النساء والفتيات       ويسـاعد حتديـد وحتلـيل هذه العوامل املخ         )ج( 
وقد يطرح التحديد حتديات خاصة . املعّرضـات خلطر متزايد، ويسمحان بإعداد وتنفيذ استجابات حمددة اهلدف    

نظراً ألن النساء والفتيات أقل ظهوراً من الرجال والفتيان يف صفوف السكان املشردين، وألهنن قد ال يقدرن على 
لذلك، من املهم   . يتعرضن لـه من حوادث تتعلق باحلماية، وال سيما إذا تعلق األمر باخلصوصيات           اإلبالغ عما   

 .هتيئة بيئة مؤاتية ملواصلة حتديد احلالة وحتليلها

ويف حـاالت معينة، قد يكفي توفر عامل واحد أو وقوع حادث واحد كداع للتعجيل بتوفري                 )د( 
لنساء والفتيات للخطر نتيجة تضافر جمموعة من العوامل الفردية         ويف حـاالت أخـرى يزداد تعّرض ا       . احلمايـة 

ويف حاالت أخرى أيضاً، قد يؤدي تعرض النساء والفتيات مثالً للعنف           . والعوامل املتعلقة بالبيئة األوسع للحماية    
وال بد من . داجلنسي واجلنساين يف منطقتهن األصلية أو يف أثناء الفرار، إىل تعرضهن ألخطار أكرب يف مكان التشر

 .التقييم املستمر لرصد درجات اخلطر اليت قد تتغري مبرور الزمن

وقد تنشأ عوامل اخلطر اليت هتدد النساء والفتيات يف بيئة احلماية األوسع عن الفرار وتبعاته، وقد   )ه( 
ضها للعنف اجلنسي   تشمل مشكالت ناجتة عن حالة انعدام األمن والصراعات املسلحة اليت هتدد هذه الفئة أو تعرّ              

واجلنساين أو غري ذلك من أشكال العنف؛ وعدم كفاية أو تكافؤ فرص احلصول على املساعدة واخلدمات؛ وانعدام 
أسـباب العيش؛ وعدم الوعي بدور النساء والرجال ومسؤولياهتم واحتياجاهتم يف جمال الرعاية الصحية اإلجنابية،               
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نساين على صحة النساء والفتيات؛ واملوقع الذي حتتله النساء والفتيات يف وانعدام الوعي بنتائج العنف اجلنسي واجل
اجملتمع املشرد أو املضيف والذي ميكن أن يعّرضهن للتهميش والتمييز؛ والنظم القانونية اليت ال توفر احلماية الكافية 

تعلقة بامللكية؛ واملمارسات   حلقـوق النساء والفتيات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق امل            
القضـائية غـري الرمسـية اليت تنتهك احلقوق اإلنسانية للنساء والفتيات؛ ونظم اللجوء اليت ال تراعي احتياجات                  
 .ومطالب ملتمسات اللجوء؛ وآليات توفري احلماية اليت ال تضمن الرصد والدعم الكافيني حلقوق النساء والفتيات

ل املتصلة بالبيئة األوسع للحماية بعوامل خطر فردية تضاعف من األخطار وقد تقترن هذه العوام )و( 
وميكن تصنيف عوامل اخلطر الفردية، على سبيل الذكر ال احلصر، إىل عوامل . اليت تواجهها هؤالء النساء والفتيات

أو إمكانية  /ساين و تتصـل باحلالـة املدنية أو احلالة االجتماعية الفردية؛ وتعّرضهن الفعلي للعنف اجلنسي واجلن             
أو خدمات  /تعرضـهن هلذا النوع من العنف أو ألشكال العنف األخرى؛ وحاجتهن إىل خدمات صحية حمددة و               

 .دعم أخرى، مبا يف ذلك يف حالة املعوقات من النساء والفتيات

 وتتطلـب االستجابة على حنو أكثر فعالية للمشكالت اليت تواجهها النساء والفتيات املعّرضات             )ز( 
ويقتضي هذا النهج تعاوناً    . لـلخطر هنجاً كلياً جيمع بني االستراتيجيات الوقائية واالستجابات واحللول الفردية          

ومشـاركة بـني مجيع العناصر الفاعلة املعنية، مبا فيها الرجال والفتيان، بغية زيادة فهم وتشجيع احترام حقوق                  
 .النساء والفتيات

 االستراتيجيات الوقائية

 أن تشـمل االستراتيجيات الوقائية املوصى بأن تعتمدها الدول، واملفوضية، والوكاالت        ميكـن  )ح( 
 . وغريها من الشركاء املختصني، حتديد املخاطر وتقييمها ورصدها

جيـب تعزيز األنشطة املتعلقة بتحديد وتقييم ورصد األخطار اليت تواجهها النساء والفتيات يف               )ط( 
 : عن طريق شراكات وإجراءات ترمي إىل ما يليالبيئة األوسع للحماية وذلك

تقـدمي بيانات مصّنفة حسب اجلنس والعمر؛ وضمان التسجيل الفردي واملستمر لالجئني، مع              `١`
محايـة الطابع السري للبيانات الشخصية، وتعزيز آليات حتديد املشردين        إىلمـراعاة احلاجـة     

إىل جنب مع اجملتمع احمللي؛ ورصد وصول النساء داخلياً؛ وتعزيز رصد محاية األفراد بالعمل جنباً 
 والفتيات إىل احلماية واملساعدة واخلدمات، ومتتعهن هبا؛ 

إدراج القضايا اجلنسانية يف آليات اإلنذار املبكر، وخطط التأهب والطوارئ، وإجراء تقييم سريع  `٢`
نوع اجلنس يف عمليات    للحالة عند ظهور حالة طوارئ جديدة وإدماج حتليل األخطار املرتبطة ب          

 التقييم املشتركة بني الوكاالت؛

حشد النساء والرجال والفتيات والفتيان من مجيع الفئات العمرية واألوساط االجتماعية بوصفهم  `٣`
شـركاء عـلى قدم املساواة جنباً إىل جنب مع مجيع العناصر الفاعلة املعنية يف عمليات التقييم                 
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ية إىل فهم شواغلهم وأولوياهتم وقدراهتم واحللول املقترحة يف جمال          القائمة على املشاركة والرام   
 احلماية، واالستناد إليها يف وضع االستراتيجيات واحللول املتصلة باحلماية؛

إدراج التحلـيل املتعلق بالعمر ونوع اجلنس والتنوع يف مجيع الربامج والسياسات والعمليات،              `٤`
 ساواة من األنشطة وعدم استمرار انعدام املساواة؛لضمان انتفاع اجلميع على قدم امل

تشجيع التعادل بني اجلنسني يف جمال التوظيف واختاذ ما يلزم من تدابري فعالة لزيادة عدد النساء                 `٥`
 يف فئة الفنيني العاملني يف امليدان؛

واحمللية على حتديد حاالت العنف اجلنسي واجلنساين ومكافحتها، وتعزيز قدرة السلطات الوطنية  `٦`
 .االضطالع مبهامها يف جمال احلماية على حنو أكثر فعالية

