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 موجز

    وضة       إىل مف                               الذي طلبت اللجنة مبوجبه        ٤٨ /    ٢٠٠٥                    ً                                 يقـدم هذا التقرير عمالً بقرار جلنة حقوق اإلنسان           
                                      َّ                   ً                                                              األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن تعدَّ وتقدم إليها تقريراً عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات                 
                                                                                                                الـيت تعـوق تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن التدابري اليت اختذهتا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق                   

                                                                    األمم املتحدة، آخذة يف اعتبارها املعلومات والتعليقات اليت تقدمها                                                   اإلنسـان، وغريهـا من اجلهات املختصة يف         
                                                                                                    احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات           

  .          غري احلكومية

            جلماعي يقدم                                                                                         وباإلضافة إىل استعراض الوضع من حيث التصديق على الصكوك الدولية املتصلة بالرتوح ا             
                                                                                                               هـذا التقرير حملة عامة عن األنشطة اليت تضطلع هبا مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف هذا الصدد                 
                                                                                        ً                 كما يقدم ملخصات عن املعلومات الواردة من الدول األعضاء ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني رداً على            

                                                             السامية حلقوق اإلنسان طالبة موافاهتا مبعلومات عن التطورات                                                        مذكـرة شـفوية وجهتها مفوضية األمم املتحدة         
  .                األخرية يف هذا اجملال
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       الصفحة     ـراتـ     الفق 
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  ٧   ١٨-  ١٢ ......................                                            أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان -     ً ثانياً

  ٨   ٧٤-  ١٩ ........................                                         ة عامة عن املعلومات املقدمة من الدول األطراف حمل -     ً ثالثاً
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 مقدمة

                   إىل مفوضة األمم        ٢٠٠٦        أكتوبر   /              تشرين األول   ٦          املؤرخ      ١٠٢ / ٢                                  طلب جملس حقوق اإلنسان يف مقرره        - ١
       ً                                        ا، وفقاً جلميع املقررات السابقة اليت اعتمدهتا        ]  مـ [                       مواصلة االضطالع بأنشطته   "                               املتحدة السامية حلقوق اإلنسان     

ـ     ِّ                                            وقدِّم إىل الدورة احلادية والستني للجنة حقوق          ".                                                          نة حقوق اإلنسان وتأوين التقارير والدراسات ذات الصلة          جل
                   بشأن مسألة الرتوح     ) E/CN.4/2005/80 (                           ، تقرير نصف سنوي شامل        ٥٢ /    ٢٠٠٣           ً                 اإلنسـان، عمـالً مبقـررها       

                              يبقي على الدورة السابقة        ١٠٢ / ٢                                                                 وتفهـم مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان أن املقرر             .         اجلمـاعي 
                                                                       ً                                                لـتقدمي الـتقارير مرة كل سنتني بشأن هذه املسألة إىل أن يقرر اجمللس غري ذلك، وبناًء عليه يتناول هذا التقرير                     

   .                                مسألة حقوق اإلنسان والرتوح اجلماعي

          عن قلقها                       الذي أعربت فيه       ٤٨ /    ٢٠٠٥                                                              واعتمدت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا احلادية والستني القرار           - ٢
                                                                                                       نطـاق وضخامة حاالت نزوح وتشريد السكان يف مناطق كثرية من العامل وإزاء املعاناة اإلنسانية لالجئني                 "      إزاء  

                                                                                                 وهـي تؤكد يف قرارها من جديد املسؤولية الرئيسية للدول عن كفالة محاية الالجئني يف أراضيها                   ".           واملشـردين 
                                      القائم بني نظام محاية حقوق اإلنسان ونظام                   ة إىل ذلك، التكامل                 وهي تدرك، باإلضاف  .                          ً ومحاية املشردين داخليا أيضاً

                                                                                                                   العمـل اإلنساين وأن التنسيق بني مكونات عمليات األمم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان واجلوانب السياسية واألمنية                
  .         اجلماعيني           ً     ً                                                                يسهم إسهاماً هاماً يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان لألشخاص الذين جيربون على الرتوح والتشرد

                          وتقدمي تقرير حتليلي إىل                                 إىل املفوضة السامية إعداد      ٤٨ /    ٢٠٠٥               من قرارها      ١٩                              وتطلـب اللجـنة يف الفقرة        - ٣
                                                                                                                       اللجنة عن التدابري املتخذة لتنفيذ هذا القرار والعقبات اليت تعوق تنفيذه، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن التدابري                  

                                                                  مية حلقوق اإلنسان وغريها من اهليئات املختصة يف األمم املتحدة، آخذة يف                                            اليت اختذهتا مفوضية األمم املتحدة السا     
                                                                                                   اعتـبارها املعلومات والتعليقات اليت تقدمها احلكومات، واملنظمات احلكومية الدولية، وهيئات معاهدات حقوق    

  .                                             اإلنسان، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات غري احلكومية

                مذكرة شفوية       ٢٠٠٦       ديسمرب   /              كانون األول    ١٤                ضة السامية يف                                          وبـناء عـلى ذاك الطلب وجهت املفو        - ٤
                                                                                                   شاملة إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل املنظمات الدولية املعنية وإىل عدد من منظمات اجملتمع املدين املعنية 

  .          هذا اجملال                                                                                                   مبسألة النـزوح اجلماعي، طلبت فيها إىل تلك اجلهات أن تزود املفوضية مبعلومات عن التطورات يف                
                                        األرجنتني، وجامايكا، وجورجيا، والفلبني،      :                                                                        واسـتلمت يف أثناء صياغة هذا التقرير معلومات من البلدان التالية          

  .                                                     كما استلمت معلومات من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  .                                      وفنلندا، وكوستاريكا، ولبنان، واليابان

                                        وضع التصديق على الصكوك الدولية ذات        :            على التوايل                                                   ويـتألف هـذا التقرير من مخسة أجزاء تتناول           - ٥
                                                                                                             الصـلة؛ وأنشـطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان؛ وحملة عامة عن املعلومات املقدمة من الدول                 

  .                                                                        األعضاء؛ واملعلومات املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني؛ واالستنتاجات
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 صكوك الدولية ذات الصلة وضع التصديق على ال-   ً أوال  

                                                    تشجع الدول اليت مل تنضم بعد إىل االتفاقية اخلاصة          "   ،    ٤٨ /    ٢٠٠٥               من قرارها     ٥                          إن اللجـنة، يف الفقرة       - ٦
                                                    وإىل الصكوك اإلقليمية املتصلة بالالجئني، حسب انطباقها،     ١٩٦٧                  وبروتوكوهلا لعام     ١٩٥١                 بوضع الالجئني لعام 

                                                                    حبقوق اإلنسان والقانون اإلنساين على النظر يف االنضمام إليها بدون                                                   وإىل الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة       
                                  ً                                                            حتفظات قدر اإلمكان، وتشجع الدول أيضاً على النظر يف رفع التحفظات اليت قد تكون أبدهتا على هذه الصكوك 

          لألحكام                                                                                                         وعـلى اختاذ التدابري املناسبة لنشر تلك الصكوك وتنفيذها على الصعيد الداخلي بغية تشجيع االمتثال              
   ".                                                           املناهضة للتشريد التعسفي والقسري، وزيادة احترام حقوق النازحني

                  ، انضم عدد من    )١ (                      اإلنسان والرتوح اجلماعي                                                            ومـنذ تقـدمي تقرير املفوضة السامية األخري بشأن حقوق            - ٧
            اجلبل األسود      ضم       ان                يف اآلونة األخرية   و  .                                                                        البلدان إىل الصكوك الدولية ذات الصلة املباشرة مبسألة الرتوح اجلماعي         

                        ويبلغ العدد اإلمجايل للدول   .     ١٩٦٧                                                   اخلاصة بوضع الالجئني وإىل بروتوكوهلا املربم يف عام           ١٩٥١                  إىل اتفاقية عام    
   . )٢ (                   دولة يف الوقت احلاضر      ١٤٤                                                                          األطـراف الـيت انضـمت على أحد هذين الصكني، أو إىل الصكني كليهما،               

                  بشأن وضع األشخاص     ١٩٥٤                  على اتفاقية عام     ٢٠٠٦      كتوبر  أ /            تشرين األول  ٢٣        َّ                وكذلك صدَّق اجلبل األسود يف 
    َّ                         وصدَّقت رواندا يف الشهر نفسه  . )٣ (          ً  دولة طرفاً  ٦٢                  األطراف يف هذا الصك                     ويبلغ اآلن عدد الدول   .            عدميي اجلنسية

  . )٤ (          ً  دولة طرفاً  ٣٣                                    اجلنسية، فأصبح عدد الدول األطراف فيها                        بشأن خفض حاالت انعدام     ١٩٦١                على اتفاقية عام 

ـ  - ٨                                                    اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت حتكم املظاهر اخلاصة      ً       بلداً على   ٤٥                     َّ     لى الصعيد اإلقليمي، صدَّق       وع
                                                                              ووقع عدد من البلدان، من بينها جيبويت والصومال ومدغشقر وموريشيوس، على             .                          مبشكالت الالجئني يف أفريقيا   

