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 ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٩

 مقدمة - أوالً

ـ    -١ ، أن أعداد الالجئني يف العامل ٢٠٠٦يونيه /وض السامي، يف اليوم العاملي لالجئني يف حزيران      أبلـغ املف
، وأن التدفقات املكثفة من الالجئني اجلدد إىل الدول          عاماً ٢٥بلغـت اآلن أدىن مسـتوى هلا منذ ما يزيد على            

 .  عاما٢٩ً هي األقل منذ ٢٠٠٥اجملاورة يف عام 

 من للكثريولكن بالنسبة . ٢٠٠٢ ماليني الجئ من العودة إىل ديارهم منذ عام ٦ علىد يفقد متكن ما يز -٢
إعادة عملية   رعايةالسـكان العـائدين، قد تعين العودة معاناة أشد بكثري من املنفى إن مل يواصل اجملتمع الدويل                  

ودة أسرة إىل موطنها     لدى ع  فإناء الطهي وحفنة البذور ال تغين شيئاً      . إدمـاجهم ودعم اجملتمعات اليت حتتضنهم     
وستواصل مفوضية األمم املتحدة السامية     . إلعـادة بـناء حياهتا يف ربوع الديار اليت لقحها دمار واسع النطاق            

لشـؤون الالجـئني مناشـدة احلكومـات والوكاالت اإلمنائية الشريكة إلدراج قضايا الالجئني والعائدين يف                
 .لى ضمان حتول العودة إىل حل دائماستراتيجيات إعادة البناء ومن مث املساعدة ع

 حمنةوأحـد األسـئلة املطروحة على اجملتمع الدويل بإحلاح شديد يف يومنا هذا هو معرفة كيفية معاجلة                   -٣
فإذا كانت املفوضية ساعدت مئات اآلالف من األفراد واألسر املشردين داخلياً على     . املاليني من املشردين داخلياً   

فهم يف . مة عشرات املاليني اآلخرين ال يزالون يعيشون عيشة الالجئني داخل حدود بلداهنمالعودة إىل ديارهم، فث
 .القيام بدورها يف هذا الصددحاجة إىل مساعدة بقدر أكرب بكثري مما درجوا على تلقيها، وتعتزم املفوضية 

 لظروف التشريد   وإذ يشـجع اللجـنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت وجود رغبة مشتركة لالستجابة             -٤
الداخلي على حنو يتسم مبزيد من القدرة على التنبؤ والفعالية، فقد وّجهت هذه اللجنة اهتمام الوكاالت األعضاء          

 أن  ومن املفارقات .  لنهج قيادة اجملموعات   املعنـية صـوب ضرورة وضع إطار عمل جديد للعمل التعاوين وفقاً           
 املاضية قد مجعتا أيضاً بني الدول والوكاالت يف استجابة إغاثية           ١٨كارثـتني طبيعيتني كبريتني وقعتا يف األشهر        

مشتركة مل يسبق هلا مثيل، كما لو أن الطبيعة قد رددت على مسامع العامل حاجته لتوحيد جهوده لتحسني سبل                   
ال على أن الدور الرئيسي للمفوضية يكمن حيث يكون التشريد بسبب الرتاعات؛ وهذا هو اجمل. عيش املستضعفني

الـذي تكون فيه املفوضية رائدة بشكل أكثر منهجية يف جماالت احلماية، وتنسيق وإدارة املخيمات، واملأوى يف                 
 . حاالت الطوارئ

، مثة نزعة لدى مطردويف حـاالت أخـرى عرب العامل، ومع تزايد تعقيد التدفقات من املهاجرين بشكل             -٥
وما دام هناك .  االضطهاديهربون من صادية وطاليب اللجوء الذين     اجلمهور العام للخلط بني املهاجرين ألسباب اقت      

 إمكانية وصول، فيتعني على املفوضية أن تكفل  أو حبراً يغادرون يف رحالت حمفوفة باملخاطر، براً     يائسونأنـاس   
شغل فمسألة توفري احلماية ت   . حلصول على استجابات مناسبة   اإجراءات الئقة لتحديد وضعهم و    إىل  طاليب اللجوء   

 .طة باملفوضيةو يف صلب الوالية اإلنسانية املنحيزاً
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  جماالت تركيز التقرير واألهداف اليت يرمي إليها- ثانياً

 ٢٠٠٥يناير  / لألنشطة اليت اضطلعت هبا املفوضية يف الفترة ما بني كانون الثاين           يقـدم هذا التقرير جرداً     -٦
عىن هبم  ت)١(شخص مليون ٢٠,٨العامل يصل تعدادها إىل  تلبية الحتياجات شرحية من سكان ٢٠٠٦ومنتصف عام 

 املتصلة باحلماية واملساعدة والبحث عن حلول دائمة  الرئيسيةويتـناول الـتقرير بالشرح التطورات       . املفوضـية 
كما يستعرض الشراكات وجانب التنسيق داخل وخارج منظومة األمم . لالجـئني وغريهم ممن هتتم هبم املفوضية  

 عن تفصيالًطالع على معلومات أكثر الوميكن ا.  للقضايا الراهنة يف جمايل اإلدارة والرقابة      دم حتديثاً املـتحدة ويق  
 ٢٠٠٦ وندائها العاملي لعام     ٢٠٠٥األنشطة اإلقليمية والقطرية واألولويات العاملية يف تقرير املفوضية العاملي لعام           

. ة واللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي وجلنتها الدائمة       ويف خمـتلف التقارير املقدَّمة إىل جملس إدارة املفوضي        
 .org.unhcr.www://http: ومجيع هذه التقارير متاحة يف املوقع اإللكتروين للمفوضية

  احلماية الدولية- ثالثاً

، فقد ظلت املفوضية    ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف عدة جماالت يف الفترة       ت احلماية قد حتسن   بالـرغم من أن بيئة     -٧
فقد ظلت مشكليت العنف اجلنسي واجلنساين واالستغالل       . ه حتديات كبرية يف سد الفجوات يف جمال احلماية        تواج

 ما كانتا مرتبطتني   مشكلتني مستحكمتني يعاين منهما السكان الذين تعىن هبم املفوضية يف مجيع أحناء العامل وغالباً             
وبالرغم من التراجع احلاد يف عدد      . ؤن الغذائية املقدمة  بتقيـيد البدائل لكسب العيش وبعدم مراعاة املعايري يف امل         

طلبات اللجوء، فقد ظل أولئك الذين حيتاجون إىل محاية دولية يواجهون ممارسات تقييدية فيما يتعلق باستقباهلم                
 وقعت يف بلدان كان     ورد الجئني ويف بعض املناطق، كانت هناك حاالت اعتقال        .  إجراءات اللجوء  ووصوهلم إىل 

 . ا يف السابق سجل مشرف يف جمال احترام حقوق الالجئنيهل

بغية التأكد من أهنا تستطيع املضي يف تعزيز        "  احلماية لتفعيل" من اخلطوات    وقـد اختذت املفوضية عدداً     -٨
وتشمل هذه اخلطوات التنظيم املنهجي للحوار بشأن قضايا . قدرهتـا على توفري احلماية يف ظل التطورات املتغرية       

ة على أعلى مستويات اإلدارة يف املفوضية، وإنشاء فريق مرجعي ميداين يعىن بسياسات احلماية، وتطوير أداة جامع
 السن ونوع اجلنس    منظورات مراعاة   بشأنلرصد اجملريات املتعلقة باحلماية، وإجياد إطار عمل ابتكاري للمساءلة          

 . والتنوع

، اعتمدت اللجنة   ٢٠٠٥أكتوبر  /مفوضية يف تشرين األول   ويف الـدورة الـيت عقدهتا اللجنة التنفيذية لل         -٩
، الفقرات  A/AC.96/1021(التنفيذية استنتاجني مواضعيني اثنني، إضافة إىل االستنتاج العام بشأن احلماية الدولية            

ـ و). ٢٢-٢٠ ضع يحدمهـا املـبادئ العامة اليت ينبغي أن تستند إليها أشكال احلماية التكميلية، يف حني              أدد  حي
وشجعت اللجنة التنفيذية، يف    .  اإلطار لبحث االعتبارات املتعلقة بتنفيذ إجراءات التكامل احمللي        ستنتاج اآلخر اال

استنتاجها العام، الدول واملفوضية وغريمها من املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية على التعاون              
، وعلى تقدمي معلومات )A/AC.96/965/Add.1(شأن احلماية ومضاعفة اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ جدول األعمال ب

                                                        

 . والفصل الرابع١انظر اجلدول  )١(
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عن أنشطة املتابعة اليت تقوم هبا، وعلى أن تستكشف مع املفوضية السامية األسس املوضوعية لتقدمي تقرير موحد                 
 . عن تنفيذ اخلطة إىل اللجنة التنفيذية

ة استعراض مفصل للتطورات اليت حدثت ويرد يف املذكرة السنوية للمفوضية السامية بشأن احلماية الدولي -١٠
وتقدم الفقرات التالية حملة عامة مقتضبة عن ). A/AC.96/1024 (٢٠٠٦ إىل منتصف عام ٢٠٠٥من منتصف عام 

الـتحديات الـيت واجهتها املفوضية والتدابري اليت اختذهتا فيما يتعلق هبذه التطورات، متَِّبعةً يف ذلك إىل حد كبري    
 .امج احلمايةاألهداف الستة لربن

 ١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١تعزيز تنفيذ اتفاقية عام  -ألف 

 امللحق هبا، بلغ عدد الدول  ١٩٦٧ وإىل بروتوكول عام     ١٩٥١وبانضـمام أفغانسـتان إىل اتفاقية عام         -١١
  ال تزال يندر فيها االنضمام     مناطق دولة؛ ولكن هناك     ١٤٦األطراف يف واحد من هذين الصكني أو يف كليهما          

وتواصل املفوضية السامية بذل جهودها للتشجيع على االنضمام، مبا يف ذلك عن طريق تنظيم       . إىل هذين الصكني  
 . دورات يف قانون اللجوء ملوظفني حكوميني

، أصدرت املفوضية السامية مبادئ توجيهية      على حنو أكثر انسجاماً    ١٩٥١تفسري اتفاقية عام    ل وتيسـرياً  -١٢
 حتديد أهلية ضحايا االجتار أو األشخاص الذين هم عرضة لالجتار هبم، توضح سبل              تتناولة  بشأن احلماية الدولي  

 إىل جتارب تعرَّض فيها أشخاص بالفعل لالجتار هبم أو خافوا فيها من             تطبـيق معايري الالجئ على األفراد استناداً      
. يت ترد من نساء وأطفال ضحايا االجتار       طلبات اللجوء ال   ملعاجلةالـتعرض لالجتار هبم، وبّينت املعايري اإلجرائية        

 قانونية أمام حماكم عدد من بلدان اللجوء وكذلك أمام احملكمة األوروبية بتدخالت املفوضية السامية أيضاً وقامت
 . حلقوق اإلنسان

وشـهدت الفترة املشمولة بالتقرير فرض قيود إضافية على فرص احلصول على اللجوء والتمتع به على                 -١٣
ويف عدد من بلدان اللجوء، دعت املفوضية إىل التطبيق الصحيح          .  الشواغل الوطنية إزاء قضايا األمن     تزايدخلفية  

 بوصفها أداة مالئمة للتعامل مع األفراد الذين ال حيق هلم           ١٩٥١لشروط االستثناء املنصوص عليها يف اتفاقية عام        
 بينما كان الدخول إىل اإلقليم أو االستفادة من         وقد أبلغ عن حاالت رد الالجئني     . التمـتع باحلمايـة الدولـية     

وكثّفت املفوضية دعوهتا   .  بفرض تدابري على األرض أو قيود قانونية       إجـراءات اللجوء يف بعض البلدان حمدوداً      
 . سؤويل احلدود والشرطةملبشأن هذه املسائل، وال سيما عن طريق تنظيم أنشطة تدريبية 

 ٦٠ ٠٠٠ بلداً، واختذت قرارات فيما يتعلق بنحو        ٧٨ضع الالجئ يف    وشـاركت املفوضية يف حتديد و      -١٤
ويتمثل التحدي القائم يف مواصلة نقل مسؤولية حتديد وضع الالجئ يف الوقت املناسب             . ٢٠٠٥شخص يف عام    

 ووسَّعت املفوضية نطاق التدريب وبناء القدرات لدى موظفيها والشركاء يف. إىل السلطات الوطنيةكافية وارد ومب
 .  مراجعة خمتلف براجمها التعليمية يف جمال احلمايةوبدأتتوفري احلماية 

يقدم جمموعة متكاملة   الذي   الدليل املرجعي العملي يف جمال احلماية        وقد نشرت املفوضية السامية مؤخراً     -١٥
تطبيق العدالة  من  مـن املمارسات اجليدة بشأن احلماية امليدانية يف املخيمات واملستوطنات، ويغطي قضايا بدءاً              

أن فريوس ـكما صدرت مذكرة بش.  واالستجابـة الحتياجات ضحاياه العنف اجلنسي واجلنساينمبنعمـروراً   و
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اإليدز ومحاية الالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية            /نقـص املناعة البشري   
حالة يما يتعلق باحلماية، مبا فيها التهديدات باإلعادة على أساس للمساعدة على معاجلة عدد من املشاكل احملددة ف

 . اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشري إضافة إىل التمييز وحاالت انتهاك السرية

 محاية الالجئني يف نطاق حركات اهلجرة األكرب حجماً -باء 

أحناء العامل كما يف البحر األبيض إن اسـتمرار سقوط أرواح أناس وهم حياولون عبور البحار يف خمتلف      -١٦
 من تركيز االهتمام على     املتوسـط، وخلـيج عدن، وساحل غرب أفريقيا، والبحر الكارييب، إمنا يتطلب مزيداً            

وقد . التعقـيدات الكامـنة يف إدارة حركات سكانية خمتلطة بأعداد كبرية وحماربة التهريب واالجتار باألشخاص        
 لقدرات بعض الدول الساحلية، وكان لبلدان ن الوافدين عن طريق البحر اختباراًشكلت األعداد الضخمة نسبياً م

 فعل على ضغوط اهلجرة املتزايدة وذلك بعمليات اعتراض وطرد تنذر      ودالعـبور واملقصد، يف بعض احلاالت، رد      
 والوطين  وسعت املفوضية لكسب تعهد احلكومات على الصعيدين اإلقليمي       . بإبعـاد الالجئني وملتمسي اللجوء    

إلذكاء الوعي باحتياجات احلماية الدولية والوفاء باملسؤوليات امللقاة على عاتقها هبذا الصدد، وللنهوض بالتعاون 
 .اإلقليمي من أجل اعتماد ُنُهج شاملة ملعاجلة هذه املشكلة

 منظمات  ١٠وسـامهت املفوضية، بوصفها أحد مؤسسي الفريق العاملي املعين باهلجرة، الذي يتألف من               -١٧
 للحوار الرفيع املستوى    يةالتحضرياألعمال  ركة هبمة يف معاجلة قضايا اهلجرة الدولية والقضايا املتصلة هبا، يف            امش

واضطلعت املفوضية السامية أيضاً، . ٢٠٠٦بشأن اهلجرة الدولية والتنمية الذي سيعقد يف إطار اجلمعية العامة لعام 
دة إليها، بأنشطة لبناء قدرات الدول على حتديد من هم ملتمسو اللجوء             بواليـة محايـة الالجئني املسن      عمـالً 

 .  للمعايري الدولية وعلى محايتهم وفقاًوالالجئون يف أوساط حركات اهلجرة األوسع نطاقاً

وواصـلت املفوضـية السامية واملنظمة الدولية للهجرة بذل جهودمها لتعزيز التعاون خبصوص حركات               -١٨
الصلة بني  "وقد أنشئ فريق عمل ثنائي للتشجيع على التعاون الوثيق بني املنظمتني ملعاجلة             . اقاًاهلجرة األوسع نط  
وأحد األمثلة على التعاون الناجح هو العمل، بدعم من احلكومة          . يف منطقة الشمال األفريقي   " الـلجوء واهلجرة  

ب األمحر اإليطايل ومفوضية شؤون الالجئني اإليطالية، على إنشاء آلية مشتركة بني املنظمة الدولية للهجرة والصلي
 .٢٠٠٥ الجئ يف عام ٢٢ ٠٠٠ل  للرصد والفرز يف جزيرة المبدوسا املتوسطية، حيث سجل وصول تلقائي 

وعملت املفوضية يف إطار منظومة األمم املتحدة، مع غريها من املنظمات مبا فيها املنظمة الدولية للهجرة،  -١٩
ياسات اهلجرة، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا، وكذلك مع منظمات غري حكومية       واملركـز الدويل لتطوير س    

 .شريكة، حبيث تتضمن التشريعات اليت جتّرم االجتار بالبشر تدابَري حلماية ودعم ضحايا هذا االجتار

 تقاسم األعباء واملسؤوليات مبزيد من اإلنصاف وبناء القدرات الستقبال ومحاية الالجئني -جيم 

 إىل رومانيا    أوزبكياً ٤٣٩مثـة مثال هام على تقاسم العبء واملسؤوليات متثل يف قيام املفوضية بإجالء               -٢٠
، حيث أُجنزت إجراءات حتديد وضع الالجئني وإجراءات ٢٠٠٥يوليه /كانوا فروا من مجهورية قريغيزستان يف متوز