 :هتيئة بيئة آمنة وتعزيزها، مبا يف ذلك عن طريق شراكات وإجراءات ترمي إىل ما يلي )ي( 

مكافحـة العـنف اجلنسـي واجلنساين والتصدي هلما وفقاً للمعايري الدولية الواردة يف املبادئ                `١`
، )٢( األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من املبادئ التوجيهية ذات الصلة          التوجيهية ملفوضية 

مبا يف ذلك من خالل توفري خدمات صحية جديدة لتلبية االحتياجات اخلاصة للنساء والفتيات              
 املعرَّضات للخطر؛

 األول على   احلفاظ على الطابع املدين واإلنساين للجوء، وهو األمر الذي تقع مسؤوليته يف املقام             `٢`
 عاتق الدول املضيفة؛

ضمان منح وثائق هوية لالجئات من النساء والفتيات املنفصالت عن ذويهن وغري املصحوبات،              `٣`
 وتسجيل حاالت الوالدة والزواج والطالق يف الوقت املناسب؛

السرية، مبا تعزيز مهارات تسوية النـزاعات داخل جمتمع املشّردين واختاذ التدابري الالزمة لضمان  `٤`
يضـمن للنسـاء والفتيات املعّرضات للخطر األمان داخل جمتمعهن ويكفل إقامة عالقات بني              
 اجملتمعات املضيفة وجمتمعات املشّردين بغية هتيئة بيئة آمنة وخالية من مجيع أشكال االستغالل؛

عنف اجلنسي  تعزيـز الـنظم القضائية للدفاع عن حقوق النساء والفتيات ومقاضاة مرتِكيب ال             `٥`
 واجلنساين، ومكافحة االتِّجار باألشخاص ومحاية الضحايا؛

أو تنفيذ مدونات قواعد السلوك، مبا يف ذلك املدونات املتعلقة بالقضاء على االستغالل             /وضع و  `٦`
واإليذاء اجلنسيني، جلميع املوظفني العاملني يف امليدان اإلنساين، مبن فيهم املوظفون العاملون يف             

                                                      

 Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees"انظـر عـلى سـبيل املثال     )٢(

and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response", 2003 ؛ واللجنة الدائمة املشتركة
 .Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings", 2005"بني الوكاالت 
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قدمي اخلدمات واملوظفون اآلخرون الذين ميارسون سلطة، كحرس احلدود، وضمان إنشاء           جمال ت 
نظـم تكفـل السـرية ويسهل استخدامها لتقدمي الشكاوى وتشمل التحقيق واملتابعة، وذلك              

 .للتشجيع على اإلبالغ عن حاالت اإليذاء واالستغالل كلما انُتِهكت مدونات قواعد السلوك

ردات من النساء والفتيات، مبا يف ذلك عن طريق شراكات وإجراءات ترمي إىل  تعزيز متكني املش   )ك(
 :ما يلي

تعزيز الدور القيادي للمرأة، مبا يف ذلك عن طريق زيادة متثيلها ومشاركتها اهلادفة يف جلان إدارة  `١`
 جمـتمعات املشـّردين وإدارة املخيمات، ويف اختاذ القرارات، ويف نظم تسوية النـزاعات، عن             

طـريق تعزيـز وصوهلا إىل اخلدمات واملوارد والتحكم فيها، وتعزيز حقوقها ومهاراهتا القيادية           
 ودعم تنفيذ االلتزامات اخلمسة اليت وضعتها املفوضية بشأن الالجئات؛

تدعـيم قدرات النساء والفتيات، بتمكينهن من احلصول على التعليم اجليد، مبا يف ذلك التعليم                `٢`
ئة مدرسية آمنة، وعن طريق تعزيز األمن الغذائي، وفرص كسب الرزق، وحرية            الثانوي، يف بي  

 التنقل، واالستقالل االقتصادي، بوسائل منها إتاحة الوصول إىل سوق العمل، عند االقتضاء؛

العمـل جنـباً إىل جنب مع جمتمع املشّردين، مبن فيهم الرجال والفتيان، إلعادة بناء نظم دعم                  `٣`
ع اليت أضعفها الصراع والفرار، والتوعية حبقوق النساء والفتيات وزيادة فهم           األسـرة واجملـتم   
 األدوار املنوطة هبن؛

وينبغي أيضاً تعبئة املوارد املالية وغريها من املوارد الالزمة، حسب االقتضاء، بوسائل منها اختاذ               )ل( 
حلول دائمة يف الوقت املناسب، على أساس مـا يلزم من إجراءات لضمان توفري احلماية واملساعدة املادية وإجياد         

 .التضامن والتعاون الدوليني وتقاسم األعباء واملسؤوليات

 الردود واحللول الفردية

تـرد أدناه قائمة غري حصرية باإلجراءات اليت يوصى بأن تتخذها الدول واملفوضية وغريها من                )م( 
 .الفتيات املعرضات للخطرالوكاالت والشركاء املعنيني، لالستجابة حلالة النساء و

 :يتطلب التحديد املبكِّر واالستجابة الفورية شراكات وإجراءات ترمي إىل ما يلي )ن( 

إنشـاء آليات تقوم على حتليل عوامل اخلطر املشار إليها أعاله وحتديد كل امرأة وفتاة معّرضة                 `١`
 فيذها؛للخطر، وحتديد االستجابات الفورية املالئمة واحللول الالحقة وتن

 - مد النساء والفتيات املعرضات للخطر باملعلومات، واملشورة، والرعاية الطبية، والرعاية النفسانية `٢`
االجتماعية، باإلضافة إىل متكينهن من احلصول على بيت آمن، يف حالة تعرضهن للعنف اُألسري 

 عدم وجود آليات إلبعاد أو إليـذاء أو اعتداء أعضاء اجملتمع احمللي اآلخرين، وال سيما يف حالة         
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مرتكيب هذه األفعال؛ وتوفري إمكانية النقل الطوعي الطارئ إىل مدينة أخرى أو خميم آخر على               
 سبيل املثال، أو إعادة التوطني ألسباب طارئة؛

حتديد املصاحل الفضلى للفتيات املعّرضات للخطر، وتوفري حلول بديلة لإلقامة، واحلماية اجلسدية  `٣`
املؤقـتة، حسب االقتضاء، والشروع يف البحث عن أفراد األسرة وضمان مجع مشل             واحلضـانة   

 األسرة، عند اإلمكان، ومبا خيدم املصاحل الفضلى هلؤالء الفتيات؛

احلرص على أن تتيح اإلجراءات املتعلقة بتحديد مركز الالجئ مللتمسات اللجوء فرصة الوصول              `٤`
 اجلنسني واالعتراف بأن أشكال االضطهاد املرتبطة بنوع الفعال إىل إجراءات تراعي الفوارق بني

 ١٩٥١ من االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني لعام        ١من املادة   ) ٢(اجلنس يف سياق الفقرة ألف      
 .قد تشكِّل سبباً للحصول على مركز الالجئ

 : ترمي إىل ما يليوتشمل االستجابات للحاالت الفردية يف األمد املتوسط الشراكات واإلجراءات اليت )س( 