  . )٥ (                             ِّ               االتفاقية املذكورة ولكنها مل تصدِّق عليها حىت اآلن

                                                           ً                    ً                    يتعلق بالصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، حتيط املفوضة السامية علماً مع التقدير بأن عدداً من                       وفـيما  - ٩
                                                                                              الدول انضم إىل املعاهدات األساسية حلقوق اإلنسان وخباصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

                                               اقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة                                                                        والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتف       
                                                                                                                       أو العقوبـة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها، واتفاقية القضاء          

         ية حقوق                                                                                               على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، واتفاق

                                                      

1 Report of the High Commissioner for Human Rights on human rights and mass exoduses, E/CN.4/2005/80. 
2 UNHCR, http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b73b0d63.pdf. 
3 UNHCR, http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3bbb0abc7.pdf. 
4 UNHCR, http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3bbb24d54.pdf. 
5 African Union, list of countries which have signed, ratified/acceded to the Convention http://www.africa-

union.org/root/au/Documents/Treaties/List/Convention%20on%20Refugees.pdf. 
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   .  )٦ (                                                                                      الطفل، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة

              اتفاقية حقوق     ،      ٢٠٠٥       ديسمرب   /                                                                     وترحب املفوضة السامية باعتماد اجلمعية العامة، يف شهر كانون األول          -  ١٠
                                                 بان على الدول األطراف امللتحقة يف املستقبل أن                                            وبروتوكوهلا االختياري اللذين يوج                           األشـخاص ذوي اإلعاقـة    

    ً                                                                                                     وفقاً اللتزاماهتا مبقتضى القانون الدويل، مبا فيه القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل حلقوق اإلنسان،               "       تتعهد  
                                                                                                          باختـاذ كافـة الـتدابري الالزمة لضمان محاية وسالمة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يوجدون يف حاالت تتسم                  

         احملددة                       ويرد بيان االلتزامات     ".                                                                                طورة، مبـا يف ذلك حاالت الرتاع املسلح والطوارئ اإلنسانية والكوارث الطبيعية                بـاخل 
   ويف                                                                                                          للـدول يف هذا الصدد يف األحكام األخرى للمعاهدة، اليت تشري بصفة خاصة إىل احلق يف احلياة ويف الصحة                    

  .                                                     مهية خاصة بالنسبة إىل الالجئني واألشخاص املشردين ذوي اإلعاقة                 ويتسم هذا احلكم بأ  .                              احلماية االجتماعية وعدم التمييز

                    وإىل بروتوكوليها       ١٩٤٩                                                                             ويف جمـال القانون اإلنساين، انضم عدد من الدول إىل اتفاقيات جنيف لعام               -  ١١
ِ        واعُتِمد، يف   .  )٧ (       الدولية                                                        اإلضافيني املتعلقني حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية وغري        ديسمرب  /  ول          كانون األ ٨   ُ 

                                                      

6 Since the last report of the High Commissioner on human rights and mass exoduses, a number of States 

have become parties to the core human rights treaties. A non-exhaustive list is presented below. All 

information regarding the status of ratifications of human rights treaties can be found on the OHCHR 

website: http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/. 

• The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ESCR): 

• The International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR): Andorra, Bahrain, Indonesia and 

Montenegro (2006) 

• The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT): Nicaragua (2005) and Andorra (2006) 

• The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: Bolivia (2005) and 
Andorra (2006) 

• The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): 

Brunei Darussalam  and Oman (2006) 

• The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD): 

Andorra, Montenegro, Saint Kitts and Nevis (2006) 

• The Convention on the Rights of the Child (CRC): Montenegro (2006) 

The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed 

conflict: Armenia, Benin, Colombia, Eritrea, India, Israel, Latvia, Liechtenstein, Nicaragua, Poland, Sudan, 

Togo, Turkmenistan, and Ukraine (2005) and Australia, Belarus, Lao People�s Democratic Republic, 
Slovakia, Thailand (2006). 
7 In 2006, Montenegro acceded to the Geneva Conventions and to the two Additional Protocols and that 

same year, Haiti acceded to Additional Protocols 1 and 2. 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView. 
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                              ويف وقت إعداد هذا التقرير كانت   .                                                            ، الربوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املتعلق باعتماد رمز مميز إضايف    ٢٠٠٥
  . )٨ (                                              تسع دول قد صدقت على هذا الربوتوكول اإلضايف الثالث

 أنشطة مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -     ً ثانيا  

                         شرعت مفوضية األمم املتحدة    ) A/59/2005   " (                      يف جو من احلرية أفسح     "        املعنون     ً                       عمالً بتقرير األمني العام      -  ١٢
                    ومت إصدار خطة اإلدارة   .                                                                        السامية حلقوق اإلنسان خالل السنتني املاضيتني يف أوسع عملية إصالح يف تاريخ املنظمة

                   وق اإلنسان وأنشطتها                                                                            االستراتيجية األوىل اليت أعطت صورة شاملة عن أهداف مفوضية األمم املتحدة السامية حلق
                                   لسد جمموعة من الثغرات يف جمال           ٢٠٠٥      مايو   /                                                                واحتـياجاهتا، وهي تستند إىل خطة العمل الصادرة يف شهر أيار          

             تعزيز املسامهة   :       ً                                      وحتقيقاً هلذا الغرض، حددت اخلطة مخس نقاط إجرائية  .                                          التنفيذ وبالتايل تعزيز احلماية املوفرة للناس
                                                    وإقامة شراكات أوثق مع اجملتمع املدين ووكاالت األمم املتحدة   ؛                  ي للمفوضة السامية                  تعزيز الدور الرياد   ؛ و       القطرية

               هيئات األمم                                                                                      مزيد من التآزر يف العالقة بني مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان وخمتلف                       األخـرى؛ و  
                      املتحدة السامية حلقوق                                                                                     املـتحدة األخـرى املعنـية حبقوق اإلنسان؛ وتعزيز اإلدارة والتخطيط يف مفوضية األمم            

  .      اإلنسان

                                                                ً        ً                              وأولـت مفوضـية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، نتيجة ذلك، اهتماماً متزايداً لضرورة تعزيز                -  ١٣
                                                                                                 مشاركتها على الصعيد القطري جبملة أساليب من بينها املتابعة األوثق ألوضاع حقوق اإلنسان يف بعض البلدان أو 

  .                                                مجيع الشركاء بغية التشجيع على إعمال حقوق اإلنسان                       األقاليم وتعزيز احلوار مع

                                                                                                        وباإلضـافة إىل تعزيـز قدرات املفوضية يف املقر، وال سيما بإنشاء وحدة استجابة سريعة من شأهنا أن                   -  ١٤
                                                                                                          تسـاعد عـلى القيام بعمليات التقييم وببعثات تقصي احلقائق وعلى مباشرة عمليات جديدة، مت التركيز بدرجة          

   ُ ِ                                                              وافُتِتح، على سبيل املثال، مكتب إقليمي ألمريكا الوسطى يف بنما          .                              زيز وجود املفوضية يف امليدان                   كـبرية على تع   
  .     ً                                                     مؤخراً، وأنشئت مكاتب قطرية يف كل من نيبال وغواتيماال وأوغندا

                                                                                                وتعترب هذه التطورات ضرورية لبلوغ أهداف املفوضية األساسية من حيث محاية حقوق اإلنسان ومتكني               -  ١٥
                                                                   كما يؤدي تعزيز القدرة يف امليدان إىل تعزيز القدرة على الرصد             .                               شـخاص مـن حتقيق تلك احلقوق                كافـة األ  

  .                                                                                  واملساعدة للتصدي ألوضاع حقوق اإلنسان اليت تفضي إىل الرتوح اجلماعي وما يترتب عليه من مشاكل

                  ملشتركة بني الوكاالت        َّ                                                             ولقد كثَّفت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان مشاركتها يف اجلهود ا -  ١٦
                                ويف هذا الصدد، أسهمت املفوضية       .                                                                       لـتعزيز االسـتجابة اإلنسانية املشتركة بني الوكاالت يف حاالت الطوارئ          

                       فعلى الصعيد امليداين، يف    .                                                                                     مسـامهة إضـافية يف آليات تنسيق املساعدة اإلنسانية على املستويني العاملي والقطري            
                                ً                                      املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فعلياً مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون                    ً                               أوغـندا مـثالً، تتقاسم مفوضية األمم        

                                                                                                              الالجـئني مسؤولية ترؤس الفريق العامل جملموعة احلماية وتنسيق أنشطة احلماية اليت يضطلع هبا الفريق القطري                

                                                      

8 Bulgaria, Honduras, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Netherlands, Norway, Philippines, and Switzerland. 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView. 
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          امية حلقوق                                                                                          للجـنة الدائمـة املشـتركة بني الوكاالت؛ أما يف كولومبيا، فقد دعمت مفوضية األمم املتحدة الس     
                 ، تعزيز االستجابة     ٢٠٠٦                                                                             اإلنسان، بعد البعثة األخرية اليت قامت هبا اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت يف عام 

                                                                                                          املشـتركة بني الوكاالت يف جمال توفري احلماية بإنشاء فريق عامل موضوعي؛ ويف سري النكا، قدم مستشار يف                  
ُ              ساعدة إىل فريق األمم املتحدة القطري بإسداء مشورته بشأن الُنُهج                             َّ                         جمـال حقـوق اإلنسان، عيَّنته املفوضية، امل         ُ                                                      