. حلماية هلذه اجملموعة عن طريق إعادة التوطني بينما سارعت بلدان أخرى لتقدمي اة آمن بيئةإعـادة توطيـنهم يف      
 . من هؤالء الالجئني٣٥٩، أعيد توطني ٢٠٠٦مايو /وحبلول مطلع أيار
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وقـد عمـل مشروع املفوضية لتعزيز القدرة على احلماية على تعزيز وتوسيع عمل املفوضية الرامي إىل                  -٢١
ويف إطار منظومة األمم . عملية طويلة املدىتطويـر وجتريـب منهجـية شاملة ومستدامة لبناء القدرات بنواتج      

املـتحدة، تعاونت املفوضية مع املؤسسات األخرى لالستفادة إىل أقصى حد ممكن من أوجه تآزر كفاءات كل                 
منها، كما يف األنشطة املتعلقة بإعادة اإلدماج يف حاالت ما بعد النـزاع حيث تعمل املفوضية باطراد ضمن إطار 

أما على . للمساعدة اإلمنائية لضمان إدماج احتياجات العائدين احملددة يف خطط التنمية الوطنيةعمل األمم املتحدة 
الصـعيد الوطـين، فقد مشلت الشراكات مع اجملتمع املدين على اخلصوص منظمات غري حكومية حملية، وهي يف                  

 . معظمها شركاء يف التنفيذ

 عاليةمعاجلة الشواغل املتصلة باألمن مبزيد من الف -دال

لقد تعرض أمن الالجئني واملشردين داخلياً يف العديد من البلدان للتهديد إما هبجمات مسلحة أو بالتسلل  -٢٢
ويف مشال مجهورية أفريقيا    . وجتلى ذلك يف أسوء صوره يف منطقة دارفور السودانية ويف شرق تشاد           . العسـكري 

جئني التشاديني إىل العودة إىل بلدهم رغم إقرارهم الوسطى، أدت عمليات قطع الطرق واخلروج عن القانون بالال        
كما بقي أمن .  يف العديد من املخيماتوقد ظل العنف اجلنسي واجلنساين سائداً. العزم سابقاً على االندماج حملياً

ففي جنوب السودان قتل موظف وحارس يف هجوم على مكتب          . املوظفـني واملسـتفيدين يشـكل مصدر قلق       
ويف القاهرة، فرقت السلطات احمللية حركة احتجاجية قام هبا طالبو جلوء سودانيني دامت .  يف ييياملفوضية السامية

 . شخصا٢٧ًثالثة أشهر أمام مكتب املفوضية السامية أسفرت عن مقتل 

  التجنيد العسكري القسري لألطفال، وهو ما واجهته املفوضية السامية باملضي قدماً            بالغاً ومما أثار قلقاً   -٢٣
ـ  كما يظل تعزيز آليات االستجابة     . بادراهتا، مبـا يف ذلك عن طريق الدعوة والرصد املشتركني مع اليونيسيف           مب

وُبذلت جهود . والوقايـة ملكافحة العنف اجلنسي واجلنساين، مبا فيه العنف املرتيل، إحدى أهم أولويات املفوضية             
احلكوميني املعنيني، وجهاز الشرطة، واحملامني، واجلهاز       عن املسؤولني    لتوعـية الالجئني واجملتمعات احمللية، فضالً     

 . القضائي، بأجنع السبل للتصدي لقضايا العنف اجلنسي واجلنساين

 تكثيف البحث عن حلول دائمة -هاء 

لقد كانت حركات العودة الطوعية ألعداد هائلة من الالجئني إىل أوطاهنم أثناء الفترة اليت مشلها التقرير                 -٢٤
ـ  شـاهداً   من الالجئني   الكثريولسوء احلظ، ظل تشريد     . لى تركيز املفوضية القوي على إجياد احللول الدائمة        ع

 ماليني الجئ يعيشون يف مثل هذه الظروف أثناء الفترة املشمولة           ٥فكان حنو   . عملية متطاولة واملشردين داخلياً   
مجهورية (، والكونغوليني )٣٩٤ ٠٠٠(ديني ، والبورن) مليون١,٧(وكان السكان الرئيسيون من األفغان . بالتقرير

 ). ٣٦٤ ٠٠٠(، والسودانيني )٢٢٩ ٠٠٠(، والصوماليني )٣٠٨ ٠٠٠) (الكونغو الدميقراطية

وال يزال العمل مع الدول على حتديد ُنُهج شاملة جملموعات حمددة من السكان، مع االستخدام املتكامل                 -٢٥
فاحنباس الالجئني ألمد طويل يف املخيمات ويف مستوطنات      .  كبرياً جلمـيع احللـول الثالثة الدائمة، يشكل حتدياً       

فبلدان اللجوء . من املهم اإلقرار بشواغل الدول املستضيفة لالجئنيف ومع ذلك.  حلقوقهم صارماًمغلقة يعد تقييداً
وهي . يمات املغلقةحتتاج إىل املساعدة للتغلب على العديد من العراقيل اليت حتول دون اهتدائها إىل بدائل عن املخ  
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 من فرص احلصول على      أكرب من حرية احلركة، ومزيداً     حتـتاج إىل املساعدة والتشجيع على منح الالجئني قدراً        
ويف إطار اجلهود اجلارية للتركيز على النُّهج الشاملة إلجياد حلول          . اخلدمات االجتماعية، واحلق يف كسب العيش     

ة الدولية التابعة للمفوضية إنشاء قسم دعم احللول والعمليات مكلف أساساً دائمة، مشلت إعادة هيكلة إدارة احلماي
 . عادة التوطنيإل ةمعززدائرة مبراجعة حاالت الالجئني اليت طال أمدها؛ كما أفرزت إعادة اهليكلة 

 من الالجئني طوعية إىل الوطن متثل احلل الدائم الذي استفاد منه العدد األكربال العودة أو اإلعادةوال تزال  -٢٦
 واملشـردين داخلياً، بينما ظلت إعادة التوطني أداة رئيسية من أدوات احلماية الدولية وتقاسم املسؤولية، وحالً               

وقد مسح متكني . وقد سنحت فرص جديدة للمضي يف عمليات اإلدماج احمللي.  بالنسـبة لالجئني   هامـاً  دائمـاً 
ة لعدد من الالجئني يف انتظار إجياد حل دائم حلالتهم، كما عاد            الالجـئني من االعتماد على الذات بتعزيز احلماي       

 . ذلك بالفائدة على اجملتمعات احمللية

 تلبية احتياجات الالجئني من النساء واألطفال يف جمال احلماية -واو 

.  لديهاال تـزال محايـة النسـاء واألطفال الذين ُتعىن هبم املفوضية متثل نشاطاً رئيسياً وأولوية تنظيمية             -٢٧
واعتمدت املفوضية هنجاً ذي شقني يتمثل يف مراعاة جوانب العمر ونوع اجلنس والتنوع ويف اختاذ إجراءات هادفة 

نظر أيضاً الفصل   ا( عن االرتقاء مبشاركة األطفال واحترام حقوقهم        لـتمكني النساء من إعمال حقوقهن، فضالً      
 جمتمعي يقوم على احلقوق لكفالة الشراكة مع اجملتمع احمللي         ويستند عمل املفوضية إىل هنج    ).  حاء أدناه  � خامساً

وفيما استمر . مـن خـالل تعبـئة مجيع أفراده، وباالستناد إىل قدراهتم ومواردهم لتعزيز محاية النساء واألطفال        
االسترشـاد بالـتعهدات اخلمسة للمفوض السامي املتخذة لصاحل الالجئات يف عملية وضع األولويات، فقد زاد              

 لعام  ١٣٢٥بشأن املرأة والسالم واألمن لتنفيذ قرار جملس األمن         ) S/2005/636(دار خطة عمل األمني العام      إص
 . من تعزيز االجتاهات االستراتيجية للمفوضية ضمن إطار عمل منظومة األمم املتحدة بأسرها٢٠٠٠

ية األطفال الالجئني وملتمسي    واُتخـذت أيضاً مبادرات شىت خالل الفترة املشمولة بالتقرير لتعزيز محا           -٢٨
، أصدرت املفوضية، بالتعاون مع جلنة      ٢٠٠٦مايو  /ويف أيار . الـلجوء، مبـن فيهم غري املصحوبني أو املنفصلني        

 عن منظمات غري حكومية شىت، املبادئ       الصـليب األمحـر الدولـية، واليونيسيف، وجلنة حقوق الطفل، فضالً          
 الالجئني بشأن التحديد الرمسي ملصاحل الطفل العليا، اليت تبّين املعايري           التوجيهـية ملفوضية األمم املتحدة لشؤون     

وكانت . سيما إلجياد حل دائم حلالتهم  واجـبة االتباع لدى التعامل مع األطفال غري املصحوبني واملنفصلني، وال          
رتكاب جتاوزات يف دواعي القلق الرئيسية تشمل التجنيد العسكري القسري لألطفال يف املخيمات، واستغالهلم وا

كما ُبذلت جهود ملعاجلة هذه املسائل . حقهم، وعمالة األطفال، ونسب التسرب املدرسي، وخاصة لدى الفتيات        
  .بتوعية اجملتمع احمللي، وتعزيز التدريب املهين، وإتاحة الدعم النفسي االجتماعي، وتنظيم مزيد من األنشطة التروحيية

  املفوضيةالسكان الذين تعىن هبم - رابعاً
 الوارد يف آخر هذا التقرير أرقام هناية العام بالنسبة للسكان الذين اهتمت هبم املفوضية  ١يعكس اجلدول    -٢٩

وملزيد من املعلومات اإلحصائية املفصلة، يرجى الرجوع إىل تقرير املفوضية          .  يف خمتلف أحناء العامل    ٢٠٠٥يف عام   
 واملتاح على املوقع    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٩لقة بالالجئني الصادر يف      بشأن االجتاهات العاملية املتع    ٢٠٠٥لعـام   

statistics/org.unhcr.www://http .وينبغي اعتبار مجيع البيانات الواردة يف التقرير على أهنا بيانات مؤقتة. 
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ون نسمة يف  ملي١٩,٥لقد ارتفع جمموع السكان الذين تعىن هبم املفوضية، للسنة الثانية على التوايل، من   -٣٠
 يف ٤٠ )٢(وبنهاية العام، بلغت نسبة الالجئني. ٢٠٠٥ مليون نسمة حبلول هناية عام      ٢٠,٨ إىل   ٢٠٠٥مطلع عام   

 يف  ٤٩ حيث بلغت    ٢٠٠٥املائة من جمموع السكان الذين هتتم هبم املفوضية، متراجعة عما كانت عليه يف مطلع               
 يف املائة من جمموع هؤالء السكان، ٣٢ألكرب، حيث بلغت نسبتهم ويعد املشردون داخلياً اجملموعة الثانية ا     . املائة

 .  يف املائة١١ الذين بلغت نسبتهم )٣(تليهم جمموعة األشخاص عدميي اجلنسية

 يشكلون اجملموعة األكرب من الناس الذين تتحمل املفوضية املسؤولية عنهم           اوبالـتايل إذا كان الالجئون ال يزالو       -٣١
 التوجه احلايل يشري إىل أنه من املرجح أن تتوسع مشاركة املفوضية يف املستقبل فيما يتعلق بالسكان                 مبوجب واليتها، فإن  

 . فيه اجملتمع الدويل النهج الذي سيعاجل به مسألة احتياجات املشردين داخلياًُيصقلاملشردين داخلياً، يف الوقت الذي 

الفئات "ة واملصنفني يف اجلدول حتت العنوان      وزاد عـدد األشـخاص اآلخـرين الذين تعىن هبم املفوضي           -٣٢
وتعكس هذه الزيادة ابتداًء األشخاص     .  شخص ٩٦٠ ٠٠٠ ليفوق   ٢٠٠٥ يف املائة يف عام      ٥٨بنسبة  " املخـتلفة 

ويف ) ٢٥٠ ٠٠٠(الذين باتوا يف اآلونة األخرية مشمولني يف دائرة اهتمام املفوضية وهم من كولومبيا يف إكوادور 
وهؤالء األشخاص مل يطلبوا    ). ٢٠٠ ٠٠٠ إىل   ٢٦ ٤٠٠زيادة مقدرة تراوحت من     (البوليفارية  مجهورية فرتويال   

 .  ألسباب شىت، منها لشواغل أمنية، رغم حاجتهم إىل احلماية الدوليةاللجوء رمسياً

 العمليات واحللول الدائمة واألولويات العاملية - خامساً

ة بالعمليات واالستجابات االستراتيجية يف مواجهة      يصـف هـذا الفصـل من التقرير التطورات اخلاص          -٣٣
      وهو . سـيما األولويات العاملية للمفوضية، ويعلق على هذه التطورات واالستجابات      ، ال املسـتمرة الـتحديات   

ال يسعى للتوسع يف تفاصيل خمتلف احلاالت واالستجابات املتعلقة بالعمليات، واليت جرى تغطيتها بشكل شامل يف 
 . ٢٠٠٦ والنداء العاملي ٢٠٠٥ير العاملي التقر

 تدفقات الالجئني اجلديدة -ألف 

وقد سجل ما جمموعه    . ١٩٧٦ األدىن منذ عام     ٢٠٠٥كـان مستوى تدفقات الالجئني اجلديدة يف عام          -٣٤
      سيما تشاد    من بلدان اللجوء، وال     بلداً ١٩ ممـن يبدو ألول وهلة أهنم الجئون يف          الوافديـن  مـن    ١٣٦ ٠٠٠

 ). ١٣ ٢٠٠(، واليمن )١٣ ٦٠٠(، وغانا )٢٤ ٠٠٠(، وأوغندا )٢٥ ٥٠٠(، وبنن )٣٢ ٤٠٠(

                                                        

، ١٩٦٧بروتوكول عام  /١٩٥١األشـخاص املعترف هبم كالجئني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لعام            )٢(
  مكمالً ، وفقاً للنظام األساسي للمفوضية، واألشخاص الذين ُمنحوا شكالً        ١٩٦٩واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام      
 .نحوا محاية مؤقتةمن أشكال احلماية وأولئك الذين ُم

ويقدر أنه قد   . األشـخاص الذين ال يعتربهم أي بلد، يف حدود ما تأذن به قوانينه، أهنم من مواطنيه                )٣(
 مليون شخص عدمي اجلنسية يف العامل بأسره، ولكن رغم اجلهود املتجددة اليت تبذهلا املفوضية،         ١١يكون هناك أكثر من     

 .ين ال يزال يتعني حصرهم كما أن البيانات اإلحصائية تظل غري كاملةمثة العديد من األشخاص عدميي اجلنسني الذ
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ومشل . فالرتاع الدائر يف منطقة دارفور السودانية ظل يشكل مصدر قلق بالغ أثناء الفترة املشمولة بالتقرير -٣٥
 يف خميمات الالجئني يف شرقي      تشاد حاالت جتنيد عسكري   /الـتدهور املستمر يف الوضع األمين يف منطقة درافور        

 عن عشرات املئات من التشاديني  تشادي يف غرب دارفور، فضال١٥ً ٠٠٠تشاد، وهو ما تسبب أيضاً يف تشريد 
وظل عدم االستقرار يف مشال مجهورية أفريقيا الوسطى يسبب املزيد من حركات . الذين شردوا داخل تشاد نفسها

لصومال وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية، استمر العنف يف محل          ويف أحناء من ا   . الالجئني إىل تشاد  
 شخص من توغو، إال أن      ٤٠ ٠٠٠، نزح حنو    ٢٠٠٥ويف النصف األول من عام      . الناس على مغادرة مساكنهم   

 يف كل من بنن وغانا كشفت أن نصف الالجئني قد عادوا من تلقاء أنفسهم أو                عملـية تدقـيق أجريت مؤخراً     
 .  إىل بلدان أفريقية أخرىرحلوا

 املشردون داخلياً -باء 

 ملبادرة قيادة اجملموعات اليت وضعتها اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، تولت املفوضية قيادة              وفقاً -٣٦
املأوى تنسيق املخيمات، و/اجملموعة العاملية املعنية حباالت التشرد الداخلي بسبب الرتاع يف جماالت احلماية، وإدارة

 مليون نسمة، يف أواخر     ٢٤وعليه، فبينما يقدر عدد املشردين داخلياً يف العامل بأسره بنحو           . يف حاالت الطوارئ  
 مليون مشرد داخلياً تكفل هلم املفوضية احلماية        ٦,٦ مكاتب املفوضية تقارير تتعلق بنحو       قدمت،  ٢٠٠٥عـام   

 املائة عما كان عليه احلال يف السنوات السابقة، مبا يعكس  يف٢٢وميثل ذلك زيادة بنسبة .  بلدا١٦ًواملساعدة يف 
). ٤٠٠ ٠٠٠(والصومال  )  مليون ١,٢( يف العراق    بوجـه خـاص حاالت التشريد الداخلي املبلغ عنها حديثاً         