الرصد املستمر للمبادرات املتعلقة بسالمة الفرد ورفاهه واحتياجاته، وضمان املساءلة عّما ُيّتخذ        `١`
 من إجراءات؛

املساعدة يف تأمني وصول النساء والفتيات املعّرضات للخطر إىل القضاء واحلد من اإلفالت من               `٢`
ن ودعمهن من خالل مبادرات كمراكز      العقـاب، مبـا يف ذلك عن طريق نصحهن واصطحاهب         

املسـاعدة القانونية املخصصة للنساء، والرابطات احمللية للمرأة، وبرامج نقل الشهود، واحملاكم            
 املتنقلة يف املناطق النائية؛

تعزيـز فرص وصول األفراد الذين يتم حتديدهم إىل التعليم والتدريب املهين وبرامج الترويح مع               `٣`
لألطفال، وتشجيع استراتيجيات كسب الرزق املعتمدة على اجملتمع احمللي واليت          توفـري الرعاية    

 .تستهدف النساء والفتيات املعّرضات للخطر، ال سيما يف حاالت التشرُّد لفترة طويلة

وتشـمل االستجابات واحللول املوصى هبا على األمد الطويل الشراكات واإلجراءات اليت ترمي       )ع( 
 :إىل ما يلي

شجيع احترام احلقوق املتساوية للنساء والفتيات يف االختيار احلر واملستنري للعودة الطوعية، ويف ت `١`
التمـتع بفرص متساوية يف احلصول على األرض وامللكية يف البلد األصلي، وتضمني االتفاقات              

ضة للخطر الثالثية األطراف املتعلقة بالعودة الطوعية إىل الوطن تدابري تكفل حصول الفئات املعرّ       
 على ما يلزم من مساعدة ودعم مستمرين يف البلد األصلي؛

تعزيز استخدام إعادة التوطني كوسيلة لتوفري احلماية وإجياد احللول الدائمة لالجئات من النساء              `٢`
والفتـيات املعّرضـات للخطر؛ وحتسني طرق حتديد الالجئات من النساء والفتيات املعّرضات             
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التوطني، مبا يف ذلك عن طريق التدريب؛ وزيادة ترشيد العملية، مبا يف            لـلخطر ألغراض إعادة     
 ذلك عن طريق وضع تدابري هتدف إىل التعجيل مبغادرة الالجئات املعّرضات للخطر وُمعاليهن؛

النظر يف إمكانية استخدام برامج إجالء خاصة للمشّردات داخلياً من النساء والفتيات املعّرضات  `٣`
 قتضاء، نظراً ألن إمكانية إعادة التوطني نادراً ما تكون متاحة هلذه الفئة؛للخطر، عند اال

إنشاء آليات، يف احلاالت اليت ال تشكل فيها العودة الطوعية إىل الوطن خياراً آمناً لالجئات من                 `٤`
النسـاء والفتيات املعّرضات للخطر، واليت ال تكون فيها إعادة التوطني متاحة، لتمكني هؤالء              

نسـاء والفتيات، حسب االقتضاء، من االندماج حملياً وبأمان يف بلد اللجوء، مبا يف ذلك عن                ال
طريق حبث إمكانيات نقلهن بشكل طوعي إىل مكان آخر داخل البلد؛ وبالنسبة إىل املشّردات              
داخلـياً من النساء والفتيات املعّرضات للخطر، حبث الفرص املتاحة لنقلهن إىل مكان آخر يف               

  األصلي إذا رغنب يف ذلك وإذا تعذر تأمني سالمتهن يف مكان وجودهن؛بلدهن

 االجتماعية، للنساء والفتيات املعّرضات     -ضـمان تقـدمي الدعم، كالرعاية الطبية والنفسانية          `٥`
للخطر لتيسري تعافيهن واندماجهن، سواء يف سياق االندماج حملياً، أو العودة، أو إعادة التوطني، 

 .ية برامج إنسانية أخرىأو يف سياق أ

ميكـن أن تستفيد اجلهود املبذولة من أجل التنفيذ التدرجيي لآلليات واملعايري املشار إليها أعاله                )ف( 
 .استفادة كبرية من إقامة الشراكات ووضع السياسات العامة املناسبة اليت يدعمها اجملتمع الدويل، عند االقتضاء

نعدام اجلنسية ومنعها   اسـتنتاج بشـأن حتديـد حاالت ا        -باء 
 وخفضها، ومحاية عدميي اجلنسية

 ،إن اللجنة التنفيذية -١٨

القلق إزاء استمرار مشاكل انعدام اجلنسية يف خمتلف مناطق العامل وظهور حاالت            إذ ال يـزال يساورها       
 جديدة النعدام اجلنسية، 

 عنها أو فقداهنا، وإذ تالحظ أن مسألة  حبق الدول يف وضع قوانني تنظم اكتساب اجلنسية أو التخليوإذ تسلّم
 ،)٣(انعدام اجلنسية هي بالفعل حمل نظر اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف إطار حبث مسألة خالفة الدول األوسع نطاقاً

إزاء األوضاع اخلطرة واملتقلقلة اليت يواجهها الكثري من األشخاص عدميي اجلنسية، وهي            وإذ ُتعرب عن قلقها      
كن أن تشمل انعدام اهلوية القانونية وعدم التمتع باحلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أوضاع مي

نتيجة عدم الوصول إىل التعليم؛ وتقييد حرية التنقل؛ وحاالت االحتجاز لفترة طويلة؛ وانعدام القدرة على البحث عن                 
 توفر فرص الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية، عمل؛ وانعدام فرص الوصول إىل امللكية، وعدم 

                                                      

 .جنسية األشخاص الطبيعيني يف سياق خالفة الدول ،٢٠٠٠ لعام ٥٥/١٥٣رقم  القرار )٣(
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 أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، فإن البلدان اليت صدَّقت على االتفاقية املتعلقة بوضع                وإذ تالحظ  
، أو انضمت   ١٩٦١ واالتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية لعام         ١٩٥٤األشخاص عدميي اجلنسية لعام     

  العدد، وال تتجاوز ستني دولة واثنتني وثالثني دولة على التوايل، إليهما، حمدودة

 حبق كل شخص يف أن تكون لـه جنسية وحقه يف أال ُيحرم من جنسيته تعسفاً، وفقاً ملا ينص وإذ تذكّر 
 للقضاء  علـيه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وملا تشري إليه الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، كاالتفاقية الدولية              

على مجيع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع               
 أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفل،

 بـأن مجيع الناس يولدون أحراراً ومتساوون يف الكرامة، وأنه حيق هلم التمتع جبميع احلقوق             وإذ تذكّـر   
 ريات املذكورة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان دومنا متييز من أي نوع،واحل

 املسؤوليات اليت عهدت هبا اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل املفوض السامي للمسامهة يف وإذ تؤكد جمدداً 
 منع حاالت انعدام اجلنسية وخفضها، ولتوفري مزيد من احلماية لعدميي اجلنسية،