  .                                                              القائمة على مراعاة احلقوق يف االستجابة اإلنسانية يف أعقاب التسونامي

                                                                                        ويف إطار اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، أسهمت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  -  ١٧
  .                                                                               شاد اجلهات الفاعلة اإلنسانية لدى تلبية االحتياجات اإلنسانية يف حال األزمات                                       يف تطويـر مـواد مصممة إلر      

                                                                                             وشاركت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، بصفة خاصة، يف صياغة املذكرة التوجيهية بشأن حقوق 
                       ين، وهي تشارك بنشاط اآلن                                                                         اإلنسان ملنسقي الشؤون اإلنسانية، ودليل الشؤون اجلنسانية للعاملني يف اجملال اإلنسا

   .                          ً يف وضع دليل املشردين داخلياً

                                                                                       وحبكم الوالية اليت أنيطت مبفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان من حيث توفري الدعم للمكلفني  -  ١٨
      ً  داخلياً                                                                                        بوالية اإلجراءات اخلاصة، استمرت املفوضية يف مساعدة ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين 

  .               على تأدية واليته

  حملة عامة عن املعلومات املقدمة من الدول األعضاء-     ً ثالثا  

        كانون   ١٤                                                      ، وجهت املفوضة السامية مذكرة شفوية شاملة بتاريخ          ٤٨ /    ٢٠٠٥   ً                       عمـالً بقـرار اللجـنة        -  ١٩
                عدد من منظمات                                                               إىل الدول األعضاء يف األمم املتحدة وإىل املنظمات الدولية املعنية وإىل    ٢٠٠٦         ديسـمرب    /    األول

َ  ِّ                    اجملتمع املدين املعنية مبسألة الرتوح اجلماعي، طالبة موافاهتا مبعلومات ُتَضمِّنها يف هذا التقرير  ُ                                                             .   

                  األرجنتني وجامايكا    :                                 معلومات من احلكومات التالية        ٢٠٠٧       فرباير   /         شـباط    ١٩   ُ ِ                 واسـُتِلمت حبلـول      -  ٢٠
  ُ ِ                                            اسُتِلمت باإلضافة إىل ذلك معلومات من مفوضية األمم  و  .                                                   وجورجيا والفلبني وفنلندا وكوستاريكا ولبنان واليابان

  .                                    ويرد أدناه ملخص لكل رد من هذه الردود  .                    املتحدة لشؤون الالجئني

 األرجنتني

  .     ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ٤                                                                     قدمـت حكومة األرجنتني ردها على املذكرة الشفوية يف رسالة مؤرخة             -  ٢١
                                      اخلاصة بوضع الالجئني ويف بروتوكوهلا          ١٩٥١                 اتفاقية عام       َّ                                          وذكَّرت على وجه اخلصوص بأن األرجنتني طرف يف       

                                                                                                وأبلغت بأن املؤسسة املكلفة بتحديد مركز الالجئ دعمت إجراءات متنوعة استهدفت حتسني اآللية                  ١٩٦٧      لعام  
                                    ومت حتقيق تقدم ملموس يف جمال محاية حقوق  .                                                                  املعنية بتحديد أهلية الالجئني وتقليص الوقت الالزم لتقييم حالتهم      

  .                                                   ً                                        الالجئني وأشادت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وفقاً للمعلومات املتلقاة، مبستوى التحليل التقين

                                                                لألفراد الذين تعرضوا للتمييز ألسباب دينية أو ألهنم مستنكفون          "                                   ويعـترف يف األرجنتني مبركز الالجئ        -  ٢٢
                                   ً  ولقد فسرت األرجنتني تعريف الالجئ تفسرياً   "     نسية     ً                                                  ضمريياً، أو ألسباب جنسانية أو قائمة على أساس ميوهلم اجل    

  .     ً                                                                             واسعاً وهي متنح بصورة نظامية مركز الالجئ لألشخاص الذين تعرضوا لالضطهاد من موظفي الدولة
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              وتضم الوكالة    .                                                                                       وقامـت احلكومة بتعزيز الوكالة املكلفة بتحديد مركز الالجئ وزودهتا باملوارد املالئمة            -  ٢٣
                                             ويستند العمل املتعلق بتجديد أهلية الالجئني        .      ً   شخصاً   ١٦                              وحمامني وهي تتألف من حنو                             أخصائيني يف علم النفس   

                                       كما جيري تقييم شخصي لكل طلب وميكن لوزارة   .                                                         إىل تنفـيذ توصيات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني        
                   ذت تدابري تنطوي على    ُّ ِ  واتُِّخ  .                                                                        الداخلية أن تستعرض القضية قبل أن يبت فيها أمني حقوق اإلنسان يف وزارة العدل

            ُ                                                                                         حتديـات جديـدة ُيذكر بني أمهها اعتماد قانون الالجئني الذي ضبط اللوائح املوجودة والذي سيفتح إمكانيات        
                                                                      كما سيساعد هذا القانون على توزيع املهام على املؤسسات احمللية بصورة نظامية   .                           إلقامة تعاون دويل يف هذا اجملال
   .               على أفضل وجه                         تضمن إدماج الالجئني يف اجملتمع

                       القانون العام املتعلق     ٢٠٠٦      نوفمرب  /                                                        وكذلك أبلغت السلطات بأن الكونغرس اعتمد يف شهر تشرين الثاين -  ٢٤
                                                 ويكرس هذا القانون املبادئ األساسية املنصوص عليها يف     ).    ١٦٥-  ٢٦         القانون   (                              باالعـتراف بالالجئني ومحايتهم     

                                                عدم الطرد، مبا يف ذلك حظر إعادة الالجئني إىل           :             تمسي اللجوء                                                الصكوك الدولية فيما يتصل حبماية الالجئني ومل      
                                                                                        ّ                      احلـدود؛ وعدم التمييز؛ وعدم فرض عقوبات بسبب دخول البلد بصفة غري قانونية؛ ومراعاة السرية؛ وملّ مشل                 

  .    األسر

                                حتل حمل اللجنة السابقة املعنية       ) CONARE (                                                         ويـنص القـانون اجلديد على إنشاء جلنة وطنية لالجئني            -  ٢٥
     وينص   .                                                               واملؤلفة حىت اآلن من موظفي اهلجرة وموظفني من وزارة اخلارجية           ) CEPARE (                      تحديد أهلية الالجئني     ب

                                               ً                                                                القانون اجلديد على أن يشترك يف التشكيل اجلديد أيضاً ممثل عن كل من وزارة العدل وحقوق اإلنسان، واملعهد                  
                وستتمكن اللجنة،   .                             رة التنمية االجتماعية والبيئة      ، ووزا )INADI (                                           الوطين ملناهضة التمييز وكره األجانب والعنصرية 

                                                                                                              بإشراك ممثل عن وزارة التنمية االجتماعية والبيئة، من توفري املساعدة لالجئني وال سيما ألضعف الفئات، وذلك                
  .                                                       بإدماجهم يف الربامج الوطنية أو برامج املقاطعات أو البلديات

                                                 رفض اللجنة الوطنية لالجئني الطلب املرفوع إليها، كما                                         ويوضح القانون اجلديد إجراءات الطعن يف حال  -  ٢٦
  .                                                                             ينص على االعتراف ألول وهلة مبركز الالجئ يف حال وجود تدفقات مجاعية من األشخاص املشردين

ُ ِ                    وباإلضافة إىل ذلك، يعترف القانون استباقياً بإمكانية طلب الالجئ نقله إىل األرجنتني إن كان قد ُمِنح                 -  ٢٧                                               ً                                       
  .                                                         بلد آخر ال ميكنه البقاء فيه لتعرضه خلطر انتهاك حقوقه األساسية             مركز الالجئ يف 

                                  التوقيع على مذكرة تفاهم مع          ٢٠٠٥       يونيه   /                                                          وأبلغـت السـلطات األرجنتينـية بأنه مت يف شهر حزيران           -  ٢٨
  ة                       وتعترف احلكومة بأن إعاد  .                                                                    مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني للسماح بإعادة توطني الالجئني يف األرجنتني

       ً                                           وتنفيذاً للمرحلة األوىل من هذا الربنامج، يف عام          .                                                          الـتوطني وسيلة هامة لدى البحث عن حلول دائمة لالجئني         
ِ                                                                                       ، قِدمـت تسع أسر من الالجئني الكولومبيني إىل األرجنتني بعد مغادرة كوستاريكا وإكوادور                 ٢٠٠٥         ويف عام    .    
    .                                                 جاءت سبع أسر من إكوادور إلعادة توطينها يف األرجنتني    ٢٠٠٦