        ، واالحتاد الروسي   )٢١٦ ٠٠٠-(وحتدثـت عـدة بلـدان عن تراجع أعداد املشردين داخلياً، ومن ذلك ليربيا               
 من أكثر ()٤(بيد أنه مل يسجل أي تغري ملحوظ يف كولومبيا). ١٢٦ ٥٠٠-(، والبوسنة واهلرسك )١٦٤ ٠٠٠-(

 ). ٥٨٠ ٠٠٠قرابة (وال يف أذربيجان ) مليوين مشرد داخلياً

يا، ري، اضطلعت املفوضية بأدوارها يف قيادة اجملموعات يف أوغندا وليب         ٢٠٠٦يناير  /ويف كـانون الـثاين     -٣٧
ويف منطقة دارفور السودانية، ارتفع عدد املشردين داخلياً        .  يف الصومال  و الدميقراطية، والحقاً  ومجهورية الكونغ 

 أمام الوصول إىل هؤالء،     وقد شكلت املشاكل األمنية عائقاً    .  شخص ٨٤٢ ٠٠٠الذيـن سجلتهم املفوضية إىل      
دت القيود أيضاً على فرص     ويف كوت ديفوار، زا   .  احلماية هلم  األمـر الذي خلف مشاكل خطرية يف جمال توفري        

، ليشيت -ر ويف تيمو. الوصول إىل املشردين داخلياً، األمر الذي يربز احلاجة إىل االهتمام بتعميم نطاق احليز اإلنساين
 على الصعيد السياسي، استمرار موجات العنف وتردد        عن حالة عدم اليقني    للغاية وقد جنم     ال يزال الوضع متقلباً   
، شرعت املفوضية يف قيادة جمموعيت     ٢٠٠٦ويف لبنان يف منتصف عام      .  العودة يفعض الشيء   املشـردين داخلياً ب   

 .  شخص٧٠٠ ٠٠٠احلماية واملأوى يف حاالت الطوارئ أثناء األزمة اليت أدت إىل تشريد حنو 

                                                        

.  مليون مسجل  ١,٨ يف البلد، منهم حنو       مليون مشرد داخلياً   ٣ و ٢,٥تقدر احلكومة أن هناك ما بني        )٤(
 . مليون٣,٣ووفقاً ملنظمات غري حكومية، قد يصل العدد باألحرى إىل 
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 العودة الطوعية -جيم 

وكانت .  مليون الجئ  ١,١ إىل بلداهنم األصلية بنحو      طوعاً ٢٠٠٥يقـدر عدد الذين عادوا أثناء عام         -٣٨
، )٦٨ ٣٠٠(، وبوروندي   )٧٠ ٣٠٠(يا  ري، وليب )٧٥٢ ١٠٠(األعـداد الرئيسـية من العائدين إىل أفغانستان         

 ). ٥٣ ٨٠٠(، وأنغوال )٥٦ ٢٠٠(والعراق 

 عن عودة ما يزيد على      وشهدت السنوات األخرية مستويات استثنائية من العودة الطوعية، نامجة أساساً          -٣٩
 ، عاد نصف مليون أفغاين إىل ديارهم؛ إال أن مثة تراجعاً          ٢٠٠٥ففي عام   .  أفغاين من البلدان اجملاورة     مليون ٤,٢

 ٣,٥، ومن املرجح أن تطرح إعادة املتبقني من املشردين األفغان البالغ عددهم             ٢٠٠٦يف عـدد العائدين يف عام       
ألمن يف أحناء من أفغانستان وللفقر يف أوساط فيتعني التصدي ملسألة انعدام ا. مليون مشرد حتديات من نوع خمتلف

.  عرب احلدود  ةالسكان املقيمني، وسيتطلب األمر إجراء عمليات تدخل يف إطار السياسات إلدارة اهلجرة املستمر            
 ومواصلةوقـد قـام اجملتمع الدويل بدور هام للغاية بالدعم والتضامن يف مواجهة هذه التحديات إىل يومنا هذا                   

 يف املستقبل سواء  حامساًكون أمراًتقدمي الدعم من أجل اإلنعاش، بالتشاور الوثيق مع دول املنطقة، سمشاركته يف ت
 ذي شأن يف هذا الصدد، كما أن إحراز املزيد  التزاما٢٠٠٦ًيناير /ويقدم ميثاق لندن املؤرخ كانون الثاين. بسواء

 .اعد هو اآلخر على دعم العودة وإعادة اإلدماجمن التقدم يف اجملاالت األمنية واإلدارة وحقوق اإلنسان سيس

     أن حتقيق عودة أعداد كبرية من الالجئني أو املشردين داخلياً إىل ديارهم              أن املفوضية تدرك متاماً    غـري  -٤٠
 غالبا ما يتسىن ذلك بوجود قيادة سياسية مصممة ودعم دويل -ال يـتأتى إال إذا توفرت ظروف مالئمة للسالم        

 إىل جتدد التشريد الداخلي وإىل      ٢٠٠٦ويف سري النكا، أدى التصعيد يف العنف يف منتصف عام           . اًمسـتدمي مع  
 . وقف برنامج العودة لالجئني السريالنكيني من جنوب اهلند

ومشلت عمليات اإلعادة الطوعية اجلديدة اليت أطلقت أو وّسعت يف غضون هذا العام عملييت العودة إىل                 -٤١
يا وبوروندي، حتول عمل املفوضية من تسهيل       ريويف ليب .  مجهورية الكونغو الدميقراطية   جـنوب السـودان وإىل    

عملـيات العـودة إىل التشجيع هبمة على العودة مىت قُّدر أن الظروف باتت مناسبة لتمكني العودة يف جو آمن                    
اهلياكل األساسية وال فرص    غري أن استدامة عمليات اإلعادة تظل هشة للغاية عندما ال تتوفر ال             . وكرامة حمفوظة 

وبالتايل من األمهية مبكان وضع     .  كمـا هو احلال يف جنوب السودان       -لكسـب العـيش تدعـو إىل العـودة          
اسـتراتيجيات واختـاذ شركاء يف جمال التنمية ينخرطون يف هذه العملية يف وقت مبكر حبيث ميكن تفادي عودة        

 . الرتاع وجتدد القتال

 اإلدماج احمللي  -دال 

 لالجئني وميكن أن تكون مفيدة  دائماًاإلدماج احمللي عملية قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافية تتيح حالً -٤٢
 بشأن اإلدماج احمللي يف تشرين وقد اعتمدت اللجنة التنفيذية استنتاجاً. أيضاً للمجموعة السكانية اليت تستضيفهم

. ويعد التجنيس اخلطوة النهائية يف حتقيق اإلدماج احمللي       . احمللي لتسهيل اإلدماج     حيدد إطاراً  ٢٠٠٥أكتوبر  /األول
بيد أن البيانات اإلحصائية عن الالجئني اجملنسني ليست متاحة إال على نطاق حمدود، وذلك راجع باألساس إىل أن 

ثل هذه املعلومات  وينبغي اعتبار م  . اإلحصاءات الوطنية ال متّيز بوجه عام بني اجملنسني من الالجئني وغري الالجئني           
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 باألعداد اهلائلة التالية من الالجئني الذين منحوا        ، أحيطت املفوضية علماً   ٢٠٠٥فأثناء عام   . إرشـادية فحسب  
؛ )سبتمرب/يناير إىل أيلول  / من كانون الثاين   ٥٨ ٩٠٠(الواليات املتحدة   : املواطـنة مـن قـبل الـبلدان املضيفة        

      ؛ واملكسيك  )٢ ٣٠٠(؛ وبلجيكا   )٢ ٣٠٠(؛ وأرمينيا   )٣ ٤٠٠(؛ وقريغيزسـتان    )١٠ ٠٠٠(وتركمانسـتان   
 ).٥٨٠(وآيرلندا  ؛)١ ٢٠٠(

 إعادة التوطني -هاء 

وأكثر اجلنسيات اليت استفادت من     .  الجئ مبساعدة املفوضية   ٣٠ ٥٠٠، أعيد توطني حنو     ٢٠٠٥يف عام    -٤٣
؛ )٣ ٢٠٠ (والسودان؛ )٤ ٧٠٠ (ياريوليب؛ )٥ ٩٠٠ (إعادة التوطني اليت يسرهتا املفوضية هم الالجئون من الصومال

وكان أكرب أعداد الالجئني الذين رحلوا من أجل إعادة توطينهم من     ). ٢ ٩٠٠(؛ وميامنار   )٣ ٢٠٠(وأفغانستان  
، ٢٠٠٥وخالل عام ). ١ ٣٠٠ (ومصر؛ )١ ٨٠٠ (وغانا؛ )١ ٩٠٠ (وغينيا؛ )٢ ٥٠٠ (وتايلند؛ )٦ ٨٠٠ (كينيا

         الواليات املتحدة : عن مساحه بدخول الجئني إلعادة توطينهم، ومن هذه البلدان         يف اجملمـوع      بلـداً  ١٦أبلـغ   
   ؛ وكندا )١١ ٧٠٠(؛ وأستراليا   ) أثـناء السنة املالية للواليات املتحدة، ويدخل يف ذلك مل مشل األسر            ٥٣ ٨٠٠(
 ).٤٢٠(؛ وهولندا )٧٥٠(؛ والنرويج )٧٧٠(؛ وفنلندا )١ ٣٠٠(؛ والسويد )١٠ ٤٠٠(

استعمال أسلوب إعادة التوطني كأداة لتوفري احلماية       نطاق  وتواصـل املفوضـية بذل جهودها لتوسيع         -٤٤
الدولـية، وكحـل دائـم، وكآلية لتقاسم األعباء واملسؤوليات، وذلك جبملة أمور منها بزيادة تنويع جنسيات                 

وقد استخدمت  . جئني إلعادة توطينهم  الالجئني الذين جتري عملية إعادة توطينهم وعدد البلدان اليت تستقبل الال          
وتكمن إحدى النتائج امللموسة اليت أسفرت عنها هذه        . املفوضـية يف بعـض احلاالت منهجية اإلحالة اجلماعية        

ومثة مثل آخر   . ٢٠٠٥يوليه  /اجلهـود يف عملية إعادة التوطني الطارئة لالجئني األوزبكيني اليت انطلقت يف متوز            
 من احلاالت الطارئة اليت كانت موجودة يف املغرب يف بلدين من بلدان أوروبا              مشـجع هـو إعادة توطني عدد      

 . الغربية

 محاية حاالت انعدام اجلنسية وختفيضها ومحاية األشخاص عدميي اجلنسية -واو 

 اخلاصة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية وإىل اتفاقية  ١٩٥٤انضـمت السنغال ورومانيا إىل اتفاقية عام         -٤٥
 ٥٩ اخلاصة خبفض حاالت انعدام اجلنسية، ووصل بذلك عدد الدول األطراف يف هاتني االتفاقيتني إىل ١٩٦١عام 
وقدمت املفوضية املشورة بشأن صياغة اتفاقية جملس أوروبا بشأن تفادي وقوع حاالت انعدام  .  على التوايل  ٣١و

 األفريقية بشأن   - القانونية اآلسيوية اجلنسـية يف سياق خالفة الدول، وكذلك صياغة قرار للمنظمة االستشارية            
وأصدرت املفوضية مع االحتاد الربملاين الدويل كتيباً جديداً عن اجلنسية وانعدام           . اهلوية القانونية وانعدام اجلنسية   

حاالت انعدام اجلنسية وتقليصها لدى تنقيح قوانني املواطنة،        حدوث  اجلنسـية لتقدمي التوجيه للربملانيني بغية منع        
ـ   املفوضية تقدمي مشورة خاصة     واصلتو. يك عن تقدمي أمثلة عملية على مبادرات ميكن اختاذها للقيام بذلك          ناه

 ملنع وقوع حاالت جديدة حمددةوعملت املفوضية مع دول . للدول بشأن صياغة وتعديل القوانني اخلاصة باجلنسية
 .اية حقوق األشخاص عدميي اجلنسيةمن انعدام اجلنسية اليت تنشأ بوجه خاص يف ظروف خالفة الدول وحلم
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حاالت انعدام اجلنسية   حدوث   يف منع    واملتمثلة يف املسامهة   إليهالوالية املسندة   تنفيذاً ل قامت املفوضية   و -٤٦
ويف عام   .مبزيد من االنتظام  وتقليصـها، بتوسـيع آليتها جلمع البيانات هبدف حتديد األشخاص عدميي اجلنسية             

 ٣٠ مليون شخص يف ١,٥ من األشخاص عدميي اجلنسية بلغ التقديريعدد أن التاحة  البيانات املكشفت، ٢٠٠٥
 مليون شخص، ومن املتوقع أن      ٢,٤ ليصل إىل     بلداً ٤٧، ارتفع العدد املبلغ عنه يف       ٢٠٠٥ويف هناية عام     .بلـداً 

اعدة للدول املعنية    الوقت ذاته، قدمت املفوضية مس      يف . بيانات جديدة  مع ورود تسـتمر هذه األرقام يف الزيادة       
لسكان عدميي اجلنسية   بالنسبة ل نسية  اجل مسألةعلى تقليص حاالت انعدام اجلنسية اليت طال أمدها وذلك بتسوية           

 . أراضيهاعلىاملوجودين 

 ربط املساعدة اإلنسانية بالتنمية طويلة األجل - يزا

يف إطار احللول الدائمة الذي وضعته يف       لقـد استمرت املفوضية يف تعزيز وتنفيذ االستراتيجيات املبّينة           -٤٧
املساعدة اإلمنائية لالجئني؛ وإعادة التوطني وإعادة اإلدماج وإعادة التأهيل وإعادة  : ويتمثل يف ٢٠٠٣مايو  /أيـار 

  البناء؛ والتنمية عرب اإلدماج احمللي

ل وإعادة البناء يف إريتريا ، جرت مراجعة هنج إعادة التوطني وإعادة اإلدماج وإعادة التأهي٢٠٠٥ويف عام   -٤٨
 العودة على عمليات تصميم وتنفيذ وتقييم برامج        هذه التجربة حالياً  تؤثر  و. وأفغانستان وسري النكا وسرياليون   

يا وجيري استكماهلا باألخذ رييف مجهورية الكونغو الدميقراطية وجنوب السودان والصومال وليبإىل الوطن الطوعية 
 أخرى لتمكني الالجئني من القيام بدور فعال يف جماالتوالتنوع يف  اجلنس ونوع العمر جوانب مراعاة تعميم بنهج

لتعزيز استراتيجيات النهوض بسبل العيش، دأبت املفوضية على بناء شبكات          و. إعادة بناء حياهتم وسبل عيشهم    
 القروض توخمططاسيما خبصوص عمالة الشباب  نسج شراكات من أجل توسيع فرص العيش، وال  ىلإوسـعت   
 إعادة  عمليةغري أن بطء تنفيذ مبادرات إعادة التأهيل واإلعمار يف بعض احلاالت إمنا يهدد استدامة                .الصـغرية 

 .إدماج الذين عادوا إىل أوطاهنم

 . هنج االعتماد على الذات يف برامج املساعدة   إدماجوبنفس هذه الروح، جيري تركيز اجلهود على تعميم          -٤٩
  برنامج املساعدة اإلمنائية لالجئني يف مناطق تستضيف الجئني كولومبيني وفقاًطبقبيل املثال، في إكوادور على سف

 تقييم املبادرة الزامبية، الرامية لتشجيع املاحنني       اسُتكمليف أفريقيا،    و .٢٠٠٤إلعالن وخطة عمل املكسيك لعام      
فة لالجئني يف اجلزء الغريب من البلد، وسيكون هذا والشركاء يف جمال التنمية على املسامهة يف تنمية املناطق املستضي

 أفريقيا، ومنها مجهورية ترتانيا االحتادية والشطر يف أخرى بلدانومثة . ٢٠٠٦ يف وقت الحق من عام التقييم متاحاً
ر استراتيجيات  يتطول مناطق حمتملة    بصدد اعتبارها  شرقية،   ية عن عدة بلدان أوروب    اجلـنويب مـن تشـاد، فضالً      

 . والعائدينتماد على الذات والنهوض بسبل العيش لالجئني واملشردين داخلياًاالع

 ألولويات واالستجابات العاملية إزاء التحديات التشغيليةا -حاء 

   األولويات العاملية واألهداف االستراتيجية جتسيدالتقدم احملرز يفوقياس حتديد 

ت اليت جيري تطويرها لتمكني املفوضية من قياس التقدم         ات من بني النظم واألدوا    رتعـد املعايري واملؤش    -٥٠
وقد  .احملرز يف سبيل بلوغ األهداف االستراتيجية والتشغيلية وحتسني قدرهتا على اإلبالغ عن النتائج اليت حتققت              
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سيما   بتضمينها مؤشرات إضافية، ال هذاصدرت الطبعة الثانية من دليل املفوضية العملي بشأن استخدام إطار القياس
 ةلعملي أساساًتلك اليت تغطي حاالت العودة والجئي املدن، وستستمر املفوضية يف االستناد إىل هذا الدليل باعتباره                

البيانات  وقد أعيد تصميم تقرير احلماية السنوي حلسن استيعاب        . املستقبلية اليت تقوم على النتائج     تقـدمي التقارير  
  .، والعائدين، واألشخاص عدميي اجلنسيةوء، والالجئني، واملشردين داخلياًاألساسية املتعلقة حبماية ملتمسي اللج