بشأن منع وخفض حاالت انعدام اجلنسية ومحاية األشخاص        ) ٤٦-د(٧٨ىل استنتاجها رقم     إ وإذ تشـري   
 ) ٥٥-د(٩٩، ورقم   )٥٤-د(٩٦، و )٥٤-د(٩٥، و )٥٢-د(٩٠عدميـي اجلنسـية، وكذلـك استنتاجاهتا رقم         

 بشأن تسوية حاالت انعدام اجلنسية طويلة األمد، ) ٥٦-د(١٠٢و

 ومنظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى،        املفوضية، بالتعاون مع احلكومات    حتـث  )أ( 
وكذلـك املـنظمات اإلقليمـية وغري احلكومية املختصة، على مضاعفة جهودها يف هذا اجملال عن طريق متابعة                  
األنشـطة الـيت هتدف إىل دعم عملية حتديد حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وخفضها وتعزيز احلماية املقدمة إىل                  

 ي اجلنسية؛األشخاص عدمي

 حتديد حاالت انعدام اجلنسية

املفوضية مواصلة العمل مع احلكومات املهتمة لبذل اجلهود الالزمة لتحديد السكان           تطلب إىل    )ب( 
عدميي اجلنسية والسكان الذين ال حيملون جنسية حمددة املقيمني على أراضيها أو جتديد هذه اجلهود، بالتعاون مع              

وصندوق األمم املتحدة   ) اليونيسيف(خرى، وال سيما منظمة األمم املتحدة للطفولة        وكـاالت األمم املتحدة األ    
للسكان وإدارة الشؤون السياسية ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 

الدات واستكمال البيانات   يف إطار الربامج الوطنية اليت قد تتضمن، حسب االقتضاء، عمليات تتصل بتسجيل الو            
 السكانية؛

 املفوضـية عـلى القيام بالبحوث وتقامسها، وال سيما يف املناطق اليت تشكو من نقص          تشـجع  )ج( 
الـبحوث بشأن حاالت انعدام اجلنسية، وذلك مع املؤسسات األكادميية املختصة أو اخلرباء، واحلكومات، بغية               

 ونطاقها، وحتديد السكان عدميي اجلنسية وفهم األسباب اليت أدت إىل           زيادة الوعي بطبيعة مشكلة انعدام اجلنسية     
 انعدام اجلنسية، إلتاحة أساس يستند إليه يف وضع استراتيجيات هتدف إىل معاجلة املشكلة؛
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 الدول اليت تتوفر لديها إحصاءات بشأن األشخاص عدميي اجلنسية أو األفراد الذين ال              تشـجع  )د( 
 إىل املفوضية وضع منهجية منظمة وأكثر تطلبى تقاسم هذه اإلحصاءات مع املفوضية، وحيملون جنسية حمددة عل

 تقيداً بالشكل الرمسي جلمع املعلومات واستكماهلا وتقامسها؛

 املفوضية على تضمني تقاريرها بشأن األنشطة املتعلقة باألشخاص عدميي اجلنسية، اليت            تشـجع   )ه( 
ية، اإلحصاءات اليت تقدمها الدول والبحوث اليت جتريها املؤسسات األكادميية          تقدم كل سنتني إىل اللجنة التنفيذ     

 واخلرباء، واجملتمع املدين، وموظفوها امليدانيون حول حجم ظاهرة انعدام اجلنسية؛

 املفوضية على مواصلة تقدمي املشورة التقنية والدعم التنفيذي إىل الدول، والتشجيع على             تشجع )و( 
 م اجلنسية، مبا يسهم يف تيسري احلوار بني الدول املهتمة على الصعيدين العاملي واإلقليمي؛فهم مشكلة انعدا

 بالتعاون القائم مع االحتاد الربملاين الدويل يف جمال اجلنسية وحاالت انعدام اجلنسية،             حتيط علماً  )ز( 
، الذي تستخدمه الربملانات    ٢٠٠٥لعام   دليل الربملانيني يف جمال اجلنسية وحاالت انعدام اجلنسية       وتشري أيضاً إىل    

 الوطنية واإلقليمية ألغراض التوعية وبناء القدرات يف اإلدارات احلكومية واجملتمع املدين؛

 منع حاالت انعدام اجلنسية

 إىل الدول تيسري تسجيل الوالدات ومنح شهادات امليالد أو غريها من الشهادات املالئمة، تطلب )ح( 
ل هوية، والسعي إىل ذلك مبساعدة املفوضية واليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للسكان،            كوسـيلة ملنح األطفا   

 حسب االقتضاء وعندما يكون ذلك مالئماً؛

 الدول على مراجعة قوانينها املتعلقة باجلنسية وغريها من التشريعات ذات الصلة بغية اعتماد تشجع )ط( 
ألساسية للقانون الدويل، ملنع حاالت انعدام اجلنسية الناجتة عن إنكار          وتنفيذ ما يلزم من ضمانات تتفق مع املبادئ ا        

 ؛ إىل املفوضية مواصلة تقدمي املشورة التقنية يف هذا الصددتطلباحلق يف اجلنسية أو احلرمان منها تعسفاً؛ و

تهم  أن حاالت انعدام اجلنسية قد تنشأ عن القيود اليت تفرض على الوالدين يف نقل جنسي       تالحـظ  )ي( 
إىل أطفـاهلم؛ وحـرمان املرأة من نقل جنسيتها؛ والتخلي عن اجلنسية دون احلصول على جنسية أخرى؛ وفقدان                  
اجلنسـية تلقائياً نتيجة اإلقامة يف اخلارج لفترة طويلة؛ واحلرمان من اجلنسية بسبب عدم أداء اخلدمة العسكرية أو                  

اج بأجنيب أو نتيجة تغري جنسية أحد الزوجني خالل فترة الزواج؛           اخلدمة املدنية البديلة؛ وفقدان اجلنسية نتيجة للزو      
  إىل املفوضية مواصلة تقدمي املشورة التقنية يف هذا الصدد؛وتطلبواحلرمان من اجلنسية نتيجة ممارسات متييزية؛ 

حاالت  على ضرورة قيام الدول املعنية، يف حالة خالفة الدول، باختاذ التدابري املالئمة ملنع               تشدد )ك( 
 انعدام اجلنسية النامجة عن خالفة الدول، واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة هذه احلاالت؛

 الدول على البحث عن حلول مالئمة لألشخاص الذين ال حيملون وثائق سفر سليمة أو               تشجع )ل( 
ار، وتشجع الدول وثـائق أخرى تثبت هويتهم، مبن فيهم املهاجرون واألشخاص الذين تعرضوا للتهريب أو االجت      
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املعنية على التعاون مع بعضها البعض، مىت كان ذلك ضرورياً ومالئماً، يف التحقق من وضع هؤالء األشخاص فيما 
 يتعلق باجلنسية، مع املراعاة التامة حلقوقهم اإلنسانية الدولية فضالً عن القوانني الوطنية ذات الصلة؛

االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه       الدول األطراف يف بروتوكول منع       تدعو )م( 
واملعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو املكملني التفاقية األمم املتحدة               