 كوستاريكا

                      ً      ، أن البلد يستضيف عدداً         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٣١                                            أبلغـت حكومة كوستاريكا، يف ردها املؤرخ         -  ٢٩
                                                          وبينت أن املديرية العامة لشؤون اهلجرة واملواطنني األجانب تستلم   .     ً                                 كبرياً من الالجئني، أغلبهم من أصل كولوميب
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شهرياً للحصول على م      ١٣٠             يف التوسـط                                    وكانت كوستاريكا قد منحت يف هناية   .          ركز الالجئ     ً      ً      ً                      طلـباً جديـداً 
                       شخص غادروا بلداهنم      ٥٠     ٠٠٠                                                                               السـبعينات والسنوات األربع األوائل من الثمانينات مركز الالجئ لعدد قدره            
                                 وهذا عدد كبري بالنسبة إىل بلد        .                                                                              بسـبب الرتاعات املسلحة الداخلية، وأغلبهم من مواطين نيكاراغوا والسلفادور         

                                           وشهدت كوستاريكا يف النصف الثاين من عام         .              ماليني نسمة   ٤                               كيلومتر مربع وعدد سكانه        ٥١     ٠٠٠        مساحته  
                   واستلمت كوستاريكا    .       ً      ً                                                                       تدفقاً جديداً من ملتمسي اللجوء نتيجة الرتاعات الداخلية املتجددة يف كولومبيا               ٢٠٠٠
  .    ٢٠٠٢      أبريل  /            يناير ونيسان /                                      طلب جلوء يف الفترة بني شهري كانون الثاين ٢     ٢٣٢

َ                                 ال ُتعَرف كوستاريكا كبلد يستضيف الالجئني و -  ٣٠                                               وذلك ألهنا هي ذاهتا ال تقع يف منطقة نزاع وألهنا توجد   .   ُ  
                                                              تعترب فيها اهلجرة غري النظامية واالجتار غري املشروع باملهاجرين من       )                            أمـريكا الوسـطى واملكسيك     (            يف مـنطقة    

   .             املشاكل الكربى

                                                 إىل اجملتمع الكوستاريكي، وخباصة فيما يتصل حبماية حقوق                                         وتـثري ظاهرة اهلجرة حتديات كبرية بالنسبة     -  ٣١
  .                                                                   اإلنسان لالجئني وضرورة توفري املساعدة اإلنسانية هلم والسعي إلدماجهم يف اجملتمع

                                                                           ً                           وتـبني احلكومة يف ردها أن مؤسساهتا أثبتت مدى حتليها باملسؤولية وجتاوهبا يف العمل وفقاً اللتزاماهتا                 -  ٣٢
    َّ                                                                وأكمَّلت املؤسسات األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية          .             ماية الالجئني                          الدولـية فيما يتعلق حب    

                                         ً                                       بيد أن احلكومة تعترف بأهنا مازلت تواجه حتدياً من حيث التأكد من اختاذ كل                .                              بعمـلها تلك اجلهود املؤسسية    
                   وسيحتاج البلد إىل     .                    اد حلول دائمة هلم                                                                          الترتيبات الالزمة إلدماج الالجئني يف اجملتمع الكوستاريكي ريثما يتم إجي         

  .                                     املساعدة من اجملتمع الدويل لبلوغ هذا اهلدف

                                                                                      وبغـية املسـاعدة عـلى إدمـاج الالجئني، وضعت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واحلكومة       -  ٣٣
                      واملبادرة الرئيسية يف  .                                                                             ومنظمات اجملتمع املدين برامج القروض الصغرية لتيسري أنشطة الالجئني التجارية أو تعزيزها

 Asociación de Consultores y (                                                       ِّ              هـذا اجملال هي تلك اليت تقوم بتنفيذها رابطة املستشارين واملقيِّمني الدوليني  

Asesores Internacionales "ACAI" (   مشروعاً إنتاجياً استفاد منها أفراد من    ١٥٠      َّ                  اليت مكَّنت من تطبيق زهاء                         ً        ً       
                                 ً                                            بغية التشجيع على قبول الالجئني قبوالً أفضل يف اجملتمع املضيف، أوصت مفوضية             و  .                           األسر الفقرية بصفة رئيسية   

                                                بشمول املواطنني الكوستاريكيني ضمن املستفيدين          ٢٠٠٣       سبتمرب   /                                          األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف شهر أيلول      
            وحكمت احملكمة   .   يني                                                                            من تلك الربامج، بتخصيص نسبة مئوية من األموال ألصحاب املشاريع التجارية الصغرية احملل

                                                                                        بأنه جيب على احلكومة أن تضمن لالجئني إمكانية احلصول على قروض مصرفية دون متييز                   ٢٠٠٥                العليا يف عام    
   .                                                               ضدهم على أساس مركزهم كمهاجرين أو على أساس الوثائق اليت استلموها

                            إلدماج الالجئني وهي توفر         ً                أيضاً بتنفيذ برنامج    ) ACAI (                           ِّ                   وتقـوم رابطة املستشارين واملقيِّمني الدوليني        -  ٣٤
                                                                                   ً   َّ  ً                      املسـاعدة ألضـعف الفئات مع إيالء األولوية لربات األسر املعيشية، وجملموعات األسر اليت تعيل أطفاالً قصَّراً،                 

   .        وللمسنني

                                                                                                        وفـيما يتصل باإلدماج يف سوق العمل، مت التوقيع على اتفاق بني وزارة العمل ومفوضية األمم املتحدة                  -  ٣٥
  .                                 لتيسري إمكانية حصول الالجئني على عمل  ) ULI (                        نشئت وحدة إدماج العمالة                لشؤون الالجئني وأ
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                                             ولكن العائق الرئيسي إلدماج الالجئني يف سوق         .                                                     ويـتم باإلضافة إىل ذلك توفري التدريب املهين واحلريف         -  ٣٦
               داها أنه عندما                                                                                    العمل هو الوضع االقتصادي يف كوستاريكا، املعروف بأن فرص العمل حمدودة فيه، واحلقيقة اليت مؤ

                                                                                               تتاح تلك الفرص يكون الالجئون غري مهيئني ملنافسة املواطنني الكوستاريكيني أو املقيمني الدائمني يف كوستاريكا 
                                                                                                                 ألنه يصعب عليهم إثبات خربهتم السابقة أو تقدمي مستنداهتم املرجعية أو توفري أدلة تثبت ما لديهم من شهادات                  

  .                  جامعية وصحة مؤهالهتم

ـ   -  ٣٧                                                                                        ترف احلكومة بأن للمستندات أمهية أساسية يف االندماج الفعلي فإهنا تزود الالجئني بوثيقة هوية              وإذ تع
                                                                                                          موحدة لتضمن هلم إمكانية احلصول على اخلدمات األساسية كاخلدمات الصحية والتعليمية باإلضافة إىل إمكانية              

   .                    الوصول إىل سوق العمل

                                  وتتناول تلك الشبكة وضع الالجئني       .                 لتوفري احلماية                           ً                         وأبلغـت احلكومـة بأنـه مت أيضـاً إنشاء شبكة           -  ٣٨
       ِّ                                                              ً                   كما تيسِّر تبادل املعلومات وإمكانية احلصول على التعليم وحتقيق التآزر ضماناً حلماية              .                      واحتـياجاهتم اخلاصـة   

                       احملفل الدائم لشؤون ا      :                                              وتعمل هذه الشبكة عن طريق مؤسسات ثالث هي         .                                  ملتمسي اللجوء والالجئني يف البلد    
  .                                                                         املهاجرين والالجئني؛ والشبكة الوطنية للمنظمات املدنية املعنية باهلجرة؛ واجلامعات       السكان 

                                                                                                     والتحدي الكبري الذي تواجهه كوستاريكا اليوم هو يف رأي السلطات إجياد حلول دائمة لالجئني الذين                -  ٣٩
                    ً     ة بإدماج الالجئني حملياً                                           وستحتاج احلكومة ملواصلة براجمها املتعلق      .                                             دخلـوا الـبلد خالل السنوات الست املاضية       

  .                                                                            وإعادة توطينهم يف البلد إىل املساعدة من اجملتمع الدويل والدعم من دول أخرى يف املنطقة

 فنلندا

                                  ، أهنا تويل أولوية عليا حلقوق اإلنسان     ٢٠٠٦      يناير  /              كانون الثاين   ٣١                                   بينت احلكومة، يف رسالتها املؤرخة       -  ٤٠
                 وينشط البلد، على   .                                                نية وأن فنلندا تقوم بدور فعال يف تعزيز تلك احلقوق                                 يف جدول أعمال سياساهتا اخلارجية واألم

                                          وقد ازداد الدعم املايل الذي تقدمه فنلندا إىل   .                                                      وجه اخلصوص، يف املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان والرتوح اجلماعي
  .    ٢٠٠٦                   مليون يورو يف عام     ١٦,١                                   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إىل 

                                                                            ً                     على اقتراح مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بدأت فنلندا تستقبل الالجئني اعتباراً من عام                  ً   وبناًء   -  ٤١
    ِّ                                            ويعرِّف قانون األجانب الفنلندي الصادر يف عام         .    ٧٥٠                               تبلغ احلصة السنوية لالجئني          ٢٠٠١           ومنذ عام     .     ١٩٧٩
                   وفيما يلي الشروط     .         ذه احلصة                                                                        حصة لالجئني واشتراكات وإجراءات قبول األجانب يف فنلندا يف إطار ه               ٢٠٠٤
   :      احملددة