 التسجيل

  موقعا١٢٠ً اليت تتخذها املفوضية أداة للتسجيل يف أكثر من ”proGres“ تنفيذ أداة الربجميات جيري حالياً -٥١
رئيسية يف العمليات امليدانية، ويتواصل العمل بشأن تعميم أنشطة التسجيل ال .  عملية قطرية  ٤٠ يف أكثر من     فردياً

مبا يف ذلك استخدام القياس البيولوجي؛ وإصدار وثائق اهلوية؛ ووضع تقارير موحدة لزيادة تعزيز احلماية املقدمة                
 . التوصل إليهاجيريواحللول الدائمة اليت 

 الالجئات واألطفال الالجئون والتنمية اجملتمعية والتعليم

 التركيز على تنفيذ خطة العمل ملعاجلة اجملاالت احلساسة اليت أبرزهتا           ٢٠٠٥م  اسـتمرت املفوضية يف عا      -٥٢
عمليات التقييم الثالث بشأن الالجئات، واألطفال الالجئني، ودور اخلدمات اجملتمعية عن طريق هنج مواز لإلدماج 

 ٩٠شارك أكثر من    ي أن   ، من املنتظر  ٢٠٠٦وحبلول هناية عام     . لدعم الفئات اليت تتعرض للتمييز     اهلادفوالعمل  
 العمر جوانب ومما يشكل جزءاً من استراتيجية مراعاة .والتنوع اجلنس ونوع العمر جوانب  يف مشروع مراعاةبلداً
والتنوع تطوير إطار للمساءلة مزود بآلية لإلبالغ لكبار اإلداريني لتقدمي ردود واضحة بشأن إجناز               اجلنس ونوع

 واجلنساين اجلنسي  الظروف املناسبة للنهوض هبذه االستراتيجية؛ ومنع العنف       اإلجـراءات املـتفق علـيها لتهيئة      
 بالبحث القائم على املشاركة يكون ذلك مدعوماً و.؛ وتعزيز املساواة بني اجلنسني؛ وحقوق الطفلوالتصدي لـه

 .ن فتيات وفتيانون والعائدو مباشرة الالجئيشارك فيه بصورة

جعت اللجنة الدائمة املفوضية على تعزيز شراكتها مع الوكاالت املعنية          ، ش ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيـران    -٥٣
 .حبماية األطفال إلرساء فهم مشترك واستراتيجية تنفيذية حلماية األطفال يف مجيع العمليات

 بعقد حلقات عمل إقليمية بشأن تطبيق ٢٠٠٥وقد جرى تعزيز تنفيذ سياسات املفوضية التعليمية يف عام   -٥٤
التوجيهية امليدانية والشراكات االستراتيجية لتوفري التعليم يف كولومبيا، وبشأن التعليم والنهج اجملتمعي يف             املبادئ  

وتشـجع املفوضية على إنشاء جلان وطنية تعىن بالشؤون التعليمية إلتاحة املزيد من الفرص لالجئني                .السـنغال 
نحة جامعية يف إطار مبادرة ألربت آينشتاين        طالب م  ١ ٠٠٠وال يزال يتلقى حنو     . جيدللحصـول عـلى تعليم      
 .األكادميية األملانية لالجئني

 التغذية

املتزايدة لسوء التغذية احلادة وحاالت النقص يف املغذيات الدقيقة يف أوساط الالجئني        ملكافحة االجتاهات    -٥٥
 معدالت سوء التغذية احلادة إىل      األطفال والالجئات، تعمل املفوضية بالتعاون مع برنامج األغذية العاملي لتقليص         
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Z بالقيمة املتوسطة مقيسة  ( يف املائة    ١٠مـا دون    
 مقرراً، اختذت اللجنة الدائمة     ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  ).)٥(

تشـجع فيه املفوضية على مواصلة جهودها الستيفاء معايري مقبولة فيما يتعلق بتغذية الالجئني وحالتهم الصحية                
 يف املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات ني هبم املفوضية مشمولتعىنشخاص الذين وتدعو ألن يكون مجيع األ

 .سيما مبادرة القضاء على اجلوع ونقص التغذية بني األطفال الصلة، وال

 الشواغل البيئية

وجيهية املتعلقة   للمبادئ الت  إدراج القضايا البيئية يف العمليات امليدانية، وفقاً        ىلإتشـمل اجلهود الرامية       -٥٦
، وضع جمموعة من األدلة بشأن األحراش واملاشية والزراعة         ٢٠٠٥بالبيئة اليت وضعتها املفوضية واملنقحة يف عام        

م املساعدة لعمليات اإلعادة إىل الوطن يف أفريقيا من أجل تطوير استراتيجيات إلعادة التأهيل              قّدوسُت .املسـتدمية 
االحتاد العاملي لصون الطبيعة،    وت احلكومية، ومنظمات غري حكومية،      خاصـة بكـل قطر بالشراكة مع السلطا       

  .وموئل األمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وغريها من الوكاالت املعنية

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

 أخذ مسألة فريوس نقص املناعة البشري يف        تكفلطيط  قد أدخلت املفوضية، يف السنة املاضية، آلية للتخ       ل -٥٧
 جماالت، كما استحدثت وحدة     شاملة لعدة االعتـبار عـلى النحو املناسب لدى وضع الربامج باعتبارها مسألة            

ومنذ  .فريوس يف أفريقيا وآسيا   المستقلة تعىن مبسألة فريوس نقص املناعة البشري من أجل توسيع برامج مكافحة             
  املناعة نقص بفريوس املعين املشترك املتحـدة األمم وضـية مشـتركة يف رعايـة بـرنامــج    أن أصـبحت املف 

، كثفت املفوضية شراكاهتا مع عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة )اإليدز( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشري
فرقة العمل  د فيه توصيات     تؤي ، اختذت اللجنة الدائمة مقرراً    ٢٠٠٦مارس  /ويف آذار  .ومع منظمات غري حكومية   

 فيما بني املؤسسات املتعددة األطراف واجلهات املاحنة        العاملـية بشـأن حتسني تنسيق اإلجراءات املتعلقة باإليدز        
 . ، كما تؤيد مجيع املقررات ذات الصلة الصادرة عن جملس تنسيق الربامجةالدولي

 التنسيق والشراكات - سادساً

 أخرى  تنسيقيةير بعض اجلوانب الرئيسية لعمل املفوضية بالشراكة مع هيئاتيغطـي هذا اجلزء من التقر   -٥٨
 .داخل منظومة األمم املتحدة، ومع املنظمات غري احلكومية، وما إىل ذلك من الشراكات الثنائية

 هيئات التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة -ألف 

 إصالح منظومة األمم املتحدة وإدخال حتسينات       تدعم املفوضية بشكل حثيث املبادرات احلالية يف سبيل        -٥٩
ويدخل يف ذلك إجراء مناقشات بشأن السياسات والتنفيذ         .عـلى قـدرة االستجابة العاملية للحاالت اإلنسانية       

وبـاألخص فيما يتعلق بقضايا السالم واألمن، والتناسق على مستوى املنظومة بأسرها، والتنمية، وتعزيز نظامي               
وتركز مشاركة املفوضية مع الفريق الرفيع املستوى الذي أنشأه األمني           .نسق الشؤون اإلنسانية  املنسـق املقيم وم   

                                                        

 .طول والوزن لدى إجراء دراسة استقصائية عن التغذيةوسيلة لقياس وحتليل ال: Zالقيمة املتوسطة  )٥(
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 .العام واملعين باالتساق على نطاق املنظومة على قضايا من قبيل االنتقال من اإلغاثة إىل التنمية ونظام املنسق املقيم
دماج اإليف دعم إعادة  عملها دور حاسمل يكون يف جلنة بناء السالم، اليت ينبغي أن وتشـارك املفوضـية أيضـاً     

 .اًليلالجئني العائدين والسكان املشردين داخاملستدمية 

وسـامهت املفوضية، بدعم وتوجيه وتشجيع من اللجنة التنفيذية، يف التطوير املفاهيمي والتعميم العملي               -٦٠
وتنسيق   احلماية،  توفري ع بدور رائد يف جمال    للنهج املشترك بني الوكاالت لقيادة اجملموعات، ووافقت على االضطال        

 . يف حاالت التشريد بسبب الرتاعللمشردين داخلياً املخيمات وإدارهتا، وتوفري املأوى يف حاالت الطوارئشؤون 

 املعين التنفيذيني الرؤساء  املفوضية املشاركة هبمة يف هيئات تنسيقية رئيسية أخرى مثل جملسوتواصـل  -٦١

 ه، واللجنة الربناجمية الرفيعة املستوى واللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، فضالًـيئات الفرعية التابعة لبالتنسيق، واهل
واستمرت املفوضية يف العمل، إىل جانب      . عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية، واللجنة التنفيذية للشؤون اإلنسانية        

اإليدز وغريها من /البشري املناعة نقص بفريوس املعيناملشترك اجلهات اليت تشترك يف رعاية برنامج األمم املتحدة 
 تعىناإليدز يف أوساط الالجئني وغريهم من األشخاص الذين /البشري املناعة نقص الشركاء، على مكافحة فريوس

 شواغل األشخاص  عاتقها الربامج والسياسات الوطنية للبلد املضيف واإلقليمية على     أخذهبـم املفوضية، وضمان     
 يف شراكة وثيقة مع النظام املوحد لألمم املتحدة لتنفيذ برامج مشتركة        وقد عملت أيضاً  .  هبم املفوضية  تعىنالذين  

وتواصل . يف مكان العمل) اإليدز( املكتسب املناعة نقص متالزمة/البشري املناعة نقص منظمة ملواجهة مسألة فريوس
  لألمم املتحدة بشأن االستجابة للحاالت اإلنسانية واألنشطة       املفوضـية القيام مقام األمانة للمجموعات الفرعية      

الصراع يف برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا التابعة           بعد ماة  الفتر يف نتعاشالا حتقـيق   ىل إ الرامـية 
 .لالحتاد األفريقي

 الشراكات الثنائية -باء 

 من الفعالية يف جماالت مثل األمن الغذائي        ة مزيداً  املفوضي تدخالتيساعد التعاون الثنائي على إكساب        -٦٢
مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وجملس      (؛ والتمسك حبقوق اإلنسان     ) العاملي األغذيةمع برنامج   (والـتغذية   

؛ والتوعية اإلعالمية يف مكافحة تدابري اللجوء التقييدية يف مواجهة املخاطر           )حديثاًحقـوق اإلنسان الذي أنشئ      
مع ممثل األمني    (؛ وحقوق املشردين داخلياً   )مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية      (رهابية احملدقة   اإل

؛ وفيما يتعلق بالتحديات العديدة اليت تطرحها قضية الصلة بني       )العـام املعـين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً       
شراكات ال  يكتسي أمهية خاصة يف العديد من احلاالت أيضاً        ومما ).مع املنظمة الدولية للهجرة   (الـلجوء واهلجرة    

املفوضية مع منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومتطوعو األمم           الـيت دخلـت فيها      
 .املتحدة، جلنة الصليب األمحر الدولية، واالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر

 ات غري احلكوميةاملنظم -جيم 

تطور صوب تعاون ومشاركة يتسمان مبزيد من ت شراكات املفوضية مع املنظمات غري احلكومية        مل تـزل    -٦٣
الشمول يف مراحل تقدير العمليات، والتخطيط هلا، وتنفيذها، وتقييمها، وكذلك يف تنقيح شىت املبادئ التوجيهية 

ة عرب شراكات مع ما يقرب      ـة من ميزانية املفوضي   ـاملائ يف   ٢٠رف أكثر من    ، صُ ٢٠٠٥ويف عام    .والسياسات
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 اجلانب األعظم منوكان  . يف املائة منها منظمات غري حكومية وطنية٨٠  قرابة منظمة غري حكومية،٦٥٠مـن   
اهلياكل األساسية األخرى،   /احلماية القانونية، والصحة والتغذية، واملأوى    /الـتمويل يغطـي التعلـيم، واملساعدة      

  .واللوجستيات/ اجملتمعية، والنقلواخلدمات

 إدارة الربامج واإلشراف عليها - سابعاً

 اإلدارة املالية  - ألف

لطلب على  يف ا  بسبب التطور املستمر     تواجـه اإلدارة املالية يف املفوضية السامية لشؤون الالجئني حتدياً          -٦٤
 ميكن التنبؤ هبا؛ والنقص املزمن يف متويل سـيما يف حاالت الطوارئ؛ ومستويات التربعات اليت ال   املسـاعدة، ال  

حدة  تتزايد ٢٠٠٥ يف عام     حدث فعندما تكون أسواق العمالت متقلبة، كما      .امليزانيات اليت متت املوافقة عليها    
رصد دقيق لإليرادات والنفقات ب املفوضية قامتوملواجهة هذا الوضع،  .الصعوبات أمام التخطيط واملراقبة املاليتني

املايل وإعداد  ويف الوقت ذاته، جرى تطوير أدوات جديدة للرصد          .لصناديق املتوقعة خالل السنة املالية    وأرصدة ا 
 إليرادات والنفقات املستقبلية، فضالً   ل وإعداد إسقاطات  التكاليف السابقة    اجتاهات املالية بغية حتليل     اإلسقاطات

 .املالزمة هلاعن املخاطر 

 ٢٠٠٥ امليزانية املوحدة يف عامب بدء العمل منذ  األكثر حتدياً ٢٠٠٥ سنة   مـن الناحـية املالية، كانت     و  -٦٥
 وامليزانية اليت وافقت عليها اللجنة      ٢٠٠٥ السنوية لعام    يةاجمن الرب املتاحة للميزانية فجوة بني جمموع األموال     فـال 

 وهو  ٢٠٠٤ عام    مليون دوالر أمريكي يف    ٢٨,٩ مليون دوالر أمريكي، باملقارنة مع       ١٠٢,٢بلغت   التنفـيذية 
   . مليون دوالر أمريكي٧٨ما منع لسوء احلظ تنفيذ أنشطة خمطط هلا قيمتها 

، ة السنوي ية الربناجم امليزانية حمتمل يف موارد     عجز، تقرر على سبيل االحتياط ألي       ٢٠٠٥ويف مطلع عام     -٦٦
تكاليف اإلدارية غري املتعلقة    للأكثر صرامة   " سقف"احلـد مـن سلطة اإلنفاق للميزانيات الربناجمية، كما حدد           

وفيما سعت   .عـلى أن هـذه التدابري األولية مل تكن كافية للتعويض عن اخلسائر يف صرف العملة                .بـاملوظفني 
أثناء الربع األخري من العام،     ،   اإلدارة مرة أخرى   التعرض ألية آثار، قامت    لتجنيب املستفيدين    املفوضـية حثيـثاً   

وهي يف حاجة إىل    ورغم أن املفوضية أهنت العام       .مليات يف امليدان واملقر معاً    سـلطة اإلنفاق على الع    بتقلـيص   
 مليون دوالر أمريكي من صندوق رأس املال املتداول والضمانات، مع ترحيل األموال ١٢ مبلغ يقدر بنحو اقتراض

 ٣ة املطاف إىل     يف هناي  ٢٠٠٥جرى تقليص العجز الصايف لعام        مليون دوالر أمريكي، فقد    ٩املخصصـة البالغة    
 . مليون دوالر أمريكي

  نظراً ٢٠٠٤ عما كانت عليه يف عام       اً يف املائة تقريب   ٥٠ التكميلية بنسبة    يةاجمنيزانية الرب املوقـد زادت     -٦٧
ومشلت الربامج التكميلية   . ٢٠٠٥ يف عام    ة برامج تكميلي  إجياد بكثري من احلاالت اليت تتطلب       عدد أكرب لوجـود   
املساعدة الطارئة لالجئني السودانيني يف شرقي تشاد ودارفور؛ وحالة          : ما يلي  ٢٠٠٥يف عام    الرئيسيةاجلديـدة   

الطـوارئ اخلاصـة بتسـونامي احمليط اهلندي؛ وعملية العراق؛ وإعادة الالجئني البورونديني إىل الوطن وإعادة                
ال جنوب آسيا؛ وعملية    إدمـاجهم؛ وعـودة الالجـئني السودانيني إىل جنويب السودان وإعادة إدماجهم؛ وزلز            

 .تنفيذ تدابري بناء الثقة يف الصحراء الغربية ىلإبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف الصحراء الغربية الرامية /املفوضية



 
A/61/12 

 

16 

وأتاحت املسامهات  . مليون دوالر أمريكي١ ٢١٦، ما يربو على ٢٠٠٥ لعام ةاإلمجاليإليرادات  اتوبلغ -٦٨
 مليون دوالر أمريكي    ٨٤٣,٦ قدره   اًمبلغ) ٢٠٠٤ذلك املبالغ املرحلة من عام      مبـا يف    (واإليـرادات األخـرى     

وتلقت  . مليون دوالر أمريكي للميزانيات الربناجمية التكميلية      ٣١٧,٢ قدره   اًللميزانـية الربناجمية السنوية ومبلغ    
دوالر أمريكي قدمت  مليون ١٦,١ ملـيون دوالر أمريكي من امليزانية العادية لألمم املتحدة و       ٣٩,٣املفوضـية   
 مليون دوالر أمريكي كما هو ١ ١٤١,٦  فبلغ،٢٠٠٥ جمموع اإلنفاق يف عام  أما.املبتدئني الفنيني لـلموظفني 