 إليها ممن ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية إىل الوفاء بالتزامها باملساعدة يف التحقق من جنسية األشخاص احملالني
 الدول األخرى على تقدمي     وتشجعتعرضوا للتهريب أو االجتار، بغية تسليمهم وثائق سفر وهوية وتيسري عودهتم؛            

 مساعدة مماثلة؛

 خفض حاالت انعدام اجلنسية

، ١٩٦١ الدول على النظر يف االنضمام إىل اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام              تشـجِّع  )ن( 
  هذه االتفاقية على النظر يف سحب حتفظاهتا؛والدول األطراف يف

 املفوضـية على تعزيز تعاوهنا مع وكاالت األمم املتحدة املختصة األخرى يف مساعدة              تشـجِّع  )س( 
 الدول يف خفض حاالت انعدام اجلنسية، وال سيما احلاالت املستمرة منذ فترة طويلة؛

 لعام  ٦٠/١٢٩اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم       الدول، عند االقتضاء ومع مراعاة قرار        تشجِّع )ع( 
، على النظر يف اختاذ تدابري إدماج األشخاص الذين يعانون من انعدام اجلنسية منذ فترة طويلة، من خالل                  ٢٠٠٥

وضـع برامج يف جمال التعليم، واإلسكان، والوصول إىل خدمات الصحة، وتوليد الدخل، بالشراكة مع وكاالت          
 ملختصة؛األمم املتحدة ا

 الدول على ضمان حق كل طفل يف اكتساب جنسية، وخباصة إذا كان من احملتمل أن يصبح                 تشجِّع )ف( 
 كما تشجِّع  من اتفاقية حقوق الطفل،      ٧الطفـل عـدمي اجلنسية يف حال عدم القيام بذلك، مع مراعاة أحكام املادة               

 كان لتوفري الدعم التقين والتنفيذي هلذا الغرض؛املفوضية على التعاون مع اليونيسيف وصندوق األمم املتحدة للس

 الدول على االضطالع بدور نشط يف نشر املعلومات املتصلة باحلصول على اجلنسية، مبا فيها               تشـجِّع  )ص( 
 املعلومات اخلاصة بإجراءات التجنُّس، من خالل تنظيم محالت إعالمية بشأن املواطنة بدعم من املفوضية، عند االقتضاء؛

  األشخاص عدميي اجلنسيةمحاية

الدول على النظر يف االنضمام إىل االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام             تشجِّع   )ق( 
 ، والدول األطراف يف هذه االتفاقية على النظر يف سحب حتفظاهتا؛١٩٥٤

القتضاء، بتوفري   إىل املفوضية أن تضطلع بدور نشط يف نشر املعلومات، وأن تقوم عند ا             تطلـب  )ر( 
التدريب للنظراء احلكوميني حول اآلليات املالئمة لتحديد األشخاص عدميي اجلنسية وتسجيلهم وتسوية وضعهم             

 القانوين؛
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 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً يف االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية لعام            تشجِّع )ش( 
ية املقيمني على أراضيها بصورة قانونية وفقاً للقانون الدويل حلقوق           على معاملة األشخاص عدميي اجلنس     ١٩٥٤

اإلنسان؛ وعلى النظر، عند االقتضاء، يف تيسري جتنس األشخاص عدميي اجلنسية املقيمني يف إقليمها بصفة اعتيادية                
 وقانونية وفقاً للتشريعات الوطنية؛

 املعنية، برامج ُتسهم يف محاية ومساعدة        املفوضية على أن تنفذ، بناء على طلب الدول        تشـجِّع  )ت( 
األشخاص عدميي اجلنسية، وال سيما عن طريق مساعدة هؤالء األشخاص يف الوصول إىل سبل االنتصاف القانونية 
إلصالح وضعهم، وأن تعمل، يف هذا السياق، مع املنظمات غري احلكومية يف تقدمي املشورة القانونية وغريها من                 

 ب االقتضاء؛أشكال املساعدة، حس

 إىل الدول عدم احتجاز أشخاص عدميي اجلنسية جملرد كوهنم عدميي اجلنسية، ومعاملتهم             تطلب )ث( 
 أيضاً إىل الدول األطراف يف االتفاقية املتعلقة بوضع األشخاص          تطلبوفقـاً للقـانون الدويل حلقوق اإلنسان، و       

 امالً؛ تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذاً ك١٩٥٤عدميي اجلنسية لعام 

 إىل املفوضـية االستمرار يف حتسني تدريب موظفيها وموظفي وكاالت األمم املتحدة             تطلـب  )خ( 
األخـرى حـول القضـايا املتعلقة حباالت انعدام اجلنسية، لتمكني املفوضية من تقدمي املشورة التقنية إىل الدول                  

 .كامها مبا يكفل التنفيذ املتسق ألح١٩٥٤األطراف بشأن تنفيذ اتفاقية عام 

 مقرر عام بشأن املسائل اإلدارية واملالية والربناجمية -جيم 

 إن اللجنة التنفيذية، -١٩

، كما جاءت ٢٠٠٧ أن استعراض األنشطة املقَترحة يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية لعام تؤكد )أ( 
قرار اجلمعية العامة   (سي للمفوضية   ، قد بيَّن أن هذه األنشطة متسقة مع النظام األسا         A/AC.96/1026يف الوثيقة   

، ومع الوظائف املنوطة باملفوض السامي وفق ما أقرته أو شّجعته أو طلبته اجلمعية العامة أو جملس                 ))٥-د(٤٢٨
األمـن أو األمني العام، واألحكام ذات الصلة من القواعد املالية اخلاصة بصناديق التربعات اليت يديرها املفوض                 

 ئني؛السامي لشؤون الالج

 إىل مقـرر جلنتها الدائمة، يف دورهتا السادسة والثالثني، بشأن مراجعة الفئة الثانية من               تشـري  )ب( 
األنشطة " االستعاضة عن هذه الفئة بفئة جديدة من امليزانية الربناجمية السنوية عنواهنا             تقرراالحتياطي التشغيلي، و  

 للمفوضية بتقاضي رسم    تأذن مليون دوالر، و   ٥٠عتماد قيمته   ، مع فتح ا   " املتصلة بالوالية  -اجلديدة أو اإلضافية    
  يف املائة على التربعات للفئة اجلديدة للميزانية؛٧إداري بنسبة 

الـربامج وامليزانـيات املتعلقة بالربامج اإلقليمية، والربامج العاملية، واملقر مبوجب امليزانية            تقـر    )ج( 
 دوالر مبا فيها مسامهة امليزانية العادية لألمم املتحدة يف   ١ ٠٣٢ ٩٢٦ ٣٠٠ البالغة   ٢٠٠٧الربناجمية السنوية لعام    