                                                  احتياج الشخص األجنيب إىل محاية دولية إزاء بلده األصلي؛ -

                                                             احتياج الشخص األجنيب إىل إعادة توطينه خارج البلد الذي يقيم فيه؛ -

                                     تقييم شروط القبول واالندماج يف فنلندا؛ -
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                                أو الصحة العامة، أو العالقات                                                                      عـدم وجـود أي أسباب متعلقة بالنظام العام واألمن العام،             -
  .                                 الدولية حتول دون إصدار تصريح إقامة

                                                                                            ويف حـاالت الطـوارئ واحلاالت امللحة يقبل دخول األجانب فنلندا دون إجراء مقابلة شخصية وعلى           -  ٤٢
  .                                                    أساس مستند خطي توفره مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

                                                            إىل ذلك، أنه جيوز منح محاية مؤقتة لألجانب الذين حيتاجون                                                    كما أبلغت السلطات الفنلندية، باإلضافة       -  ٤٣
                                                                                                                    إىل محاية دولية وال يكون مبقدورهم العودة بأمان إىل بلدهم األصلي أو البلد الذي يقيمون فيه بصفة دائمة ألنه                   

   مر     وتست  .                                                                                                        حـدث فيه أو يف املناطق اجملاورة تشرد مجاعي نتيجة نزاع مسلح أو حالة عنف أخرى أو كارثة بيئية                  
   .                                               احلماية املؤقتة لفترة إمجالية ال تتجاوز ثالثة أعوام

 جورجيا

                                    ، بالتطورات التشريعية وبالتحديات        ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ١                                         أبلغـت حكومة جورجيا، يف ردها املؤرخ         -  ٤٤
     وعلى   .                                                                   ً                                 الرئيسـية اليت تعوق أو حتول دون توفري محاية كاملة لألشخاص املشردين داخلياً والالجئني يف جورجيا               

ـ                                                   ً                                                      تداد سنوات عديدة كانت مشكلة األشخاص املشردين داخلياً أحد التحديات الرئيسية اليت واجهتها حكومة                  ام
                                                                                                      وباإلضافة إىل ذلك فإن الرتاعات الداخلية يف البلدان اجملاورة أدت إىل وجود أعداد كبرية من ملتمسي                  .       جورجيا

  .               اللجوء يف جورجيا

                                                           جيا طرف يف مجيع الصكوك الرئيسية مبا فيها اتفاقية عام                                                     وعـالوة على ذلك، أبلغت احلكومة بأن جور        -  ٤٥
  .    ١٩٦٧                                             اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا االختياري لعام     ١٩٥١

                                                                          اخلاص بالالجئني املركز القانوين لالجئني واألشخاص الذين يلتمسون اللجوء؛              ١٩٩٨                  وحيدد قانون عام     -  ٤٦
                                                     رمان منه؛ والضمانات القانونية واالجتماعية واالقتصادية                                                         وأسـباب وإجراءات منح مركز الالجئ أو إهنائه أو احل         

                                                                                            ويلزم على الشخص الذي يدخل البلد بسبب تعرضه لالضطهاد على أساس العرق أو الدين أو                 .              املتاحة لالجئني 
  ن                                                                                                    االنتماء اإلثين أو االنتماء إىل أي جمموعة اجتماعية أو على أساس آرائه السياسية أن يتقدم بنفسه إىل وزارة شؤو

                                               وتبت الوزارة يف طلب االعتراف مبركز الالجئ يف          .                                                     الالجـئني والسـكن ويطلب االعتراف لـه مبركز الالجئ        
  .                                                                     غضون أربعة أشهر من تاريخ التسجيل وجيوز الطعن يف قرار رفض منح مركز الالجئ

       اللجوء                                                                                          ويتم اآلن النظر يف إمكانية وضع مشروع قانون بشأن الالجئني واألشخاص احلاصلني على حق                -  ٤٧
                       وسيؤدي ذلك إىل زيادة      .     ١٩٥١                                 ً     ً                                            املؤقـت بغية جعل تعريف الالجئ مطابقاً متاماً للتعريف الوارد يف اتفاقية عام              

ِ                                                                  تبسيط إجراءات احلصول على مركز الالجئ كما سُيخِضع مجيع القرارات املتخذة يف هذا الصدد لتدقيق السلطة                   ُ                                        
                                              قق مشروع القانون هذا تنظيم مسألة ملتمسي                كذلك سيح   .                                   وسـيوىل اهتمام خاص لوضع األطفال       .           القضـائية 

                                                                                                          اللجوء الذين ال يستوفون الشروط املطلوبة للحصول على مركز الالجئ ولكن ال ميكن طردهم من البلد ألسباب               
  .       إنسانية
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                                                                                                    وينص امليثاق املتعلق مبنح حق اللجوء على أن الرئيس مسؤول عن منح حق اللجوء لألجانب املتعرضني                 -  ٤٨
                                                                                        دهـم بسـبب األنشطة اليت يضطلعون هبا حلماية السلم وحقوق اإلنسان أو بسبب أنشطتهم                               لالضـطهاد يف بل   

  .                                                                االجتماعية والسياسية والعلمية التقدمية وغري ذلك من األنشطة اإلبداعية

                        ً           أو األشخاص املشردين داخلياً األساس      /                          ً        اخلاص باألشخاص املشردين قسراً و         ١٩٩٦                    وحيـدد قانون عام      -  ٤٩
                                                                                           ملركز القانوين هلؤالء األشخاص وينص على القواعد املنظمة إلجراءات منح ذلك املركز وإبطاله                               القانوين لتعريف ا  

                       وباإلضافة إىل ضمان احلق يف   .                                                     كما ينص على الضمانات القانونية واالجتماعية واالقتصادية  .                   وإهنائه واحلرمان منه
                             الدول األساسي يف مساعدة األشخاص                                                               العيش يف مكان إقامة مؤقت واحلصول على مساعدات أخرى، يتمثل التزام 

                         وحيق هلؤالء األشخاص احلصول      .                      ً                                          األشخاص املشردين داخلياً على العودة إىل مكان إقامتهم املعتاد         /            ً  املشردين قسراً 
                                                                                                           عـلى شىت أنواع املساعدة، كاملساعدة على تأمني مكان مؤقت لإلقامة؛ واملساعدة االجتماعية، وتسديد الدولة               

  .                                     املساعدة على االستفادة من احلق يف التعليم                    ملصاريفهم الطبية؛ أو 

                                                                   ً                              وأبلغت سلطات جورجيا، فيما يتصل بالالجئني، أن املساعدات كانت حمدودة نوعاً ما بسبب االفتقار               -  ٥٠
  .                                      ً      ً                    بيد أن هذه املساعدات آخذة يف التزايد كماً ونوعاً خالل السنوات األخرية  .                 إىل املوارد املالية

                                                                                      يف املنطقة الشمالية الشرقية من البلد اليت مت فيها تنفيذ برامج عديدة مبساعدة                                     وتستوطن أغلبية الالجئني   -  ٥١
                                                                                     وعلى وجه اخلصوص، تنفذ مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي             .                   مـن اجملتمع الدويل   

                             ثل يف إجياد حل دائم ألوضاع                                       ولكن املشكل األساسي ما زال يتم       .       ً                                        بـرناجماً لتقدمي املساعدة الغذائية إىل الالجئني      
  .                                                 هؤالء الالجئني املوجودين يف جورجيا منذ سبعة أعوام ونيف

                             نسمة كما أدى الرتاع يف منطقة    ٣٠٠     ٠٠٠                                                    وتفيد السلطات بأن الرتاع مع أخبازيا أدى إىل تشريد زهاء  -  ٥٢
                       عن الرتاعات يشكل أحد                              وما زال التشرد الناجم       .        نسمة   ٦٠     ٠٠٠                                   أوسيتيا اجلنوبية إىل تشريد زهاء       /        تسخينفايل

                                               ً                                                            الـتحديات الرئيسـية الـيت تواجههـا حكومة جورجيا نظراً ألنه يتعني عليها أن تضمن لألشخاص املشردين                  
                              وما زال االفتقار إىل املوارد       .                      ً                                                     األشخاص املشردين داخلياً ما حيتاجون إليه للتمكن من العيش حياة طبيعية           /    ً   قسـراً 

  .                                           رئيسي الذي يعوق تقدمي املساعدة إىل هؤالء األشخاص                                  املالية وغريها من املوارد هو املشكل ال

                                                                 ً                      وقد وضعت حكومة جورجيا استراتيجية وطنية بشأن األشخاص املشردين داخلياً بغية إجياد حل تفضيلي  -  ٥٣
     تأمني   :                                                  وهتدف هذه االستراتيجية إىل حتقيق غرضني رئيسني مها         .                            ً                ودائـم لألشخاص املشردين داخلياً يف جورجيا      

                             ً                                                           ة ليعيش األشخاص املشردون داخلياً حياة كرمية وليدجموا يف اجملتمع اجلورجي؛ وخلق الظروف                            الشـروط الالزم  
                        ووضعت هذه االستراتيجية     .                                          ً                                        املؤاتية لتمكينهم من العودة إىل موطنهم طوعاً مع احلفاظ على كرامتهم وسالمتهم           