حنو ( حسب املنطقة ونوع املساعدة، أعلى يف أفريقيا موزعاً، ٢٠٠٥ اإلنفاق يف عام كانو. ٢موضَّح يف اجلدول 
حنو (يا الوسطى وجنوب غرب آسيا ومشال أفريقيا والشرق األوسط ، تلتها منطقة آس) مليون دوالر أمريكي٥٢٩
 .) مليون دوالر١٦٥

 الرقابة ومراجعة احلسابات  - باء

  مراجعة احلسابات اليت يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخليةخدمات

بع لألمم  التا املفوضية اليت يقدمها مكتب خدمات الرقابة الداخلييف مراجعة احلسابات    خدمات مشلـت  -٦٩
، عمليات وأنشطة بلغت نفقاهتا     ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠ إىل   ٢٠٠٥يوليه  / متوز ١، خالل الفترة من     املـتحدة 

 من عمليات   ٢٠وقام املكتب مبراجعة العمليات واألنشطة اليت ختص أكثر من           . ملـيون دوالر أمـريكي     ١٧٢
  . عن عدة وحدات يف املقراملفوضية يف امليدان فضالً

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية تطبيق نظام قياس لتقدير مدى فعالية استخدام الضوابط الداخلية ويواصل -٧٠
وهذا أمر يسهل املقارنة بني العمليات القطرية ويضمن  .األساسـية يف العمليات اليت خضعت حساباهتا للمراجعة       

ات اليت حتتاج إىل إجراءات سريعة       العملي حتديدلـإلدارة أن األنشطة تدار بصورة جيدة أو مالئمة ويساعد على            
، يوجه انتباه جلنة الرقابة، بناًء على توصيات جملس مراجعي حسابات األمم         ٢٠٠٥ومـنذ عـام      .لتصـحيحها 

، مع تسليط الضوء على "سيئة"أو " دون املتوسط"املتحدة، إىل مجيع عمليات مراجعة احلسابات اليت تقّيم على أهنا 
وشرعت املفوضية، مبساعدة مكتب استشارات خارجي، يف        . املخاطر الناشئة  عـيوب الضـوابط الرئيسية وعلى     

تطبـيق إطار عمل إلدارة املخاطر سيساعد على وضع خطة ملراجعة احلسابات تقوم على تقييم املخاطر بالنسبة                 
 .٢٠٠٨ألنشطة املفوضية ابتداًء من عام 

 التفتيش والتحقيق

، مذكرة تضمنت اختصاصات منقحة بشأن دور       ٢٠٠٥نوفمرب  /أصدر املفوض السامي، يف تشرين الثاين      -٧١
مكتـب املفـتش العام ووظائفه وطريقة عمله، وكانت مبثابة ميثاق جديد يرمي إىل تعزيز األحكام اليت تضمن                  
اسـتقاللية املكتب؛ واعتماد سياسة تتمثل يف نشر التقارير املتعلقة بعمليات التفتيش على نطاق أوسع؛ وحتديث                

.  للتعليمات اإلدارية ذات الصلة اليت أصدرها األمني العام مؤخراًواإلجراءات املتصلة بعمل املكتب وفقاًالسياسات 
تآزر يف  الوصيغت مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، تتوخى على وجه التحديد تعزيز التعاون و              

تعزيز القدرة على إجراء التحقيقات       ىلإه  وواصل مكتب املفتش العام سعي     .إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش   
 .٢٠٠٥ موظفاً من موظفي املفوضية يف إطار برنامج التعلم على تقنيات التحقيق يف عام ٨٠بتدريب 
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 تقييمالوضع السياسات و  -جيم 

. ةسابقال فرع وضع السياسات والتقييم، ليحل حمل وحدة حتليل السياسات والتقييم ٢٠٠٦أنشئ يف عام  -٧٢
 .وة عـلى وضع السياسات، سيضطلع الفرع مبسؤولية صياغة وتطوير وتنفيذ أنشطة التقييم يف املفوضية              وعـال 

وسـتراعي عملـية استعراض سياسة التقييم القائمة يف املفوضية معايري وقواعد التقييم اليت اعتمدها فريق التقييم                
 .املشترك بني الوكاالت التابع لألمم املتحدة

 اءلة املتعلقة باألداءوضع أسس للمس  -دال 

 يف الفترة املشمولة بالتقرير من أجل وضع أسس للمساءلة املتعلقة باألداء يف             كبريةلقـد بذلـت جهود       -٧٣
 بقيادة مدير    لعملياهتا يف املقر وامليدان معاً      شامالً ، استعراضاً ٢٠٠٦باشرت املفوضية، يف مطلع عام      و. املفوضية

 إدارة قائمة على النتائج، وامليزنة      تطوير يف تطبيق تدابري للبدء بنظام لدعم        التغـيري اهليكـلي واإلداري، وكذلك     
 يف تصميم أداة حاسوبية إلضفاء       كبرياً وقد أحرزت املفوضية تقدماً   . ، وتعزيز العمليات امليدانية   وتقـدمي التقارير  

دعم إدارة العمليات، الذي    الطـابع املؤسسي على نظام اإلدارة على أساس النتائج عن طريق الربنامج احلاسويب ل             
وسيدرج كلية يف قاعدة  .كاتسريبط بني خطط العمليات على املستويات االستراتيجية القطرية واإلقليمية والشرِ   

للتمكني من استخدام "  Profile -بروفايل "والربنامج احلاسويب ملشروع "  PeopleSoft -ل سوفت بوبي"بيانات 
 .لربامج لتخطيط ابيانات التسجيل أساساً

وتشمل اجلهود اإلضافية املطلوب بذهلا التحرك لتقريب عملية اختاذ القرارات فيما يتعلق بتخصيص املوارد  -٧٤
 وإحراز تقدم من نقطة التنفيذ يف امليدان وتبسيط اإلجراءات وعملية اإلبالغ؛ واستراتيجيات إدارة القوة العاملة؛              

تعزيز الرقابة واملساءلة يف املفوضية؛ وإعادة هيكلة  ىلإجراءات الرامية يف تنفيذ مشروع جتديد النظم اإلدارية؛ واإل     
 . وشعبة الدعم التشغيلي لتسديد تركيزمها على العمليات امليدانية ودعمهما هلا إدارة احلماية الدولية

تطورات التغيري اهليكلي واإلداري إفادة أمام اللجنة الدائمة عن ال         قدم مدير    ٢٠٠٦ هيوني/يف حزيـران  و -٧٥
 منسجمة مع    فيها ةملالقوة الع لجعل هياكل املفوضية وعملياهتا وإدارهتا        ىلإاحلاصلة يف إطار عملية التغيري الرامية       

مبا يف  ،  ٢٠٠٦سبتمرب  /ومن املنتظر أن تقدم خطة إطار العمل وميزانية يف أيلول         . االحتياجات والتحديات الراهنة  
 . فني على السواء تقييم األثر على املستفيدين واملوظذلك

 إدارة املعلومات

 عليها  املوافقتنفيذ اخلطة االستراتيجية    يف   شعبة نظم املعلومات واالتصاالت السلكية والالسلكية        شرعت -٧٦
رات كبرية يف التكاليف وذلك باالستفادة إىل و الشعبة يف جمال املعلومات واالتصاالت، هبدف حتقيق وفالتابعة هلذه

 .هلياكل األساسية احلاسوبية للمفوضية وحتسني نوعية اخلدمة املقدمة إىل املستخدمنيأقصى حد ممكن من ا

 وعناصر سلسلة اإلمداد يف مشروع جتديد النظم اإلدارية، شرع           املالية  تنفيذ العناصر  عمليةنجاح  تبعاً ل و -٧٧
ارة املوارد  د تصميم ووضع مناذج إ    ملاسُتكويف الوقت ذاته،     .الفريق يف تعميم النظام على املواقع امليدانية تدرجيياً       

البشرية ومناذج كشوف املرتبات العامة ومن املتوقع أن يتم التسليم األول لنظام املوارد البشرية اجلديد يف حبر عام    
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لكتروين التابع إلا للحساب الدويل ونقلـت ترتيـبات استضافة مشروع جتديد النظم اإلدارية إىل املركز    . ٢٠٠٦
 . لنفقات وزيادة معايري تقدمي اخلدمةيف اأسفر عن توفري كبري لألمم املتحدة، 

 ٥ن ما يزيد على إ للتسجيل، حيث Project Profileومشـل الدعم امليداين تقدمي املساعدة لتعميم نظام   -٧٨
ن املفوضية من تطبيق معايري جديدة للتسجيل،  مكّوهو ما للتسجيل، proGresماليني الجئ مسجل اآلن يف نظام 

 . وتقدمي التقاريرحتسني أنشطتها يف جمال احلماية، وتعزيز عملييت الرصد و

 خامتة - ثامناً

 هذا التقرير، بالنهوض بواليتها األساسية مبزيد من الفعالية وأن تكون    بّيناملفوضية ملتزمة، على غرار ما       -٧٩
لدعم القوي الذي تقدمه لنهج قيادة      فا .يف مسـتوى التحديات اجلديدة اليت تنشأ يف بيئة تشغيلية سريعة التطور           

وهناك  مسألة التشريد الداخلي مبزيد من القابلية على التنبؤ ما هو إال مثال يشهد على ذلك؛          ملعاجلةاجملموعـات   
وتعتزم املفوضية يف هناية املطاف   .التغريات اهليكلية واإلدارية اليت أحدثها املفوض السامي      يتمثل يف   مـثال آخـر     

ة من مواردها للعمليات امليدانية ولتحسني نوعية خدمات استدامة احلياة واحلماية وما إىل ذلك ختصيص حصة كبري
 مسألة مشاركة املستفيدين يف  وتظل. هبم املفوضيةتعىنمن اخلدمات املقدمة لالجئني وغريهم من األشخاص الذين 

استراتيجية للموارد البشرية جتنح أكثر     حتديد االحتياجات ووضع الربامج تكتسي أمهية أساسية، شأهنا شأن إجياد           
صلب  يفاً حيز وستظل مسألة توفري احلماية تشغل . املساءلةفضالً عنللتركيز على اإلدارة النوعية واألداء الفردي، 

 حول تعميق الشراكة والعمل اجلماعي مع طائفة من اجلهات          عمـل املفوضـية، ولكن هذا العمل يتمحور أيضاً        
 .االلتزام الراسخ من جانب اجملتمع الدويلحول ملستفيدين أنفسهم، وسيما ا الفاعلة، ال
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 ١اجلدول 

الجئون ومشردون  (تساعدهم املفوضية، والعائدون    /الالجـئون وملتمسو اللجوء، واملشردون داخلياً الذين حتميهم       
 )٢٠٠٥هناية عام (منطقة اللجوء /واألشخاص عدميي اجلنسية وغريهم ممن ُتعىن هبم املفوضية حسب بلد) داخلياً

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٢احلالة يف . البيانات مؤقتة وقابلة للتغيري

 اجملموع
فئــات 

 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 

 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٥(املشردون داخلياً )٦(العائدون

الالجئون 
 )٤(العائدون

ملتمسو 
 )١(اإلقليم/البلد/اإلقليم )٢(الالجئون )٣(اللجوء

 بنن ٣٠ ٢٩٤ ١ ٦٩٥ - - - - - ٣١ ٩٨٩

 بوركينا فاسو ٥١١ ٧٨٤ - - - - - ١ ٢٩٥

 الكامريون ٥٢ ٠٤٢ ٦ ٧٦٦ - - - - - ٥٨ ٨٠٨

 كوت ديفوار ٤١ ٦٢٧ ٢ ٤٤٣ ٢ ٣٨ ٠٣٩ - - - ٨٢ ١١١

 غامبيا ٧ ٣٣٠ ٦٠٢ - - - - - ٧ ٩٣٢

 غانا ٥٣ ٥٣٧ ٥ ٤٩٦ ١ - - - - ٥٩ ٠٣٤

 غينيا ٦٣ ٥٢٥ ٣ ٨٠٨ ٣ - - - - ٦٧ ٣٣٦

  بيساو-غينيا  ٧ ٦١٦ ١٦٦ - - - - - ٧ ٧٨٢

 ليبرييا ١٠ ١٦٨ ٢٩ ٧٠ ٢٨٨ ٢٣٧ ٨٢٢ ٢٦٠ ٧٤٤ - ٣٤ ٥٧٩ ٠٨٥
 مايل ١١ ٢٣٣ ١ ٨٣٣ - - - - - ١٣ ٠٦٦
 النيجر ٣٠١ ٤٨ - - - - - ٣٤٩
 نيجرييا ٩ ٠١٩ ٤٢٠ ٧ ٤٠١ - - - ٣ ٠٠٠ ١٩ ٨٤٠
 السنغال ٢٠ ٧١٢ ٢ ٦٢٩ - - - - - ٢٣ ٣٤١
 سرياليون ٥٩ ٩٦٥ ١٧٧ ٢١٠ - - - - ٦٠ ٣٥٢
 توغو ٩ ٢٨٧ ٤٢٠ ٣ ٣ ٠٠٠ ٦ ٠٠٠ - - ١٨ ٧١٠
 جمموع غرب أفريقيا ٣٧٧ ١٦٧ ٢٧ ٣١٦ ٧٧ ٩٠٨ ٢٧٨ ٨٦١ ٢٦٦ ٧٤٤ - ٣ ٠٣٤ ١ ٠٣١ ٠٣٠
 جيبويت ١٠ ٤٥٦ ١٩ - - - - - ١٠ ٤٧٥
 إريتريا ٤ ٤١٨ ١ ٥٩١ ١ - - - ٣١ ٦ ٠٤١
 إثيوبيا ١٠٠ ٨١٧ ٢٠٩ ١٤٧ - - - - ١٠١ ١٧٣
 كينيا ٢٥١ ٢٧١ ١٦ ٤٦٠ - - - - - ٢٦٧ ٧٣١
 الصومال ٤٩٣ ٩٨ ١١ ٩٥٢ ٤٠٠ ٠٠٠ - - - ٤١٢ ٥٤٣
 السودان ١٤٧ ٢٥٦ ٤ ٤٢٥ ١٨ ٥٢٥ ٨٤١ ٩٤٦ - - ٣٦ ١١٠ ١ ٠٤٨ ٢٦٢
 أوغندا ٢٥٧ ٢٥٦ ١ ٨٠٩ ٢٤ - - - - ٢٥٩ ٠٨٩
 موع شرق أفريقيا والقرن األفريقيجم ٧٧١ ٩٦٧ ٢٤ ٦١١ ٣٠ ٦٤٩ ١ ٢٤١ ٩٤٦ - - ٣٦ ١٤١ ٢ ١٠٥ ٣١٤
 بوروندي ٢٠ ٦٨١ ١٩ ٩٠٠ ٦٨ ٢٤٨ ١١ ٥٠٠ - - - ١٢٠ ٣٢٩
 مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٤ ٥٦٩ ١ ٩٦٠ ٧٤ - - - - ٢٦ ٦٠٣
 تشاد ٢٧٥ ٤١٢ ٦٨ ١ ٤٤٧ - - - - ٢٧٦ ٩٢٧
 الكونغو ٦٦ ٠٧٥ ٣ ٤٨٦ ٣٤٦ - - - - ٦٩ ٩٠٧
 هورية الكونغو الدميقراطيةمج ٢٠٤ ٣٤١ ١٣٨ ٣٩ ٠٥٠ - - - - ٢٤٣ ٥٢٩

 غينيا االستوائية - - - - - - - -
 غابون ٨ ٥٤٥ ٤ ٨٤٣ - - - - - ١٣ ٣٨٨
 رواندا ٤٥ ٢٠٦ ٤ ٣٠١ ٩ ٨٥٤ - - - - ٥٩ ٣٦١

 سان تومي وبرينسييب - - - - - - - -
 مجهورية ترتانيا املتحدة ٥٤٨ ٨٢٤ ٣٠٧ - - - - - ٥٤٩ ١٣١
جممـوع وسـط أفريقيا والبحريات       ١ ١٩٣ ٦٥٣ ٣٥ ٠٠٣ ١١٩ ٠١٩ ١١ ٥٠٠ - - - ١ ٣٥٩ ١٧٥

 الكربى
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 اجملموع
فئــات 

 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 

 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٥(املشردون داخلياً )٦(العائدون

الالجئون 
 )٤(العائدون

ملتمسو 
 )١(اإلقليم/البلد/اإلقليم )٢(الالجئون )٣(اللجوء

 أنغوال ١٣ ٩٨٤ ٨٨٥ ٥٣ ٧٧١ - - - - ٦٨ ٦٤٠
 بوتسوانا ٣ ١٠٩ ٤٧ - - - - - ٣ ١٥٦
 جزر القمر ١ - - - - - - ١
 ليسوتو - - - - - - - -
 مدغشقر - - - - - - - -