 ٥٠ومبلغ  )  يف املائة من األنشطة املربجمة     ١٠ميثل  ( دوالر   ٨٩ ٣٥٦ ٩٠٠تكاليف املقر، واحتياطي تشغيلي مببلغ      
 هذه املخصصات،    أنه بإضافة  وتالحظ؛  " املتصلة بالوالية  -األنشطة اجلديدة أو اإلضافية     "مليون دوالر ألغراض    
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 ماليني دوالر املتعلقة باملوظفني الفنيني املبتدئني، تصل االحتياجات اإلمجالية يف عام            ١٠إىل املخصصـات البالغة     
 للمفوض السامي بأن جيري، يف إطار هذه االعتمادات اإلمجالية،          وتأذن دوالر؛   ١ ٠٤٢ ٩٢٦ ٣٠٠ إىل   ٢٠٠٧

 لربامج العاملية ويف ميزانية املقر؛تعديالت يف ميزانيات الربامج اإلقليمية وا

وتتضمن مسامهة  ( دوالر   ١ ١٣٦ ٧٩٧ ٠٠٠ البالغة   ٢٠٠٦ امليزانية الربناجمية السنوية املنقّحة لعام       تقر )د( 
، وبإضافتها إىل االعتمادات املخصصة للموظفني الفنيني       ) دوالر ٣٢ ٨٧٣ ٥٠٠امليزانـية العاديـة لألمـم املتحدة مببلغ         

 دوالر  ٢٨٨ ٠٠٧ ٨٠٠ البالغة   ٢٠٠٦ ماليني دوالر، واالحتياجات يف إطار الربامج التكميلية لعام          ١٠لغة  املبتدئني البا 
 ؛)٣ -اجلدول األول ( دوالر ١ ٤٣٤ ٨٠٤ ٨٠٠ إىل ٢٠٠٦تصل االحتياجات اإلمجالية لعام 

عات اليت يديرها تقرير جملس مراِجعي احلسابات إىل اجلمعية العامة بشأن حسابات صناديق الترب        تالحظ    )ه( 
الوثيقة  (٢٠٠٥ديسمرب  / كانون األول  ٣١مفـوض األمـم املـتحدة السـامي لشـؤون الالجـئني للسنة املنتهية يف                

A/AC.96/1025(               والـتدابري اليت اختذها أو اقترحها املفوض السامي استجابة للتوصيات الواردة يف تقرير جملس مراِجعي ،
؛ وكذلك تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية بشأن امليزانية          )A/AC.96/1025/Add.1الوثيقة  (احلسـابات   

، وخمتلف تقارير املفوض السامي املتعلقة      )A/AC.96/1026/Add.1الوثيقة   (٢٠٠٧الـربناجمية السـنوية للمفوضية لعام       
التدابري املتخذة للعمل    إطالعها بانتظام على     وتطلـب ،  )1029 و 1028 و A/AC.96/1027الوثـائق   (بأنشـطة الـرقابة     

 بالتوصيات واملالحظات الواردة يف هذه الوثائق املتعلقة بالرقابة؛

  إىل املفوضية أن ختضع نفقاهتا اإلدارية ملراجعة مستمرة بغية ختفيض نسبتها من النفقات اإلمجالية؛تطلب )و( 

ستجابة مبرونة وفعالية    إىل املفـوض السامي، يف حدود ما تسمح به املوارد املتاحة، اال            تطلـب  )ز( 
، يف حال عدم التوصل إىل تلبية       تأذن لـه ، و ٢٠٠٧لالحتياجات احملدَّدة يف إطار امليزانية الربناجمية السنوية لعام         

 ؛االحتياجات الطارئة اجلديدة بصورة كاملة من االحتياطي التشغيلي، بوضع برامج تكميلية وبإصدار نداءات خاصة

 مواصلة الربامج التكميلية لصاحل املشّردين داخلياً يف تشاد         ٢٠٠٧ع يف عام     أنه من املزم   تالحظ )ح( 
وليـبرييا والصومال وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ونيبال وكولومبيا، وكذلك يف إطار النداء اجلماعي              

لالجئني واملشردين داخلياً يف العاملي، فضالً عن مواصلة الربامج التكميلية املقررة األخرى لتوفري احلماية واملساعدة 
دارفـور، وعـودة الالجئني السودانيني إىل جنوب السودان وإعادة إدماجهم، ومحاية املشردين داخلياً يف والييت                
اخلرطوم وكساال بالسودان؛ وعودة الالجئني الكونغوليني إىل وطنهم وإعادة إدماجهم؛ والعملية اجلارية يف العراق؛              

 لثقة يف الصحراء الغربية بالتعاون بني املفوضية وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية؛وعملية تدابري بناء ا

 إىل املكتب أن يقوم، بالتشاور مع املفوضية، بإهناء املشاورات غري الرمسية قبل اجتماع              تطلـب  )ط( 
 املتعلقة بإدراج أو عدم إدراج ميزانيات       مارس بغية وضع اللمسات النهائية للمعايري     /اللجنة الدائمة املقرر يف آذار    

 لفترة السنتني؛/الربامج التكميلية اخلاصة بالالجئني أو الربامج املتصلة هبم يف امليزانية الربناجمية السنوية

 إىل املكتب أن يقوم، بالتشاور مع املفوضية، مبواصلة املشاورات غري الرمسية بشأن       تطلب كذلك  )ي( 
ت الربامج التكميلية على أفضل وجه بغية دعم الدور الذي تضطلع به املفوضية كجهة مسؤولة كيفية إدارة ميزانيا

 عن جمموعة كاملة يف حاالت معينة للتشرُّد الداخلي؛
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 مع التقدير بالعبء الذي ال تزال تتحمله البلدان النامية وأقل البلدان منواً املضيفة لالجئني،               تعترف )ك( 
االعتراف هبذه املسامهة القيِّمة يف محاية الالجئني واملشاركة يف اجلهود الرامية إىل إجياد              الدول األعضاء على     وحتـث 

  باملسامهة الثمينة لبلدان إعادة التوطني يف توفري حلول دائمة لالجئني؛تسلِّمحلول دائمة؛ كما 

، على االستجابة  الدول األعضاء، يف ضوء االحتياجات الكبرية اليت ينبغي للمفوضية تلبيتها        حتث )ل( 
بسـخاء وبروح من التضامن ويف الوقت املناسب لندائها بتوفري املوارد الالزمة لتغطية امليزانية الربناجمية السنوية                

 بالكامل؛ وعلى دعم املبادرات الرامية إىل ضمان حصول املفوضية على املوارد الالزمة بطريقة ٢٠٠٧املقررة لعام 
 .يف أدىن مستوى" التخصيص"أكرب مع اإلبقاء على أفضل وميكن التنبؤ هبا بدرجة 

 ٢٠٠٧مقرَّر بشأن برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عام  -دال 

 إن اللجنة التنفيذية، -٢٠

 املقررات وإذ تضع نصب عينيهاالقضايا املطروحة عليها يف دورهتا السابعة واخلمسني، وقـد استعرضت    
 ،واالستنتاجات املعتَمدة خالل تلك الدورة

، على أن ُتعقد هذه     ٢٠٠٧ الدعوة إىل عقد ثالثة اجتماعات فقط للجنة الدائمة يف عام            تقـرر  )أ( 
 سبتمرب؛/يوليه، ويف أيلول/ متوز-يونيه /مارس، ويف حزيران/ آذار-فرباير /االجتماعات يف شباط