                                 جملتمع املدين ورابطات األشخاص املشردين     ً                                            ً                 وفقاً لتوصيات ممثل األمني العام املعين باملشردين داخلياً وبالتشاور مع ا
                                                                                          وتقوم االستراتيجية على أساس املعايري الدولية حلقوق اإلنسان واملبادئ التوجيهية املتعلقة             .       ً               داخلياً واجملتمع الدويل  
                                                    ً                               وهـي تشمل بصفة خاصة مبدأ السماح لألشخاص املشردين داخلياً باالندماج يف اجملتمع               .                     بالتشـرد الداخـلي   

ـ                                                           ً                                              لى ذلك مع مراعاة حقهم يف العودة إىل مواطنهم وجمتمعاهتم أيضاً، دون أن يستثين أحد هذين اخليارين                              ومسـاعدهتم ع
   :                                             وتغطي االستراتيجية جوانب خمتلفة من املشكلة، مثل  .                                             اخليار اآلخر وإمنا، باألحرى، يعززه على حنو متبادل
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                 دماجهم يف اجملتمع                                             ً                          تـأمني ظـروف تصون كرامة األشخاص املشردين داخلياً وتساعد على إ            -
        اجلورجي؛

                            حتسني ظروف معيشتهم ومركزهم     (                                     ً              اإلدمـاج االجـتماعي لألشـخاص املشـردين داخلياً           -
  ؛ )          االقتصادي-         االجتماعي 

                                                ً                              إجياد الظروف املؤاتية لعودة األشخاص املشردين داخلياً عودة طوعية ودعم هذه العملية؛ -

  .           ً                         دون تلقائياً إىل مكان إقامتهم الدائمة                                ً           توفري الدعم لألشخاص املشردين داخلياً الذين يعو -

                                                                                                  وتفيد حكومة جورجيا بأن كل الوزارات والوكاالت والسلطات احلكومية املعنية على املستويني الوطين              -  ٥٤
                                                                                        ً                    واإلقلـيمي ستنفذ هذه االستراتيجية اليت ستعمم على نطاق واسع، وال سيما بني األشخاص املشردين داخلياً يف                 

  .            العاملة معهم  )             لية والدولية  احمل (                جورجيا واملنظمات 

  .                                                   وختطط احلكومة لوضع خطة عمل لتنفيذ االستراتيجية الوطنية -  ٥٥

 جامايكا

                                     ، تعهدها بضمان الوفاء بالتزاماهتا         ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٢                                           أكـدت حكومـة جامايكا، يف ردها املؤرخ          -  ٥٦
                         وتوفري احلماية الالزمة        ١٩٦٧    ام                                                  اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا االختياري لع          ١٩٥١                      مبوجـب اتفاقية عام     

                                                                                  ويتم النظر يف كل طلب يقدم للحصول على مركز الالجئ بأخذ خصائصه يف االعتبار                .                       للفـارين من االضطهاد   
                                                                                                                 لتحديد ما إذا كان الشخص الذي قدم الطلب قد برر مبا فيه الكفاية خشيته التعرض لالضطهاد يف بلده األصلي                   

  .                                                و االنتماء إىل فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي                               بسبب العرق أو الدين أو اجلنسية أ

                                                                                                   وأبلغـت احلكومة أهنا تدرك أمهية األثر االقتصادي واالجتماعي الذي قد يترتب على تدفقات الالجئني                -  ٥٧
                                                                                                                   اجلماعـية عـلى أي بلـد من البلدان، وأهنا تواصل بناء على ذلك مشاركتها يف اجلهود املبذولة لتدعيم السلم                    

                                                                                        والدميقراطية والتنمية يف منطقة البحر الكارييب كلها وخارج نطاقها وذلك كي ال يضطر األشخاص إىل          واالستقرار
                                                                                           ويتم حتقيق ذلك بالعمل مع املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية ومع البلدان األخرى على               .                    اهلـروب من بلداهنم   

  .                         الصعيدين الثنائي واإلقليمي

                                                                    دابري الالزمة، على ضوء التزاماهتا، لضمان توفري محاية مالئمة حلقوق                                           ولقـد اختذت حكومة جامايكا الت      -  ٥٨
                                                                                                            اإلنسـان األساسية لالجئني وملتمسي اللجوء، مبا يف ذلك عن طريق توفري الغذاء الكايف واملأوى الالئق وحتقيق                 

             هر قوات األمن                                           وإعمال هذا احلق ليس أقل أمهية من ذلك الذي تس  .                                      السالمة واألمن لألفراد وملمتلكاهتم الشخصية
  .                           على حتقيقه لكل مواطن جامايكي

                                                                                                       وتتطلـب لتلبية احتياجات الالجئني وملتمسي اللجوء من الرعاية اتباع هنج متعدد اجلوانب تشترك فيه                -  ٥٩
                                     ويقدم مكتب التأهب للكوارث وإدارة       .                                                                   وزارات الشؤون اخلارجية والتجارة اخلارجية، واألمن الوطين، والصحة       

            ً                                                                 املساعدة أيضاً على توفري مأوى مأمون ومضمون باإلضافة إىل تلبية االحتياجات             ) ODPEM (                 حـاالت الطوارئ    
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                                                   وتبذل كافة اجلهود لضمان معاملة الالجئني وملتمسي         .                                                        األساسـية للـتأكد من أن املأوى املتاح رفيع املستوى         
             ً            عترف هبا دولياً، مبا يف ذلك                                                     ً                      اللجوء، أثناء وجودهم حتت رعاية احلكومة اجلامايكية، وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان امل

                                                                                                              إتاحة إمكانية الوصول إليهم ملمثلي اجملموعات املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية األخرى العاملة يف               
  .       جامايكا

                                                                                         وتتضمن عملية حتديد الالجئني يف جامايكا قيام جلنة معنية بتحديد األهلية تضم ممثلني عن وزارة الشؤون  -  ٦٠
             وعندما يرفض    .                                                                                    لتجارة اخلارجية ووزارة العدل ووزارة األمن الوطين بإجراء فرز أويل وحتديد املركز                      اخلارجية وا 

   ويف   .                                                                                                         طلب احلصول على مركز الالجئ جيوز ملقدم الطلب أن يستأنف القرار أمام حمكمة ويطلب إعادة النظر فيه                
   .                               فاظ قدر املستطاع على وحدة األسرة                           ً     ً                        ً       قضايا اللجوء اليت تشمل أطفاالً أيضاً سعت حكومة جامايكا دائماً للح

  .                                                                                  ولقد وضعت حكومة جامايكا سياسة خاصة بالالجئني حتدد إجراءات لضبط عملية حتديد مركز الالجئ -  ٦١
      ١٩٦٧                                          اخلاصة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام           ١٩٥١                                                        وتـراعي يف وثيقة سياسة الالجئني أحكام اتفاقية عام          

  .                                                                دة لشؤون الالجئني لإلجراءات واملعايري الواجب تطبيقها لتحديد وضع الالجئ   ً                         فضالً عن دليل مفوضية األمم املتح

 اليابان

                             ، وفيما يتصل مبختلف قضايا         ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين    ٢٩                                            أبلغـت حكومـة اليابان، يف ردها املؤرخ          -  ٦٢
              حاالت انتهاك                                                                                حقوق اإلنسان اليت تشمل مواطنني أجانب، أن وزارة العدل مسؤولة عن توفري سبل االنتصاف يف 

                                                                                                           حقـوق اإلنسان وعن احليلولة دون وقوع أي ضرر نتيجة ذلك االنتهاك، وذلك بإسداء املشورة يف جمال حقوق                  
                                                                  ولقد أنشأت وزارة العدل مراكز استشارية حلقوق اإلنسان من أجل            .                                           اإلنسان وبالتحقيق يف القضايا والبت فيها     

                      وباإلضافة إىل ذلك، تقوم   .                                  ات اليت قد يطرحوهنا يف ذاك اجملال                                                     املواطنني األجانب بغية الرد على خمتلف االستفسار      
                                                                                                  األجهـزة املعنية حبقوق اإلنسان يف وزارة العدل بتنظيم محالت دعائية نشطة لترويج مبدأ مراعاة حقوق اإلنسان    

          عن األنشطة          ً  ويتم، فضالً   .                                                                          بغية توعية عدد أكرب من اجلماهري بأمهية حقوق مجيع الناس مبن فيهم املواطنون األجانب
        كانون   ١٠     إىل  ٤            يف الفترة من  (                                                                  التروجيية العادية، االضطالع بأنشطة متنوعة أخرى خالل أسبوع حقوق اإلنسان 

                                                                              مع التركيز على بعض املسائل اليت من بينها احترام حقوق اإلنسان للمواطنني              )                         ديسـمرب مـن كـل عام       /    األول
  .      األجانب

                                                         تياجات البلدان املتأثرة بالرتوح اجلماعي لالجئني واألشخاص                                                 كذلك أبلغت السلطات أن اليابان تليب اح       -  ٦٣
                                  وقد دفعت اليابان يف شهر كانون        .                                                                           املشردين إىل املساعدة واحلماية وذلك بتقدمي املساعدة إىل املنظمات اإلنسانية         

       املتحدة                                                          من مليون دوالر أمريكي لربنامج األغذية العاملي ومفوضية األمم   ٣٠      ً        مبلغاً قدره     ٢٠٠٦         ديسـمرب    /    األول
  .                                         وعمليات جلنة الصليب األمحر الدولية يف السودان                        إلجراءات املتعلقة باأللغام                ة األمم املتحدة ل    دائر              لشؤون الالجئني و