 مالوي ٤ ٢٤٠ ٥ ٣٣١ - - - - - ٩ ٥٧١
 موريشيوس - - - - - - - -

 موزامبيق ١ ٩٥٤ ٤ ٠١٥ - - - - - ٥ ٩٦٩
 ناميبيا ٥ ٣٠٧ ١ ٠٧٣ ٥٣ - - - - ٦ ٤٣٣
 جنوب أفريقيا ٢٩ ٧١٤ ١٤٠ ٠٩٥ - - - - - ١٦٩ ٨٠٩
 سوازيلند ٧٦٠ ٢٥٦ - - - - - ١ ٠١٦
 زامبيا ١٥٥ ٧١٨ ١٤٦ - - - - - ١٥٥ ٨٦٤
 زمبابوي ١٣ ٨٥٠ ١١٨ - - - - - ١٣ ٩٦٨
 جمموع اجلنوب األفريقي ٢٢٨ ٦٣٧ ١٥١ ٩٦٦ ٥٣ ٨٢٤ - - - - ٤٣٤ ٤٢٧

 جمموع أفريقيا ٢ ٥٧١ ٤٢٤ ٢٣٨ ٨٩٦ ٢٨١ ٤٠٠ ١ ٥٣٢ ٣٠٧ ٢٦٦ ٧٤٤ - ٣٩ ١٧٥ ٤ ٩٢٩ ٩٤٦

 أفغانستان ٣٢ ١٤ ٧٥٢ ٠٨٤ ١٤٢ ٥٠٥ ١٧ ٠٤٤ - - ٩١١ ٦٧٩
 )٩(اجلزائر ٩٤ ١٠١ ٣٠٦ ١ - - - - ٩٤ ٤٠٨

 البحرين - ١٥ - - - - - ١٥
 مصر ٨٨ ٩٤٦ ١١ ٠٠٥ - - - ٩٦ - ١٠٠ ٠٤٧
 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران  ٧١٦ ٤٠٣ ١٤٠ ٦٨ - - - - ٧١٦ ٦١١
 العراق ٥٠ ١٧٧ ١ ٩٤٨ ٥٦ ١٥٥ ١ ٢٠٠ ٠٠٠ ١٩٦ ٠٠٠ ١٣٠ ٠٠٠ - ١ ٦٣٤ ٢٨٠
 إسرائيل ٦٠٩ ٩٣٩ - - - - - ١ ٥٤٨
 األردن ٩٦٥ ١٦ ٥٧٠ - - - ٩ - ١٧ ٥٤٤
 )١٠(كازاخستان ٧ ٢٦٥ ٦٥ - - - ٥٠ ٥٧٦ - ٥٧ ٩٠٦

 الكويت ١ ٥٢٣ ٢٠٣ - - - ٨٠ ٠٠٠ ٢١ ٠٠٠ ١٠٢ ٧٢٦
 قريغيزستان ٢ ٥٩٨ ٤٩٨ - - - ١٠٠ ٠٠٠ - ١٠٣ ٠٩٦
 لبنان ١ ٠٧٨ ١ ٤٥٠ - - - - ١٩ ٢ ٥٤٧
 )١١(اجلماهريية العربية الليبية ١٢ ١٦٦ ٢٠٠ - - - - - ١٢ ٣٦٦

 موريتانيا ٦٣٢ ٩٢ - - - - ٢٩ ٥٠٠ ٣٠ ٢٢٤
 املغرب ٢١٩ ١ ٨٤٣ - - - ٤ - ٢ ٠٦٦
 األرض الفلسطينية احملتلة - - ٣ - - - - ٣
 ُعمان ٧ ٤ - - - - - ١١
 )١٢(باكستان ١ ٠٨٤ ٦٩٤ ٣ ٤٢٦ ١ - - - - ١ ٠٨٨ ١٢١

 قطر ٤٦ ٢٨ - - - - - ٧٤
 اململكة العربية السعودية ٢٤٠ ٧٠١ ٢١٢ - - - ٧٠ ٠٠٠ - ٣١٠ ٩١٣
 )١٣(اجلمهورية العربية السورية ٢٦ ٠٨٩ ١ ٨٩٨ ١٩ - - ٣٠٠ ٠٠٠ - ٣٢٨ ٠٠٦

 طاجيكستان ١ ٠١٨ ٢٢ ٤٠ - - - - ١ ٠٨٠
 تونس ٨٧ ٢٦ - - - - - ١١٣
 تركمانستان ١١ ٩٦٣ ٢ - - - - - ١١ ٩٦٥
 اإلمارات العربية املتحدة ١٠٤ ٧٩ - - - - - ١٨٣
 أوزبكستان ٤٣ ٩٥٠ ٥٨٧ - - - - - ٤٤ ٥٣٧
 اليمن ٨١ ٩٣٧ ٧٩٨ ٦ - - - - ٨٢ ٧٤١
جمموع آسيا الوسطى وجنوب غرب      ٢ ٤٦٧ ٣١٠ ٤٢ ٣٧٠ ٨٠٨ ٣٧٧ ١ ٣٤٢ ٥٠٥ ٢١٣ ٠٤٤ ٧٣٠ ٦٨٥ ٥٠ ٥١٩ ٥ ٦٥٤ ٨١٠

 آسيا ومشال أفريقيا والشرق األوسط
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 اجملموع
فئــات 

 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 

 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٥(املشردون داخلياً )٦(العائدون

الالجئون 
 )٤(العائدون

ملتمسو 
 )١(اإلقليم/البلد/اإلقليم )٢(الالجئون )٣(اللجوء

 أستراليا ٦٤ ٩٦٤ ١ ٨٢٢ - - - - - ٦٦ ٧٨٦
 بنغالديش ٢١ ٠٩٨ ٥٨ - - - ٢٥٠ ٠٠٠ - ٢٧١ ١٥٦
 كمبوديا ١٢٧ ٦٨ - - - - ٣١ ٢٢٦
 الصني ٣٠١ ٠٤١ ٨٤ - - - - - ٣٠١ ١٢٥
 منطقة هونغ كونغ اإلدارية، الصني ١ ٩٣٤ ١ ٠٩٧ - - - - - ٣ ٠٣١
 اهلند ١٣٩ ٢٨٣ ٣٠٣ - - - - - ١٣٩ ٥٨٦
 إندونيسيا ٨٩ ٥٨ ١٣٥ - - - ٢٤٦ ٥٢٨
 اليابان ١ ٩٤١ ٥٣٣ - - - - - ٢ ٤٧٤

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية - - - - - - - -
 ماليزيا ٣٣ ٦٩٣ ١٠ ٨٣٨ - - - - ٦١ ٥٥٢ ١٠٦ ٠٨٣
 منغوليا - ٢ - - - ٥٨١ - ٥٨٣
 ميامنار - - ٩٢ - - ٢٣٦ ٤٩٥ - ٢٣٦ ٥٨٧
 نيبال ١٢٦ ٤٣٦ ١ ٢٧٢ - - - ٤٠٠ ٠٠٠ ١٠ ٩٢٨ ٥٣٨ ٦٣٦
 نيوزيلندا ٥ ٣٠٧ ٣٩٦ - - - - - ٥ ٧٠٣
 بابوا غينيا اجلديدة ٩ ٩٩٩ ٤ - - - - - ١٠ ٠٠٣
 لفلبنيا ٩٦ ٤٢ - - - - ٧٦٦ ٩٠٤
 مجهورية كوريا ٦٩ ٥١٩ - - - - - ٥٨٨
 سنغافورة ٣ ١ - - - - - ٤

 سري النكا ١٠٦ ١٢١ ٢ ٧٠٠ ٣٢٤ ٦٩٩ ٢٧ ١٨٥ - - ٣٥٤ ٨١١
 تايلند ١١٧ ٠٥٣ ٣٢ ١٦٣ - - - - ١٣٥ ١٤٩ ٣٥١
  ليشيت-تيمور  ٣ ١٠ - - - - - ١٣
 فييت نام ٢ ٣٥٧ - ١٧٩ - - ١٥ ٠٠٠ - ١٧ ٥٣٦
 جمموع آسيا واحمليط اهلادئ ٨٢٥ ٥٩٩ ٤٩ ٣٩١ ٣ ١٠٦ ٣٢٤ ٦٩٩ ٢٧ ١٨٥ ٩٠٢ ٠٧٦ ٧٣ ٦٥٨ ٢ ٢٠٥ ٧١٤
 ألبانيا ٥٦ ٣٥ - - - - - ٩١
 أرمينيا ٢١٩ ٥٥٠ ٧٠ - - - - - ٢١٩ ٦٢٠
 النمسا ٢١ ٢٣٠ ٤٠ ٧١٠ - - - ٥٠٠ - ٦٢ ٤٤٠
 أذربيجان ٣ ٠٠٤ ١١٥ ١ ٥٧٨ ٥٤٥ - ٢ ٣٠٠ ٣٢٧ ٥٨٤ ٢٩٢
 بيالروس ٧٢٥ ٥٦ - - - ٩ ٩٨٣ ٢ ٤١٤ ١٣ ١٧٨
 بلجيكا ١٥ ٢٨٢ ١٨ ٩١٣ - - - ٢٣٧ - ٣٤ ٤٣٢
 البوسنة واهلرسك ١٠ ٥٦٨ ٢١٥ ١ ٢٧٣ ١٨٢ ٧٤٧ ٥ ١٦٤ - - ١٩٩ ٩٦٧
 بلغاريا ٤ ٤١٣ ٨٠٥ - - - - - ٥ ٢١٨
 كرواتيا ٢ ٩٢٧ ٨ ٥ ٢٦١ ٤ ٨٠٤ ٢ ٧٣٦ ٢٠ - ١٥ ٧٥٦
 قربص ٧٠١ ١٣ ٠٦٧ - - - ١ - ١٣ ٧٦٩
 اجلمهورية التشيكية ١ ٨٠٢ ٩٢٤ - - - - - ٢ ٧٢٦
 الدامنرك ٤٤ ٣٧٤ ٥٠٩ - - - ٤٤٦ - ٤٥ ٣٢٩
 )١٤(إستونيا ٧ ٨ - - - ١٣٦ ٠٠٠ - ١٣٦ ٠١٥

 فنلندا ١١ ٨٠٩ - - - - ٧٢٦ - ١٢ ٥٣٥
 فرنسا ١٣٧ ٣١٦ ١١ ٧٠٠ - - - ٨٣٥ - ١٤٩ ٨٥١
 جورجيا ٢ ٤٩٧ ٨ ٤١ ٢٣٤ ٢٤٩ ٣٩٨ ١ ٢٨٩ - ٢٣٨ ٤٨٢
 )١٥(أملانيا ٧٠٠ ٠١٦ ٧١ ٦٢٤ - - - ٩ ٤٧٦ - ٧٨١ ١١٦

 اليونان ٢ ٣٩٠ ٨ ٨٦٧ - - - - ٣ ٠٠٠ ١٤ ٢٥٧
 هنغاريا ٨ ٠٤٦ ٦٨٤ - - - ٤٩ - ٨ ٧٧٩
 آيسلندا ٢٩٣ ٢٩ - - - ٥٣ - ٣٧٥
 آيرلندا ٧ ١١٣ ٢ ٤١٤ - - - - - ٩ ٥٢٧
 إيطاليا ٢٠ ٦٧٥ - - - - ٨٨٦ - ٢١ ٥٦١
 )١٦(التفيا ١١ ٩ - - - ٤١٨ ٦٣٨ - ٤١٨ ٦٥٨
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 اجملموع
فئــات 

 )٨(خمتلفة

األشخاص 
عـدميـي 

 )٧(اجلنسية

املشـردون 
داخليــاً 
 )٥(املشردون داخلياً )٦(العائدون

الالجئون 
 )٤(العائدون

ملتمسو 
 )١(اإلقليم/البلد/اإلقليم )٢(الالجئون )٣(اللجوء

 ليختنشتاين ١٥٠ ٦٠ - - - - - ٢١٠
 ليتوانيا ٥٣١ ٥٥ - - - ٨ ٧٠٨ - ٩ ٢٩٤
 لكسمربغ ١ ٨٢٢ - - - - - - ١ ٨٢٢
 مالطة ١ ٩٣٩ ١٤٩ - - - - - ٢ ٠٨٨
 هولندا ١١٨ ١٨٩ ١٤ ٦٦٤ - - - ٦ ٥٠٠ - ١٣٩ ٣٥٣
 النرويج ٤٣ ٠٣٤ - - - - ٩٤١ - ٤٣ ٩٧٥
 بولندا ٤ ٦٠٤ ١ ٦٢٧ - - - ٧٤ - ٦ ٣٠٥
 الربتغال ٣٦٣ - - - - - - ٣٦٣
 مجهورية مولدوفا ٨٤ ١٤٨ - - - ١ ٥٣٠ - ١ ٧٦٢
 رومانيا ٢ ٠٥٦ ٢٦٤ - - - ٤٠٠ - ٢ ٧٢٠
 )١٧(االحتاد الروسي ١ ٥٢٣ ٢٩٢ ١٦٢ ١٧٠ ٥٤٤ ١ ٦٧٧ ٧١ ١٥٥ ٢٣٧ ٦٧٦ ٤٨٣ ٠٢٩

 صربيا واجلبل األسود ١٤٨ ٢٦٤ ٣٣ ٥ ٨٢٨ ٢٤٦ ٣٩١ ٢ ٤٨٢ - ٨٥ ٠٠٠ ٤٨٧ ٩٩٨
 سلوفاكيا ٣٦٨ ٢ ٧٠٧ - - - - - ٣ ٠٧٥
 سلوفينيا ٢٥١ ١٨٥ - - - ٤٤٥ - ٨٨١
 إسبانيا ٥ ٣٧٤ - - - - ١٨ - ٥ ٣٩٢
 السويد ٧٤ ٩١٥ ١٥ ٧٠٢ - - - ٥ ٢٩٩ - ٩٥ ٩١٦
 سويسرا ٤٨ ٠٣٠ ١٤ ٤٢٨ - - - ٢٨ - ٦٢ ٤٨٦
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ١ ٢٧٤ ٧٢٣ - - - ٢ ٢٠٠ ١٢٣ ٤ ٣٢٠
 تركيا ٢ ٣٩٩ ٤ ٨٧٢ ٢١ - - - ١ ٤٠٠ ٨ ٦٩٢
 )١٨(أوكرانيا ٢ ٣٤٦ ١ ٦١٨ ١ - - ٧٠ ٠٧٧ ٢ ٨٠٩ ٧٦ ٨٥١

 اململكة املتحدة ٢٩٣ ٤٥٩ ١٣ ٤٠٠ - - - ٢٠٥ - ٣٠٧ ٠٦٤
 جمموع أوروبا ١ ٩٦٥ ٧٨٠ ٢٤١ ٦٩٧ ١٢ ٥٨٨ ١ ٤١٧ ٢٨٠ ١٢ ٤٥٧ ٧٤٩ ٠١٩ ٣٣٢ ٧٤٩ ٤ ٧٣١ ٥٧٠
 األرجنتني ٣ ٠٧٤ ٨٢٥ - - - - - ٣ ٨٩٩
 بليز ٦٢٤ ١٤ - - - - - ٦٣٨
 بوليفيا ٥٣٥ ٣ - - - - - ٥٣٨
 الربازيل ٣ ٤٥٨ ١٩٥ - - - ٩١ ٤ ٠٠٠ ٧ ٧٤٤
 كندا ١٤٧ ١٧١ ٢٠ ٥٥٢ - - - - - ١٦٧ ٧٢٣
 شيلي ٨٠٦ ١٠٧ - - - - - ٩١٣
 كولومبيا ١٥٥ ٤١ ٥ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ - ٩ - ٢ ٠٠٠ ٢١٠
 )١٩(كوستاريكا ١١ ٢٥٣ ٢٢٣ - - - - - ١١ ٤٧٦

 كوبا ٧٠٦ ٣٢ ١ - - - - ٧٣٩
 إكوادور ١٠ ٠٦٣ ٢ ٤٨٩ - - - - ٢٥٠ ٠٠٠ ٢٦٢ ٥٥٢
 السلفادور ٤٩ ١ - - - - - ٥٠
 غواتيماال ٣٩١ ٣ - - - - - ٣٩٤

 هاييت - - - - - - - -
 هندوراس ٢٢ ٥٠ - - - - - ٧٢
 املكسيك ٣ ٢٢٩ ١٦١ - - - - - ٣ ٣٩٠
 نيكاراغوا ٢٢٧ ١ ٤٤ - - - - ٢٧٢
 بنما ١ ٧٣٠ ٤٣٣ - - - ٦ ١٠ ٢٦٥ ١٢ ٤٣٤
 باراغواي ٥٠ ٨ - - - - - ٥٨
 بريو ٨٤٨ ٣٣٦ ٣ - - - - ١ ١٨٧

 سورينام - - - - - - - -
 )٢٠(الواليات املتحدة ٣٧٩ ٣٤٠ ١٦٩ ٧٤٣ - - - - - ٥٤٩ ٠٨٣

 أوروغواي ١٢١ ٩ - - - - - ١٣٠
 ) البوليفارية-مجهورية (فنـزويال  ٤٠٨ ٥ ٩١٢ - - - - ٢٠٠ ٠٠٠ ٢٠٦ ٣٢٠
 جمموع األمريكتني ٥٦٤ ٢٦٠ ٢٠١ ١٣٨ ٥٣ ٢ ٠٠٠ ٠٠٠ - ١٠٦ ٤٦٤ ٢٦٥ ٣ ٢٢٩ ٨٢٢