فقرة ، ال (A/AC.96/1003 مقررها بشأن إطار برنامج عمل اللجنة الدائمة         تؤكـد مـن جديد     )ب( 
 للجنة الدائمة بأن تضيف وتلغي، حسب االقتضاء، ما تراه من بنود يف هذا وتأذن، )٢٥من الفقرة ) ج(٢الفرعية 

 ٢٠٠٦ديسمرب  /إىل الدول األعضاء أن جتتمع يف كانون األول       وتطلب  ،  ٢٠٠٧اإلطار خبصوص اجتماعاهتا لعام     
 ؛٢٠٠٧يف اجتماعها األول يف عام لصياغة خطة عمل مفصلة لكي تعتمدها اللجنة الدائمة رمسياً 

 إىل املفوضية أن تتوخى الوضوح والتحليل يف تقاريرها وعروضها املقدمة إىل اللجنة من              تطلب )ج( 
أجل إثارة نقاش موضوعي وتفاعلي داخل اللجنة التنفيذية وجلنتها الدائمة، وأن تقدم الوثائق يف الوقت املناسب                

  بطريقة فعالة؛ملساعدة اللجنة يف اختاذ قراراهتا

 املفوضية إىل التشاور مع اللجنة خبصوص عملية التغيري اهليكلي واإلداري من خالل تدعو كذلك )د( 
 عقد اجتماعات تشاورية غري رمسية واجتماعات اللجنة الدائمة؛

مة  املكتب، بالتشاور مع املفوضية، إىل مواصلة املشاورات غري الرمسية املتعلقة بطبيعة وقي            تدعو  )ه( 
استنتاجات اللجنة التنفيذية بشأن احلماية الدولية، مبا يف ذلك استعراض العملية املؤدية إىل اعتمادها وفعالية هذه                
العملية فيما يتعلق مبسامهات الوفود اليت حتضر اجتماعات اللجنة الدائمة بصفة مراقب، حىت تتخذ اللجنة مقرراً                

 سني؛بشأن هذه املسألة يف دورهتا الثامنة واخلم

 إىل املكتب، بالتعاون مع املفوضية، استئناف املشاورات غري الرمسية اليت هتدف إىل حبث              تطلب )و( 
اخليارات املتاحة لزيادة مسامهة املنظمات غري احلكومية العاملة كشريكة منفذة أو مسؤولة عن التنفيذ للمفوضية يف 

 ورة العامة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية؛أعمال اللجنة التنفيذية، وإهناء هذه املشاورات قبل الد
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 إىل اللجنة الدائمة أن تقدم تقريراً عن أعماهلا إىل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة              تطلب كذلك  )ز( 
 .التنفيذية

 مقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفيذية -هاء 

 إن اللجنة التنفيذية، -٢١

الوثيقة ( إىل مقـررها بشـأن أسـاليب العمل املعتَمد يف جلستها العامة اخلامسة واخلمسني                تشـري إذ   
A/AC.96/1003 ٢٥، الفقرة(، 

من املقرر اآلنف الذكر بوصفه جدول      ) و(١ اعـتماد النموذج املعياري الوارد يف الفقرة الفرعية          تقـرر  
 .ذيةاألعمال املؤقت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة التنفي

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦مقرر بشأن مشاركة املراقبني يف اجتماعات اللجنة الدائمة خالل عامي  -واو 

 إن اللجنة التنفيذية، -٢٢

 الطلبات املقدَّمة من وفود احلكومات التالية اليت حتضر بصفة مراقب للمشاركة يف اجتماعات تقرُّ )أ( 
 :٢٠٠٧أكتوبر /ين األول إىل تشر٢٠٠٦أكتوبر /اللجنة الدائمة من تشرين األول

أذربـيجان، إسـتونيا، إندونيسيا، بوروندي، البوسنة واهلرسك، بريو، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية          
 الدومينيكية، السلفادور، كرواتيا، كوستاريكا، التفيا؛

للجنة الدائمة بالبت يف طلبات إضافية تقدمها وفود احلكومات اليت حتضر بصفة مراقب             تـأذن    )ب( 
 مشاركة يف اجتماعاهتا خالل الفترة احملددة أعاله؛لل

القائمة التالية للمنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية اليت سيدعوها املفوض السامي تقرُّ  )ج( 
أكتوبر /للمشاركة بصفة مراقب يف اجتماعات اللجنة الدائمة ذات الصلة اليت ستعقد يف الفترة من تشرين األول               

 :٢٠٠٧أكتوبر /شرين األول إىل ت٢٠٠٦

الوكـاالت املتخصصة واإلدارات والصناديق والربامج التابعة لألمم املتحدة، واجلماعة األوروبية، وجلنة            
الصليب األمحر الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر، ومنظمة فرسان مالطة             

ل املستقلة، وجامعة الدول العربية، واالحتاد األفريقي، ومنظمة        املسـتقلة، واألمانة التنفيذية لرابطة الدو     
املؤمتـر اإلسالمي، وجملس أوروبا، واملنظمة الدولية للهجرة، واجلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا،             

ول واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية، واجلماعة االقتصادية لد           
غـرب أفريقـيا، واملركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة، ومنظمة دول شرق البحر الكارييب، واملنظمة            

 .الدولية للفرانكوفونية
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 املرفق األول

 ٢٠٠٦املقررات اليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة يف عام 

اً من املقررات اليت أُرفقت     اعتمدت اللجنة الدائمة، وفقاً للسلطة اليت منحتها إياها اللجنة التنفيذية، عدد           
 :بتقارير خمتلف اجتماعات اللجنة الدائمة على النحو التايل

 (A/AC.96/1022)تقرير االجتماع اخلامس والثالثني للجنة الدائمة  )أ( 

 ٢٠٠٦مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية والتمويل يف عام  `١`

ربنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص مقرر بشأن توصيات فرقة العمل العاملية التابعة ل `٢`
 اإليدز/املناعة البشري

 (A/AC.96/1032)تقرير االجتماع السادس والثالثني للجنة الدائمة  )ب(

 ٢٠٠٦مقرر بشأن امليزانيات الربناجمية اإلمجالية والتمويل لعام  `١`

 مقرر بشأن الفئة الثانية لالحتياطي التشغيلي `٢`

 شأن األولويات العاملية اخلمس املتعلقة باألطفال الالجئنيمقرر ب `٣`

 مقرر بشأن ضمان التغذية املناسبة لالجئني `٤`

 (A/AC.96/1034)تقرير االجتماع السابع والثالثني للجنة الدائمة  )ج(

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨مقرر بشأن برنامج املفوضية يف إطار األمم املتحدة االستراتيجي املقترح للفترة  `١`

 .مقرر بشأن إدارة سالمة املوظفني وأمنهم `٢`
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 املرفق الثاين

 ملخص الرئيس للمناقشة العامة

وقد أشارت اللجنة التنفيذية إىل  . احـتل موضـوع العمل اجلماعي مكانة رئيسية يف مناقشة هذه السنة            
 على بناء شراكات مع التحديات العديدة اليت تواِجهها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وشجعت املفوضية