      ١٩٥١                  على اتفاقية عام     ١٩٨١   َّ                                                           وذكَّرت احلكومة، فيما يتصل حبماية الالجئني، بأن اليابان وقعت يف عام  -  ٦٤
                             ولقد أدجمت إجراءات االعتراف      .     ١٩٦٧                         على بروتوكوهلا لعام         ١٩٨٢                                     اخلاصة بوضع الالجئني، ووقعت يف عام       

   ويف   .                                   الذي ضبط بوضوح مبدأ عدم الطرد       )             قانون اهلجرة  (                                                    بالالجئني يف قانون تنظيم اهلجرة واالعتراف بالالجئني        
                                                  ً     ً                                      دخل حيز النفاذ قانون اهلجرة املعدل الذي أدخل عدداً كبرياً من التعديالت على النظام                  ٢٠٠٥      مايو   /         أيـار    ١٦
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                                                           وأرسى هذا النظام اجلديد لالعتراف بالالجئني إجراءات تسمح لألجانب   .                                 املعمول به من قبل لالعتراف بالالجئني
                                   َّ            ً                                                       املقيمني بصفة غري قانونية يف اليابان، ممَّن قدموا طلباً للحصول على مركز الالجئ، باإلقامة بصفة مؤقتة يف اليابان 

                                                              نظام املستشارين املعنيني بفحص األجانب بغية تعزيز اإلنصاف                  كما أنشأ   .                                     بغـية تأمني مركز قانوين مستقر هلم      
                                                                 وإذا كان طالبو مركز الالجئ من اإلناث أو األطفال يتم النظر             .                                           واحلـياد يف إجراءات االعتراف مبركز الالجئ      

                                                                      وعلى وجه التحديد، إن كان مقدم الطلب أنثى، يتم، قدر املستطاع،             .                                       بـتمعن يف حالـتهم على ضوء ظروفهم       
  .                    موظفة بإجراء الفحص     تكليف

 لبنان

           وأفادت بأن   .     ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ١٣                                                     قدمت حكومة لبنان ردها على طلب املعلومات يف رسالة مؤرخة  -  ٦٥
                                                                                                    الـرتوح اجلماعي يف لبنان يتصل بالتشرد الداخلي للسكان من جراء احلروب اليت دمرت البلد؛ ومغادرة السكان      

  .    ١٩٤٨                            ني الفلسطينيني إىل لبنان يف عام                                    البلد نتيجة احلرب األخرية؛ ونزوح الالجئ

     ١٨٠     ٠٠٠                                                                                      وأشـارت احلكومة إىل أن حوايل مليوين نسمة تشردوا خالل احلرب األخرية، ومن بينهم                  -  ٦٦
  .                    أجنيب عادوا إىل أوطاهنم

                                                                                                         كذلـك بينـت السـلطات اللبنانية أنه ال ميكن للبنان أن يصدق يف هذه املرحلة على اتفاقيات جنيف                    -  ٦٧
  .         ا اإلضافية          وبروتوكوالهت

 الفلبني

                                        ، أن تشرد األفراد واألسر واجملتمعات يف           ٢٠٠٧       فرباير   /       شباط  ٦                                       أبلغت حكومة الفلبني، يف ردها املؤرخ        -  ٦٨
  .                                                                     الكوارث الطبيعية، والكوارث من صنع اإلنسان، واملشاريع ذات الصلة بالتنمية  :                              الفلبني يعود إىل عدد من العوامل

                     مركز رصد عمليات    -                                              ، قامت إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية                                            ففـيما يتصـل بـالكوارث الطبيعية       -  ٦٩
         ، بتوثيق     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥                   ، يف الفترة بني عامي  )DSWD-DROMIC (                                     االستجابة للكوارث واملعلومات ذات الصلة 

                    وأدت الفيضانات إىل     .      وحدها  "        التينون "                                                  أشخاص التجأوا إىل مراكز اإلجالء بسبب أعاصري            ٥٣٥     ٢٠٥      حاالت  
                 وأرغمت االهنيارات    .                                                                        أشخاص إىل مراكز حمددة يف وحدات احلكومية احمللية اليت ينتمون إليها            ٩ ٧     ٧٠٤        إجـالء   
      ٢٠٠٦      يف عام   "        بولوسان "     وجبل   "      مايون "     ً                                         شخصاً على هجر بيوهتم، بينما تسبب ثوران بركاين  ٥     ٠١١       األرضية 

  .     ً  شخصاً  ٤٦     ٧٥٤                    ً       يف اإلجالء اإلجباري أيضاً لعدد 

                                                                           إىل ذلك، أن الفلبني تشهد إثنني من أطول الرتاعات املسلحة يف العامل وأن                                        وأبلغت السلطات، باإلضافة     -  ٧٠
                            ولقد أبلغت إدارة الرعاية      .                                                        ً                           عملـيات مكافحة التمرد واألنشطة اإلرهابية ما زالت تشكل سبباً للتشرد الداخلي           

   ) DSWD-DROMIC (                                                                مركز رصد عمليات االستجابة للكوارث واملعلومات ذات الصلة          -                     االجتماعية والتنمية   
ُ  ِّ                                                شخصاً ُرحِّلوا من بيوهتم إىل مراكز اإلجالء بسبب الرتاع املسلح  ٩٢     ٣٣٤   أن      ١٢     ٠٠٠                  وكذلك دفعت احلرائق   .      ً 

  M/V Solar                                      وأدى حادث انسكاب النفط من ناقلة النفط   .     ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥                                     أسرة إىل اللجوء إىل مراكز اإلجالء يف عامي 
  .                              مراكز اإلجالء املوجودة يف املنطقة     ً    شخصاً إىل   ٣٥٨            إىل التجاء Petron                 املستأجرة من شركة 
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           ً                                                                                وتترتب أيضاً على املشاريع اإلمنائية كمشاريع توسيع وإصالح السكك احلديدية الرئيسية آثار غري متعمدة  -  ٧١
                                                                            فعـلى سـبيل املثال، اقتضى مشروع خط السكك احلديدية السريع بني مانيال               .                              يف تشـريد األسـر واألفـراد      

                  فرد من األسرة       ٦٠٠                                                     بات اليت تعترض خطوط السكك احلديدية وإعادة توطني                    إزالة العق   ) MCX (            وكاالبارزون  
    ".          مونتيلوبا "        يف مدينة   "                 كوبانغ بارانغايز " و  "    بويل "                        املستوطنة غري النظامية من 

                                                        مركز رصد عمليات االستجابة للكوارث واملعلومات ذات        -                                              وتقـوم إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية        -  ٧٢
                                                                                  حبكم ترؤسها للجنة الوطنية املعنية باالستجابة يف حاالت الكوارث التابعة جمللس             )DSWD-DROMIC (         الصـلة   

                                                           ، بدور الوكالة الريادية يف توفري خدمات اإلغاثة لضحايا          )NDCC-NCDR (                                  التنسيق الوطين يف حاالت الكوارث      
  .                                                         الكوارث بدعم من الوحدات احلكومية احمللية واملنظمات غري احلكومية

                                                           ً                              يف إطـار برناجمها اخلاص بإدارة الكوارث بتنفيذ برامج خمتلفة أيضاً كربنامج املساعدة                            وقامـت اإلدارة   -  ٧٣
                     ، وذلك بغية تلبية     )ESA (                                                  وبرنامج املساعدة بتوفري املأوى يف حاالت الطوارئ          ) CSA (                        بـتوفري املأوى األساسي     

      ويوفر   .              من صنع اإلنسان                                                                         احتياجات عدد من األسر اليت أصبحت بدون مأوى نتيجة الكوارث الطبيعية والكوارث 
                                                                         ً                                        برنامج املساعدة بتوفري املأوى األساسي وحدات املأوى اجليدة البناء والسليمة بيئياً واليت ميكن أن تقاوم كوارث                
                                                             ً                                            شىت، بينما يوفر برنامج املساعدة بتوفري املأوى يف حاالت الطوارئ قدراً من املساعدة املالية أو املادية لزيادة املوارد 

  .                                                                               احة لألسر كي تعيد بناء بيوهتا املدمرة بسبب الكوارث الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان           الشحيحة املت

                                      اللجنة التوجيهية ملشروع النهوض باألحياء   ) DSWD (                                             وكذلك ترأست إدارة الرعاية االجتماعية والتنمية  -  ٧٤
                            ات احلضرية الضعيفة بتطبيق                                                                                    الفقـرية، وهو مشروع ملصرف التنمية األسيوي يهدف إىل احلد من الفقر يف اجملتمع             

                                                                                                          جمموعـة من التدابري إلعادة توطني اجملتمعات احلضرية الضعيفة واملتأثرة مبشروع خط السكك احلديدية السريع               
) MCX (       واعتَمد هذا املشروع إطاراً استراتيجياً قائماً على أساس تعدد أصحاب            .                             يف مكـان آخر خارج املدينة                               ً      ً           ً                   َ     