 فئات خمتلفة - - ٢٠ - - - - ٢٠

 اجملموع الكلي ٨ ٣٩٤ ٣٧٣ ٧٧٣ ٤٩٢ ١ ١٠٥ ٥٢٤ ٦ ٦١٦ ٧٩١ ٥١٩ ٤٣٠ ٢ ٣٨١ ٨٨٦ ٩٦٠ ٣٦٦ ٢٠ ٧٥١ ٨٦٢
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 ١حواشي اجلدول 

 . البياناتعىل تعاريفها وطرقها يف مجالبيانات تقدمها احلكومات بوجه عام استناداً إ 

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

 أرقام من   ت اليت مل توجد فيها    االاحلويف   .مـنطقة وبلـد أو إقلـيم اللجوء أو اإلقامة الذي تغطيه املفوضية             )١( 
لدان الصناعية استناداً إىل أفواج الالجئني القادمني واالعتراف مبلتمسي          من الب  كثرياحلكومـة، قدرت املفوضية عدد الالجئني يف        

عدد االعترافات  /وبالنسبة إىل كندا والواليات املتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، تستند التقديرات إىل أفواج القادمني            .اللجوء حديثاً 
وتعكس هاتان الفترتان اختالف  . سنوات١٠ية طُبِّقت فترة خالل اخلمس سنوات املاضية، بينما بالنسبة إىل معظم البلدان األوروب

 .معدالت جتنيس الالجئني

، واتفاقية  ١٩٦٧بروتوكول عام   /١٩٥١األشخاص املعترف هبم كالجئني مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لعام           )٢( 
 شكالً مكمالً من أشكال احلماية ُمنحوا وفقاً للنظام األساسي للمفوضية، واألشخاص الذين ،١٩٦٩منظمة الوحدة األفريقية لعام 

 .وأولئك الذين ُمنحوا محاية مؤقتة

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

 .بلد األصل أو بلد اللجوء: املصدر. الالجئون الذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنة )٤( 

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

 .الذين ُتعىن هبم املفوضية والذين عادوا إىل مواطنهم األصلية خالل السنةداخلياً املشردون  )٦( 

 ال يعتربهم أي بلد     ناألشخاص الذي ( حبكم القانون     إىل األشخاص عدميي اجلنسية    يأساسبشكل  يشري اجلدول    )٧( 
 عن أولئك الذين جيدون صعوبات       إىل األشخاص عدميي اجلنسية حبكم الواقع فضالً       ولكن أيضاً ) أهنم من رعاياه مبوجب قوانينها    

رات للسكان عدميي    يوجد فيها تقدي    متلك إحصائيات رمسية موثوق هبا، وكذلك بلداناً        اجلدول بلداناً   ويضم .إلثـبات جنسيتهم  
ومنها بنغالديش واجلمهورية العربية السورية ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة والعراق وفييت نام وقريغيزستان              اجلنسية،

 .والكويت واململكة العربية السعودية ونيبال

 .األشخاص الذين ُتعىن هبم املفوضية غري املشمولني يف األعمدة السابقة )٨( 

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

رق ، كازاخستانيي العِ   شخصاً ٤ ٩٣٢ على أهنم عدميي اجلنسية والبالغ       األشخاص املسجلني رمسياً  يشمل عدد    )١٠( 
 اجلنسية لفترة من الوقت يف انتظار طلب نعداما قد جيدون أنفسهم يف وضع      لكنهم انتقلوا إىل كازاخستان و    ية أجنب ة مواطـن  ذوي

 . واحلصول عليهاستانيةاجلنسية الكازاخ

 ).الالجئون وملتمسو اللجوء( اخلاصة باجلماهريية العربية الليبية ٢٠٠٤إحصائيات عام  )١١( 

ووفقاً  .املفوضيةأرقـام املفوضية اخلاصة بباكستان ال تشمل سوى األفغان الذين يعيشون يف خميمات تساعدها                )١٢( 
 يف وقت الحق خالل السنة،      طوعاً لألفغان املوجودين يف باكستان وللعائدين       ٢٠٠٥لـتعداد السكان الذي أجرته احلكومة يف عام         

 . ملـيون مـن األفغان اإلضافيني الذين يعيشون خارج املخيمات يف باكستان، والذين ميكن أن يكون بعضهم الجئني                  ١,٥هـناك   
ين يعيشون خارج املخيمات أية مساعدة من املفوضية باستثناء االستفادة من تسهيالت املفوضية للعودة              ذ األفغان ال  أولئكوال يتلقى   
 .الطوعية
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 )تابع (١حواشي اجلدول 

 .ىل تقديرات من مصادر منظمات غري حكومية دوليةإه األرقام ذتستند ه )١٣( 

م عدميي اجلنسية يتمتعون باإلقامة الدائمة ويتمتعون حبقوق        الغالبـية العظمى من األشخاص املسجلني على أهن        )١٤( 
ومن بني األشخاص غري احملددة مواطنتهم، حيمل  .اجلنسية عدميي األشخاص  املتعلقة بوضع١٩٥٤أكـثر ممـا توخته اتفاقية عام   

 .  إقامة مؤقتةتصاريح ١٥ ٥٦٩ إقامة دائمة وحيمل تصاريح منهم ١٢٠ ٤٣١

، أصبح السجل املركزي لألجانب يشمل اآلن فئات      ٢٠٠٥ل بقانون اهلجرة اجلديد يف عام       مـع بدايـة العم     )١٥( 
تعود  .، مما يسمح بالتمييز بني إحصائيات الالجئني على حنو أفضل         جديـدة مـن اإلقامات وتعدل الفئات السابقة يف آن واحد          

 .٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول١٥البيانات املتعلقة بالالجئني الواردة يف هذا اجلدول إىل 

 بشأن ت مجهورية التفيا قانوناًوسّن . من األشخاص عدميي اجلنسية١٩٨ من غري املواطنني و٤١٨ ٤٤٠تشمل  )١٦( 
، حل حمل القانون اخلاص بوضع األشخاص عدميي اجلنسية يف مجهورية التفيا ٢٠٠٤فرباير / شباط١٧األشخاص عدميي اجلنسية يف 

والذي حيدد الوضع القانوين لألشخاص الذين ال يعدون مواطنني مبوجب تشريع أي دولة والذين ، ١٩٩٩فرباير / شباط١٨املؤرخ 
 وممن هم ليسوا من مواطين التفيا        سابقاً السوفيايت بشأن وضع مواطين االحتاد      ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٢٥مل حيدد وضعهم يف قانون      

خمولة هلم جمموعة من    ) غري املواطنني ( لألشخاص املقيمني بصفة دائمة       انتقالياً  قانونياً وقد منحت التفيا وضعاً    .أو أية دولة أخرى   
اجلنسية،  عدميي األشخاص بوضع املتعلقة١٩٥٤م عا  احلد األدىن من احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيةجتاوزتاحلقوق والواجبات 

وبالتايل فإن شرط   . املدنية والسياسية احملدودة  ومطابقـة لتلك احلقوق والواجبات املالزمة حلملة اجلنسية، باستثناء بعض احلقوق            
 .يسري على غري املواطنني يف التفيا ١٩٥٤م عا من اتفاقية) ٢(٢-٢-١ االستثناء الوارد يف املادة

 إقامة يف االحتاد    تصريح أو حيمل     عدمي اجلنسية ممن يقيم مؤقتاً      شخصاً ١٦ ٧٤١ هو    رمسـياً  يشـمل رقمـاً    )١٧( 
ملسخاتيني عدميي اجلنسية حبكم الواقع املوجودين يف كراسنودار كراي ومسجلني لدى املنظمة الدولية              من ا  ١٤ ٤١٤الروسي، و 

  .  شخص٤٠ ٠٠٠ب  للهجرة، وغريهم من األشخاص عدميي اجلنسية الذين يقدر عددهم 

سجلني يف يسـتند الـرقم اخلـاص باألشخاص عدميي اجلنسية إىل استقراء لعدد األشخاص عدميي اجلنسية امل               )١٨( 
 لدى   من األشخاص عدميي اجلنسية مسجلني رمسياً      ٦ ٧٣٥شمل  يو .٢٠٠١اإلحصـاء السكاين الذي جرى يف أوكرانيا يف عام          

 . من األشخاص الذي سبق إبعادهم٦ ٥٠٠وزارة الداخلية األوكرانية و

 ).ملتمسو اللجوء( اخلاصة بكوستاريكا ٢٠٠٤بيانات عام  )١٩( 

جعة أسلوب املفوضية يف تقدير السكان الالجئني يف الواليات املتحدة وهو ما يعزى إىل          مـرا  جيـري حالـياً    )٢٠( 
 .٢٠٠٦ اعتباراً من عام  كبرياًونتيجة لذلك، قد يرتفع عدد السكان الالجئني املقدر يف البلد ارتفاعاً .املعلومات املتاحة حديثاً
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 ٢اجلدول 
 قليمي ونوع نشاط املساعدة حبسب املكتب اإل٢٠٠٥نفقات املفوضية يف عام 

 )مجيع مصادر التمويل بآالف دوالرات الواليات املتحدة(

  نوع املساعدة الدعم 

 اجملموع
التنظيم 
 واإلدارة

دعــم 
 الربامج

إعـادة 
 التوطني احمللي التوطني

العودة الطوعية إىل 
 الوطـن

الرعايـة 
 واإلعالة

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  غرب أفريقيا- ١        

 بنن ١٩٨,٩ - - ٤٠٩,٣ - ١ ٣٠٣,٦ - ١ ٩١١,٨

 الكامريون - ٦٦٦,٨ ٣٨٣,٨ ٦٩٦,٣ - ٥٧١,١ - ٢ ٣١٧,٩

 كوت ديفوار ٦١,٩ ٥ ٦٠٨,٧ ٢ ٥٣٤,٥ ٤٧١,٤ - ٢ ١٦٦,٢ - ١٠ ٨٤٢,٧

 غامبيا - ٢٣,٩ - ٢٨١,٠ - ٣٤٣,٢ - ٦٤٨,٢

 غانا ١٥٢,٦ ٢ ٧٣٠,٦ ٥٢٨,٦ ١ ٩٤٤,٩ - ٣ ٠٨٩,٦ - ٨ ٤٤٦,٢

 غينيا - ١١ ٢٦٥,٧ ٣ ٠٨٤,٢ ٩٩٢,٩ - ٣ ٠٦١,٢ - ١٨ ٤٠٤,٠

 ليبرييا - ٨٦١,٢ ٣٩ ٠٧٦,١ ٢٣٣,٥ - ٥ ٨٧٠,٨ - ٤٦ ٠٤١,٦

 نيجرييا  - ٤٣٨,٩ ١ ١٠٤,٣ ٥٨٩,٥ - ٧١١,٠ - ٢ ٨٤٣,٨

 السنغال - - - ٧٢٢,٠ - ١ ١٣٠,٧ - ١ ٨٥٢,٧

 نسرياليو - ٤ ٨٢٨,٩ ١٣ ٦٩٥,٤ ٤٥١,٠ - ٣ ١٣٦,٨ - ٢٢ ١١٢,١

 األنشطة اإلقليمية ٢ ٠٧٩,٣ ٩٦,١ ١٥٣,٦ ٢ ٦٧٥,٥ ١٣٧,٤ - - ٥ ١٤١,٨

 )١(اجملموع الفرعي  ٢ ٤٩٢,٧ ٢٦ ٥٢٠,٨ ٦٠ ٥٦٠,٤ ٩ ٤٦٧,٣ ١٣٧,٤ ٢١ ٣٨٤,٢ - ١٢٠ ٥٦٢,٨

  شرق أفريقيا والقرن األفريقي- ٢       

 جيبويت - ١ ٥٩٧,١ ٩٩٥,٨ - - ٩٢٤,٨ - ٣ ٥٣٥,٧

 إريتريا - ١ ٦٣٠,٤ ٧ ٤٦٠,٤ - - ١ ٢٨١,١ - ١٠ ٣٧١,٩

 إثيوبيا  - ٧ ١٣٩,٢ ٣ ٥٩٣,٠ ٢ ٧٥٦,٦ - ٢ ٥٧٠,٦ - ١٦ ٠٥٩,٤

مركز ) مبا يف ذلك  (كينيا   - ٢٢ ٤١٢,٩ ٥ ٠٧٨,٢ - ٦٥,٤ ٧ ٨٣٨,٣ - ٣٥ ٣٩٤,٨
  اإلقليمي يف كينيا-الدعم 

 الصومال ١ ٣٠١,٨ ١٥٦,٠ ٥ ٧٨٨,٧ - - ٥٨٧,٠ - ٧ ٨٣٣,٥

 السودان - ٣ ٨٤٢,٨ ٤٥ ٩٠٩,٣ ٧ ٣٤٥,١ ٧٦,٦ ٥ ٦٦٩,١ - ٦٢ ٨٤٢,٩

 أوغندا ٩٨٦,٦ ٣٧٩,٩ ٤ ٨٦٨,١ ٩ ٥٤٣,٠ - ٢ ٤٧٧,٨ - ١٨ ٢٥٥,٤

 )٢(اجملموع الفرعي  ٢ ٢٨٨,٤ ٣٧ ١٥٨,٣ ٧٣ ٦٩٣,٥ ١٩ ٦٤٤,٧ ١٤٢,٠ ٢١ ٣٦٦,٧ - ١٥٤ ٢٩٣,٦

  وسط أفريقيا والبحريات العظمى- ٣       

 بوروندي - ١ ٧٠٠,٤ ٣٢ ٣٤٦,١ - ٨٢,١ ٣ ٦٠٧,٨ - ٣٧ ٧٣٦,٤

 مجهورية أفريقيا الوسطى - ٦٨٢,٥ ٩٤٥,٠ ٦٧٧,٤ - ١ ٠٣٠,٤ - ٣ ٣٣٥,٣
 تشاد ٣ ٥٤٣,٨ ٥٤ ٧٩٠,٦ ١٥٣,٨ ٢ ٣٣٤,٨ - ١١ ٢١٣,٢ - ٧٢ ٠٣٦,٢
 مجهورية الكونغو  - ٣ ٩٥٣,٣ ١ ٩٣٩,٨ ٧٠٧,٥ - ١ ٥٨١,٤ - ٨ ١٨٢,٠
 ونغو الدميقراطية مجهورية الك - ١ ٦٢٨,٤ ٢٢ ١١٢,١ ٣ ٨٢٦,٣ - ٤ ٦٠٩,٨ - ٣٢ ١٧٦,٦
 غابون - ١ ٧٧٩,٢ ٢٢٨,٩ - - ٩٢٥,٥ - ٢ ٩٣٣,٦
 رواندا - ٤ ٣٤٤,٧ ١ ٨٨٠,٩ - - ١ ٢٢٣,٨ - ٧ ٤٤٩,٤
 مجهورية ترتانيا املتحدة - ١٣ ٧٧٢,٦ ١٣ ٣٦٨,٤ - - ٢ ٣١٦,٦ - ٢٩ ٤٥٧,٦
 األنشطة اإلقليمية - ٨ ٠٦١,٩ - ٨٣١,٠ ٨٥,٩ - - ٨ ٩٧٨,٨

 )٣(اجملموع الفرعي  ٣ ٥٤٣,٨ ٩٠ ٧١٣,٦ ٧٢ ٩٧٥,٠ ٨ ٣٧٧,٠ ١٦٨,٠ ٢٦ ٥٠٨,٥ - ٢٠٢ ٢٨٥,٩
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  نوع املساعدة الدعم 

 اجملموع
التنظيم 
 واإلدارة

دعــم 
 الربامج

إعـادة 
التوطني احمللي التوطني

العودة الطوعية 
 إىل الوطن

الرعايـة 
 واإلعالة

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

 ي اجلنوب األفريق- ٤        
 أنغوال - - ١٧ ٠٩٥,٧ ٥٤٤,٣ - ٣ ٣٦٣,٩ - ٢١ ٠٠٣,٩
 بوتسوانا - ١ ٥٦٧,٣ - - - ٤٣٧,٣ - ٢ ٠٠٤,٦
 مالوي - ١ ٨٤٧,٥ ٦٦,٦ ٢٦,٩ - ٥١٦,٨ - ٢ ٤٥٧,٨
 موزامبيق - - - ١ ٩٤٩,٢ - ٤٦٢,٠ - ٢ ٤١١,٢
 ناميبيا - ٢ ٢٦٦,٤ ٦٤,٦ - - ٧٢٥,١ - ٣ ٠٥٦,١
 جنوب أفريقيا - ٤٨٩,٧ ١٨٤,٨ - - ٢ ٣٨٠,٩ - ٣ ٠٥٥,٤
 زامبيا  - ٢ ٩٣٤,٣ ٤ ٢٧٥,٢ ٣ ٣٢٦,٣ - ٢ ٦٤٨,١ - ١٣ ١٨٣,٩
 زمبابوي - ٨٥٢,٠ - ٥٤٣,٠ - ٤٠٤,٠ - ١ ٧٩٩,٠
 األنشطة اإلقليمية ٢٢٤,٢ ٢٨٩,٢ - ٢ ٢٧٠,٧ ٧١,٥ - - ٢ ٨٥٥,٦
 )٤(اجملموع الفرعي  ٢٢٤,٢ ١٠ ٢٤٦,٤ ٢١ ٦٨٦,٩ ٨ ٦٦٠,٤ ٧١,٥ ١٠ ٩٣٨,١ - ٥١ ٨٢٧,٥
 )٤-١(فريقيا ألالفرعي اجملموع  ٨ ٥٤٩,١ ١٦٤ ٦٣٩,١ ٢٢٨ ٩١٥,٨ ٤٦ ١٤٩,٤ ٥١٨,٩ ٨٠ ١٩٧,٥ - ٥٢٨ ٩٦٩,٨

  آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا ومشال أفريقيا والشرق األوسط- ٥     

 أفغانستان - ١٦٨,٧ ٥١ ٠٧٦,٠ - - ٥ ٠٩١,٥ - ٥٦ ٣٣٦,٢
 اجلزائر - ٤ ٠٦٣,٧ - - - ٤٨٨,٥ - ٤ ٥٥٢,٢
 مصر - ٥٤٦,٩ ٥٤,٣ ٢ ٤٣٥,٠ ٦٠,٣ ١ ١٧٢,٨ - ٤ ٢٦٩,٣
 مجهورية إيران اإلسالمية - ٣٩١,٩ ٨ ٠١٣,٠ ٢ ٦٤١,٤ - ٢ ٨٥١,٨ - ١٣ ٨٩٨,١
 العراق - ٢٧٤,١ ٢٣ ٦٢٩,٤ - - ١ ٥٢٨,١ - ٢٥ ٤٣١,٦
 إسرائيل - ١٠١,٤ - - - ١٥,٥ - ١١٦,٩
 األردن - ١ ٠٦٤,١ ٢ ٥٨٤,٩ - - ٨١٦,٤ - ٤ ٤٦٥,٤
 كازاخستان - ٨٣٩,٣ ٢,٠ - - ٤٥٠,١ - ١ ٢٩١,٤
 قريغيزستان ٩٨٢,٤ ٥٤١,٢ - ١٦٣,٨ - ٥٢٥,٤ - ٢ ٢١٢,٨
 لبنان - ١ ٤٥٤,٧ ٣٠٠,٥ - ٨٤,٢ ١ ٢٠٢,٦ - ٣ ٠٤٢,٠
 اجلماهريية العربية الليبية - ٣٥٥,٠ ٣,٥ - - ٣٦١,٩ - ٧٢٠,٤
 موريتانيا - ٢٥٠,٥ - - - ٣٥٩,٧ - ٦١٠,٢
 باملغر - ١٨٤,٢ - - - ٣٠٠,٣ - ٤٨٤,٥
 باكستان ١٠ ٤٥٨,١ ١٠ ٩١٠,١ ٩ ٢٨١,٣ - - ٢ ٧٨١,٦ - ٣٣ ٤٣١,١
 اململكة العربية السعودية - ٥٢٠,٧ - - - ١ ٣٣٢,٩ - ١ ٨٥٣,٦
 اجلمهورية العربية السورية - ١ ١٠٠,٢ ٢١٣,٠ - ٢٦,٨ ٤٨٨,٤ - ١ ٨٢٨,٤
 طاجيكستان - ٢٧٩,٠ ٤١٠,٠ - - ٥٦٣,٠ - ١ ٢٥٢,٠
 تونس - ١٣١,٠ - - - ١٣٤,٠ - ٢٦٥,٠
 تركمانستان - ٣٩٣,٩ - ٢١٤,٨ - ٣٨٨,٣ - ٩٩٧,٠
 أوزبكستان ٤٩,٤ ٥٧٤,٥ - - - ٥٩١,٩ - ١ ٢١٥,٨
عملـية الصحراء الغربية     - ٣٨٨,٠ - - - ١٢٢,٨ - ٥١٠,٨

 )تدابري بناء الثقة(
 اليمن - ٣ ٨٢١,٠ ٢٨,٩ - - ٦٤٣,٧ - ٤ ٤٩٣,٦
 يةاألنشطة اإلقليم  ٢٧٣,٦ ١ ٣٨٩,٣ ٢١٦,٥    ١ ٨٧٩,٤
 )٥(اجملموع الفرعي  ١١ ٤٨٩,٩ ٢٨ ٦٢٧,٧ ٩٦ ٩٨٦,١ ٥ ٦٧١,٥ ١٧١,٣ ٢٢ ٢١١,٢ - ١٦٥ ١٥٧,٧
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 نوع املساعدة الدعم 

 اجملموع
التنظيم 
واإلدارة

دعــم 
 الربامج

إعـادة 
التوطني احمللي التوطني

العودة الطوعية 
 إىل الوطن

الرعايـة 
 واإلعالة

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي ارئالطو

  آسيا واحمليط اهلادئ- ٦        
 أستراليا ونيوزيلندا - ٢٦١,٤ - - - ٧٤٤,٥ - ١ ٠٠٥,٩
 بنغالديش - ١ ٣٤٢,٦ ٩٢٩,٦ - - ٦٠٥,٦ - ٢ ٨٧٧,٨
 كمبوديا - ٧٦٥,٣ ٣٩٨,٥ - - ٣٥٠,٦ - ١ ٥١٤,٤
 الصني - ١ ٨٤٤,٠ - ١ ٥١٤,٢ - ٤٣٩,٨ - ٣ ٧٩٨,٠
 اهلند - ٢ ٢١٤,٤ ١٣٣,٩ - - ٩٨٣,٢ - ٣ ٣٣١,٥
 إندونيسيا  ١٩ ٦١٧,٤ ٨٤٦,٩ - ٢ ١٢٦,١ - ١ ٤٨١,٨ - ٢٤ ٠٧٢,٢
 اليابان - ١٤٣,٠ - ٣٣٨,٠ - ١ ٩٦١,١ - ٢ ٤٤٢,١
 ماليزيا - ١ ٥٥٦,٨ - - - ١ ١٥٣,٧ - ٢ ٧١٠,٥
 منغوليا  - ١٥٣,١ - - - ٤١,٦ - ١٩٤,٧
 ميامنار - - ٣ ٣٦٥,٦ - - ٩٧٥,٤ - ٤ ٣٤١,٠
 نيبال - ٦ ٥٩٨,٤ - - ٢,٦ ٨١٣,٩ - ٧ ٤١٤,٩
 بابوا غينيا اجلديدة  - - ٣٠١,٦ ١٥٤,٥ - - - ٤٥٦,١
 الفلبني - ٥٣,٢ - ٧٢,٨ - ٦٣,٥ - ١٨٩,٥
 مجهورية كوريا - ٢٣,٥ - - - ٤٩١,١ - ٥١٤,٦
 سنغافورة  - ٥٢,٦ - - - - - ٥٢,٦

 سري النكا ٩ ٢٥٦,٩ ١٠٧,٧ ٢ ٧٨٢,٧ ٣ ٨٧٣,١ - ١ ٧٤٩,٤ - ١٧ ٧٦٩,٨
 تايلند - ٧ ١٣٦,٩ - - - ١ ٧١٥,١ - ٨ ٨٥٢,٠
  ليشيت-تيمور  - ١٨٩,١ - - - ٣٣٣,٧ - ٥٢٢,٨
 فييت نام - - - ٢٣٨,٧ - ٢٥٠,٨ - ٤٨٩,٥
 األنشطة اإلقليمية - ٥٤,٧ - ٤٨,٨ - - - ١٠٣,٥

 )٦(اجملموع الفرعي  ٢٨ ٨٧٤,٣ ٢٣ ٣٤٣,٦ ٧ ٩١١,٩ ٨ ٣٦٦,٢ ٢,٦ ١٤ ١٥٤,٨ - ٨٢ ٦٥٣,٤
   أوروبا- ٧        

 ألبانيا - ٤٥٧,٨ - ٦٩٣,٨ - ٨٠٣,٦ - ١ ٩٥٥,٢
 أرمينيا - - - ١ ٣٠١,٢ - ٤٥٦,١ - ١ ٨٤٧,٣
 النمسا - - - ٧٢٦,٣ - ٥٢٤,٥ - ١ ٢٥٠,٨
 أذربيجان - ١ ٥٧٧,٠ - ١ ١٠٧,٩ - ٧٩٧,٠ - ٣ ٤٨١,٩
 بيالروس - ١٦٦,٠ - ٤٩٥,٤ - ٢٥٢,٠ - ٩١٣,٤
 بلجيكا  - - - ٥١٢,٦ - ٢ ٣٦٥,٦ - ٢ ٨٧٨,٢
 البوسنة واهلرسك - ٥ ٤٨٠,٥ ٢ ٧٧٢,٨ - - ٢ ٣٨٥,٣ - ١٠ ٦٣٨,٦
 بلغاريا - ١٨٩,٦ - ٣٩٣,٨ - ٤٤٥,٠ - ١ ٠٢٨,٤
 كرواتيا - ٨٢٤,٧ ٢ ٢١٨,٥ ٢٨٧,٣ - ١ ٢٥٦,٠ - ٤ ٥٨٦,٥
 قربص - ٨٠,١ - ١٥٥,٨ - ٣٩٢,٦ - ٦٢٨,٥
 اجلمهورية التشيكية  - - - ٤٤٧,٣ - ٤٢٤,٣ - ٨٧١,٦
 فرنسا - - - ١ ٦٥٧,٥ - ٨٨٢,٥ - ٢ ٥٤٠,٠
 جورجيا  - ١ ١١٠,٠ - ٢ ٤٦٨,٢ - ١ ٠٤٤,٣ - ٤ ٦٢٢,٥
 أملانيا - - ٦٢,٦ ١ ٠٣٧,١ - ٨٢٥,٧ - ١ ٩٢٥,٤
 اليونان - - - ٦٢١,٦ - ٨٠٧,٥ - ١ ٤٢٩,١
 هنغاريا  - ٤٢١,٢ - ٦٥٢,٦ - ٩٧٣,٢ - ٢ ٠٤٧,٠
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 نوع املساعدة الدعم 

 اجملموع
التنظيم 
واإلدارة

دعــم 
 الربامج

إعـادة 
التوطني احمللي التوطني

العودة الطوعية 
 إىل الوطن

الرعايـة 
 واإلعالة

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي ارئالطو

 آيرلندا - - - ١٣٩,٥ - ٣٩٩,٦ - ٥٣٩,١
 إيطاليا - - - ٨٢٩,٨ - ١ ٠٧٥,٥ - ١ ٩٠٥,٣
 مالطة  - - - ٣٥,٢ - - - ٣٥,٢

 بولندا - - - ٢٦٩,٤ - ٥٣٤,٧ - ٨٠٤,١
 الربتغال - - - ٥٦,١ - - - ٥٦,١

 مجهورية مولدوفا - ٣٥,٧ - ٣٠٢,٠ - ٢٩٣,٤ - ٦٣١,١
 رومانيا  ٧٨٤,٩ ٢٠٧,٥ - ٤٢٩,٢ - ٥١٣,٨ - ١ ٩٣٥,٤
 اد الروسياالحت - ٢ ٩٦٢,٤ - ١٠ ٣٧٣,٧ - ١ ٦٦٨,٠ - ١٥ ٠٠٤,١
 صربيا واجلبل األسود - ١٨ ٢٣٨,٨ ١ ٢٨٢,٨ ١ ٣٩٧,٨ - ١ ٧٩٢,٣ - ٢٢ ٧١١,٧
 سلوفاكيا - - - ٢١٦,٩ - ٤٩٦,٢ - ٧١٣,١
 سلوفينيا  - ٥٠,٦ - ٢٢٤,٨ - ٢٣٧,٥ - ٥١٢,٩
 إسبانيا - - - ٦٧٦,٤ - ٥٨٥,٠ - ١ ٢٦١,٤
 السويد - - - ٨٢٠,٠ - ١ ٠٨٤,٩ - ١ ٩٠٤,٩
 سويسرا - - - ٣٥٠,١ - ٣٨٥,١ - ٧٣٥,٢
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    ٤٥٧,١ ٢ ٠٨٢,٢ ٣٦,٠ - - ٩٠١,٤ - ٣ ٤٧٦,٧

 السابقة
 تركيا  - - ٦١٩,٢ ٤ ٠٥٠,٩ - ٣ ٣٢٩,٥ - ٧ ٩٩٩,٦
 أوكرانيا - ٢٦٠,٩ - ١ ٥٦٧,٧ - ٩٣٢,٦ - ٢ ٧٦١,٢
 اململكة املتحدة  - - ٣٦,٤ ٢٨٩,٠ - ١ ٥٩١,٤ - ١ ٩١٦,٨
 األنشطة اإلقليمية  - ٢٦٣,٨ - ٥١٨,٠ - - - ٧٨١,٨

 )٧(اجملموع الفرعي  ١ ٢٤٢,٠ ٣٤ ٤٠٨,٨ ٧ ٠٢٨,٣ ٣٥ ١٠٤,٩ - ٣٠ ٥٤٦,١ - ١٠٨ ٣٣٠,١
  األمريكتان- ٨        

 مكتب املفوضية يف نيويورك      ٢ ٥٠٩,٥  ٢ ٥٠٩,٥
 األرجنتني - - - ٩١,٨ - ٧٤٦,٩ - ٨٣٨,٧
 الربازيل - ١٧٠,١ - ٧٦٠,٢ ٥٨٦,٩ ٣٣٠,٥ - ١ ٨٤٧,٧
 كندا - - - ٦٦١,٨ - ٦٦٥,٨ - ١ ٣٢٧,٦
 كولومبيا - - - ٧ ٣٥٩,٠ - ١ ٣٦٥,٧ - ٨ ٧٢٤,٧
 كوستاريكا - - - ٧٠٩,٣ - ٦٦٥,١ - ١ ٣٧٤,٤
 كوبا - ٢٦٨,٩ ٤٦,٨ - - - - ٣١٥,٧
 إكوادور - - - ٢ ٥٦٢,٧ - ٨١٦,٨ - ٣ ٣٧٩,٥
 املكسيك - - - ٧٢٩,٢ - ٨٧٨,١ - ١ ٦٠٧,٣
 بنما - ٢٧,٨ - ٣٩٣,٦ - ٤٢٤,٤ - ٨٤٥,٨
 الواليات املتحدة - - - ١ ٩٢٥,٦ - ١ ٣٧١,١ - ٣ ٢٩٦,٧
 فنـزويال - ٤٨٦,٤ - - - ١ ٢٣٢,١ - ١ ٧١٨,٥
 األنشطة اإلقليمية - - - ٣ ٣٦٠,٦ ٢٥٨,٨ - - ٣ ٦١٩,٤
 )٨(اجملموع الفرعي  - ٩٥٣,٢ ٤٦,٨ ١٨ ٥٥٣,٨ ٨٤٥,٧ ١١ ٠٠٦,٠ - ٣١ ٤٠٥,٥
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 ساعدةنوع امل الدعم 

 اجملموع
التنظيم 
 دعـم الربامج واإلدارة

إعـادة 
 التوطني

التوطني 
 احمللي

العودة الطوعية 
 إىل الوطـن

الرعايـة 
 واإلعالة

مساعدة 
 البلد/املكتب اإلقليمي الطوارئ

  العمليات العاملية- ٩ ١ ٩٤١,٧ ١٠ ٥٧٧,٨ ٤٧,٠ ١٠ ٠٦٩,٦ ٣ ٠٣٠,٩ ٣٥ ٧٠٨,٢ - ٦١ ٣٧٥,٣

 )٩-١( امليدان �اجملموع الفرعي  ٥٢ ٠٩٧,٠ ٢٦٢ ٥٥٠,٢ ٣٤٠ ٩٣٥,٩ ١٢٣ ٩١٥,٤ ٤ ٥٦٩,٤ ١٩٣ ٨٢٣,٨ - ٩٧٧ ٨٩١,٧
  املقر- ١٠        

 دعم الربامج      ٦٩ ٤٥١,٥  ٦٩ ٤٥١,٥
 التنظيم واإلدارة         -

٤٧ ٠٤٠,١ ٤٧ ٠٤٠,١       

صـــندوق امليزانـــية - 
 السنوية

٣٨ ٥٣٤,٠ ٣٨ ٥٣٤,٠       

امليزانـــيةصـــندوق  - 
 العادية

 )١٠(اجملموع الفرعي  - - - - - ٦٩ ٤٥١,٥ ٨٥ ٥٧٤,١ ١٥٥ ٠٢٥,٦

٨ ٧١٥,٠ ٨ ٧١٥,٠       

املوظفـون املبـتدئون من - ١١
 الفنية الفئة

 )١١-١( املفوضية �اجملموع  ٥٢ ٠٩٧,٠ ٢٦٢ ٥٥٠,٢ ٣٤٠ ٩٣٥,٩ ١٢٣ ٩١٥,٤ ٤ ٥٦٩,٤ ٢٦٣ ٢٧٥,٣ ٩٤ ٢٨٩,١ ١ ١٤١ ٦٣٢,٣

 ـ ـ ـ ـ ـ
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