احلكومـات واألمـم املـتحدة واهليئات احلكومية الدولية األخرى واملنظمات غري احلكومية، سواء لالستجابة               
للتحديات العصيبة اليت تفرضها محاية الالجئني أو املشردين داخلياً؛ أو لدعم مؤسسة اللجوء يف مواجهة حاالت                

 .ول مالئمة ومستدامة لألشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضيةاهلجرة املختلطة املعقّدة؛ أو إلجياد حل

ورحبـت دول عديدة باجملاالت الستة ذات األولوية اليت حّددها املفوض السامي، مبا فيها التزامه بتعزيز                 
وأكدت من جديد دعمها لالتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني        . هويـة املفوضية بوصفها وكالة معنية بتوفري احلماية       

 . ، وأعربت عن دعمها العام للجهود املبذولة ملعاجلة قضايا انعدام اجلنسية١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١لعام 

والحظت وفود عديدة أن عدد الالجئني آخذ يف االخنفاض يف حني يتزايد عدد املشّردين داخلياً الذين ُتعىن                  
قة باملشّردين داخلياً تقع يف املقام األول على عاتق     وعلى الرغم من تسليم الوفود بأن املسؤولية املتعل       . هبـم املفوضية  

كما أعربت وفود عديدة عن     . احلكومات املعنية، فإهنا طلبت إىل اجملتمع الدويل أن يستجيب أيضاً من زاوية إنسانية            
، ذكّر  ومع ذلك . دعمهـا للـدور املعزَّز الذي تضطلع به املفوضية حلماية املشّردين داخلياً يف إطار النهج اجلماعي               

وجرى التأكيد على أمهية إشراك     . الـبعض بأن الوالية األساسية للمفوضية تتعلق بالالجئني وينبغي أن تظل كذلك           
مجـيع أصـحاب املصلحة يف العملية، ونادت الوفود بتوخي املزيد من الوضوح فيما يتعلق بتطور اهتمام املفوضية                  

وأُشري إىل ضرورة مواصلة    . ولية يف البلدان النموذجية األربعة    باملشـّردين داخلـياً، مبا يف ذلك تقييم التجارب األ         
 .التشاور مع األعضاء بشأن هذه القضايا وخبصوص حتديد آليات امليزانية الالزمة لتمويل حاالت املشردين داخلياً

وخبصوص الصلة بني اللجوء واهلجرة، نادت أصوات عديدة بضمان محاية الالجئني ومؤسسة اللجوء يف               
وشّجعت وفود عدة املفوضية على متابعة احلوار الرفيع املستوى     . ت تدفقات اهلجرة املختلطة أو غري املنتظمة      حاال

وأعربت وفود عديدة عن دعمها خلطة      . عـن اهلجرة ومواصلة القيام بدور نشط يف الفريق املعين باهلجرة العاملية           
واعترض بعض الوفود األخرى على     . ب يف بداية السنة    نقاط، اليت اعُتمدت يف الرباط باملغر      ١٠العمل املؤلفة من    

باً بإجراء مناقشات ومفاوضات الحقة بشأهنا  .هذه اخلطة وأبدى حتفظاته بشأهنا، مطاِل

ولُوحـظ دعم واسع النطاق لتركيز املفوض السامي على احللول، مع التأكيد بوجه خاص على الطابع                 
ومن النقاط اهلامة األخرى اليت أثارهتا الوفود، احلاجة إىل . ادة التوطنيالطوعي واملستدام للعودة والدور املعّزز إلع

املسـؤولية الدولية وإىل تقاسم األعباء؛ واحلاجة إىل معاجلة حاالت اللجوء املستمرة منذ فترة طويلة؛ والصلة بني            
قليمية يف البحث عن حلول     اإلغاثـة والتنمية وأمهية دعم عودة الالجئني بعد انتهاء الصراعات؛ وأمهية الُنهج اإل            

ويف هـذا السياق األوسع، أُكِّد بوجه خاص على دعم املفوضية يف التركيز على إدماج معايري العمر             . مسـتدامة 
. ونوع اجلنس والتنوع، ورحبت وفود عديدة باالهتمام الذي حتظى به قضية النساء والفتيات املعّرضات للخطر              

 .ملاحنني والبلدان املضيفة لالجئنيكما أعربت الوفود عن تقديرها لسخاء ا
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فقد أعربت الوفود عن انشغاهلا     . وتظل القضايا املتعلقة بالتمويل من بني االهتمامات الرئيسية للمفوضية         
إزاء تواصـل الفجـوة بني احتياجات الربامج واملوارد املتاحة، وأكدت دعمها لتوسيع قاعدة التمويل مع زيادة                 

وُشجِّعت املفوضية على مواصلة    . دت النداءات من أجل التمويل غري املخصص      وجتّد. مشـاركة القطاع اخلاص   
التماس الدعم من خالل الصندوق املركزي لالستجابة للطوارئ، ال سيما بالنظر إىل أثره يف تلبية االحتياجات يف                 

 . وأكد بعض الوفود التزامه بزيادة متويل املفوضية". حاالت الطوارئ املنسية"إطار 

 هذه التحديات اجلديدة واملتواصلة، والتزام الدول األعضاء بتقدمي الدعم، اعترف املفوض السامي             وأمام 
وبناء عليه، شرعت املفوضية يف عملية      . بضـرورة حتلي املفوضية مبزيد من املرونة والفعالية والتركيز على النتائج          

ا القوي للمفوضية يف مسعاها من أجل       وأعربت الوفود عن دعمه   . مـراجعة وإصـالح شاملة إلجراءاهتا وبنيتها      
وطلبت تكثيف املشاورات مع أعضاء اللجنة التنفيذية وأشارت إىل احلاجة إىل ترسيخ . اإلصالح اهليكلي واإلداري

كما أشارت إىل أمهية املساندة املعنوية      . اإلدارة القائمـة على النتائج وتقريب املوارد من مكان تنفيذ العمليات          
 . على احلاجة إىل مواصلة التشاور معهمللموظفني وشّددت

وبينما سلّم املفوض السامي خالل احلوار، خبصوصية جوانب معينة للعديد من احلاالت اإلنسانية احلرجة،  
ذكّـر اللجنة بأن االحتياجات يف جمايل األمن واحلماية تظل متطابقة بالنسبة إىل مجيع السكان املدنيني املتأثرين،                 

 .عتبارات اإلنسانيةونادى بتغليب اال

وعلّقـت بلدان كثرية على الربامج واألنشطة اليت تقوم بتنفيذها لصاحل الالجئني وغريهم من األشخاص                
الذين ُتعىن هبم املفوضية، بالتعاون يف كثري من األحيان مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمات غري       

. لى أن املنظمات غري احلكومية هي شريك استراتيجي متساوي للمفوضيةوُشدِّد ع. احلكومية وغريها من الشركاء
وهذا يبشر بالتعاون وتعزيز الشراكات مع املفوضية يف سعيها إىل مساعدة األشخاص الذين حيتاجون إىل احلماية يف 

 .بيئة عاملية تزداد تعقيداً

 ـ ـ ـ ـ ـ