         الشعبية،                                                       مت التركيز خالل تنفيذ املشروع على مشاركة املنظمات           :      ألطراف                                    املصـلحة أو على أساس هنج ثالثي ا       
                  وانتقل املستوطنون    .                                                                                              واملـنظمات غري احلكومية، والوحدة احلكومية احمللية، والوكاالت احلكومية الوطنية، مشاركة نشطة           

  .               بعد إمتام املشروع  ) Dreamland Heights (                                    إىل بيوهتم اجلديدة يف مرتفعات درمي الند    ٦٠٠                        غري النظامية املشردون ال  

  املعلومات املقدمة من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني -     ً رابعا  

  .                  املعلومات التالية    ٢٠٠٧      فرباير  /      شباط  ٢٠                                                      قدمت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف رسالتها املؤرخة  -  ٧٥

 التطور العاملي فيما يتصل بالتشرد وتدفقات الالجئني

                                                                          ارتفـع العدد اإلمجايل لألشخاص الذين هتتم هبم مفوضية األمم املتحدة لشؤون             ٢٠٠٥               هنايـة عـام        يف   -  ٧٦
                       ويشمل هذا العدد الالجئني   .     ٢٠٠٤                        مليون نسمة يف هناية عام     ١٩,٥                          مليون نسمة بعد أن كانوا   ٢١          الالجئني إىل 

                   ولقد أفضت العمليات   .  ً         اً يف العامل                                                                         وملتمسي اللجوء والعائدين وعدميي اجلنسية ونسبة من السكان املشردين داخلي      
  ،     ٢٠٠٥                  ماليني نسمة يف عام    ٨,٧                                                              الضخمة املضطلع هبا إلعادة الالجئني إىل الوطن إىل اخنفاض عدد الالجئني إىل 

  .    ١٩٨٠                           وهي أصغر نسبة سجلت منذ عام 
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        فمنذ   .                                                                              ، مت حتقيق مزيد من التقدم يف إطار بعض العمليات الكربى لإلعادة إىل الوطن                 ٢٠٠٦           ويف عـام     -  ٧٧
                               ماليني ونيف من األفغان، ولكن ما    ٤,٨                 ، أعيد إىل الوطن      ٢٠٠٢                                                استئناف عمليات العودة إىل أفغانستان يف عام        

             ويف إفريقيا،    .                                                                                    ماليني من األفغان يقيمون يف بلدين جماورين مها باكستان ومجهورية إيران اإلسالمية               ٣,٥         زال حنو   
                    تلقى نصفهم مساعدة    (                ليبريي مسجل      ٨٠     ٠٠٠           ودة زهاء           عن ع      ٢٠٠٦                                         أسفرت عملية العودة إىل الوطن يف عام        

    ٣٢     ٠٠٠                                         بوروندي؛ كما أسفرت عن عودة زهاء          ٤٥     ٠٠٠        ؛ وحنو    )                                       من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني     
                                         كونغويل عائد من ترتانيا؛ وعودة حنو         ٢٣     ٠٠٠                                                              الجـئ كونغـويل إىل مجهورية الكونغو الدميقراطية، من بينهم           

                                                                            نغوال مبساعدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وبذلك تكون عملية اإلعادة املنظمة             أنغويل إىل أ  ٢٨     ٠٠٠
  .                             إىل الوطن قد أوشكت على االنتهاء

                                                                                   وظهرت من جهة أخرى أزمات إنسانية جديدة واضطرت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام  -  ٧٨
     وأدت   .                                                  بنان وتيمور الشرقية ومشال باكستان ومشال كينيا                                                         إىل إرسال أفرقة طوارئ إىل مناطق من بينها ل             ٢٠٠٦

                                                        نسمة من النازحني إىل مشال كينيا، ومل يتمكن أفراد            ٣٤     ٠٠٠                                                التطورات يف الصومال إىل تدفق عدد آخر جتاوز         
  .                                              آخرون من الوصول إىل البلد اجملاور بسبب إغالق احلدود

           فقد أظهرت    .                                       األمم املتحدة لشؤون الالجئني البالغ                                                          ويثري التشرد املستمر من العراق وداخله قلق مفوضية        -  ٧٩
                                                                    أن جمموع العراقيني الذين هربوا إىل البلدان اجملاورة وبصفة رئيسية سوريا     ٢٠٠٧      فرباير  /                      التقديرات يف أوائل شباط

                             وباإلضافة إىل ذلك يبلغ عدد       .           ً    شخص شهرياً    ٥٠     ٠٠٠                                                       واألردن، بلـغ مليوين نسمة، وأن عددهم يزداد بنحو          
   .              مليون عراقي   ١,٨                  ً      داخل العراق حالياً حنو        املشردين

                                                   ً                                        وتعرب مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها أيضاً إزاء انتشار األثر غري املباشر ألزمة منطقة  -  ٨٠
  .                                                                        دارفور، املتزايد الوضوح، إىل البلدان اجملاورة، مما يؤدي إىل ارتفاع عدد املشردين

  األمم املتحدة لشؤون الالجئني حتديات احلماية واستجابة مفوضية

                                                                          ً                      بيـنما اخنفضـت األعداد اإلمجالية لالجئني خالل السنوات األخرية ألسباب شىت ليس أقلها شأناً عدد                 -  ٨١
                                                                                                              العمليات الضخمة املنفذة بنجاح إلعادة الالجئني إىل الوطن، فإن حتديات احلماية ما زالت قائمة يف جو يسوده                 

                                                                                مراعاة أحكام القانون الدويل يف احلروب، وتنامي كره األجانب والتعصب بوجه                                          ازدياد الشواغل األمنية، وعدم   
                                                         ً                              ويف هذا السياق، تظل محاية حقوق اإلنسان لالجئني واملشردين داخلياً وغريهم من الذين هتتم هبم مفوضية   .              عام عرب العامل 

  .                              ل اإلنساين الذي تضطلع به املفوضية                                            ً     ً               األمم املتحدة لشؤون الالجئني، أولوية عليا وعنصراً مكمالً لكل أشكال العم

      فأولت   .     ٢٠٠٦                                                                           وقد نقحت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني أهدافها االستراتيجية الشاملة يف عام  -  ٨٢
                                                                                                     أولوية لضمان تلبية املعايري الدولية للحماية فيما يتعلق جبميع الالجئني واألشخاص اآلخرين الذين هتتم هبم املفوضية 

                 ً                             وستوىل أولوية أيضاً لتحسني احلماية ضد الطرد         .                                           نوع اجلنس أو اخللفية الشخصية يف االعتبار                        مـع أخذ السن و    
                                                                                                           للحد من حوادث العنف، وال سيما ما يتسم منها بطابع جنسي وجنساين؛ ولضمان احلقوق املدنية واالجتماعية                

  .                                                         واالقتصادية؛ ولتحسني التغطية بأعمال التسجيل والتوثيق وجودهتا
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                                                                               جهود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، باإلضافة إىل ذلك، على إقامة وصون نظام محاية        وستركز  -  ٨٣
  :           ويشمل ذلك   .                                                                  ً                               دويل بالتشـجيع على تأييد احلكومات ودعمها يف إنشاء نظم محاية وطنية وفقاً للمعايري الدولية              

                          ً      ً        ري الدولية ذات الصلة تنفيذاً فعلياً؛               واملعاي     ١٩٦٧                     وبروتوكوهلا لعام        ١٩٥١      ِّ                                   صون حيِّز اللجوء بتنفيذ اتفاقية عام       
                                                                                                  وتعزيز قدرة الدول املضيفة على حتديد مركز الالجئ وتوفري إمكانية اللجوء وإتاحة حلول دائمة؛ ومحاية الالجئني 

                                                                 وقد وضعت خطة عمل مؤلفة من عشر نقاط ملعاجلة التحديات النامجة عن        .                                 يف إطـار حـركات اهلجرة األوسع      
  .                                                                         معاجلة أفضل وستخترب اخلطة يف إطار األوضاع السائدة يف منطقة البحر األبيض املتوسط                    تدفقات اهلجرة املختلطة

                                                                                                 وتشـمل األغـراض األخرى، اليت تتسم بأولوية عليا يف جدول أعمال مفوضية األمم املتحدة لشؤون                 -  ٨٤
                 إعادة التوطني                                                                                                  الالجـئني، البحث عن حلول دائمة مع التركيز على االعتماد على الذات واإلدماج؛ واللجوء إىل              

                         ولئن كانت عملية إعادة      .                                                                       ً           كوسـيلة استراتيجية للحماية؛ وتوفري احلماية واملساعدة لألشخاص املشردين داخلياً         
                                                                       ً      ً                                         الـتوطني قد أعيقت يف بعض املناسبات نتيجة تطبيق تشريعات مكافحة اإلرهاب تطبيقاً صارماً للغاية، فقد بذلت جهود                  

                                                      وقد وافقت اآلن األرجنتني وآيرلندا وآيسلندا والربازيل وبنن   .                ية إعادة التوطني                                           لـزيادة عـدد الـبلدان اليت تعرض إمكان       
                                                                                                             وبوركينا فاسو وشيلي على حتديد أنصبة سنوية إلعادة التوطني، وعلى الرغم من أن تلك األنصبة ما زالت صغرية إىل حد        

  .                                       أستراليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية           ِّ                                                       ما فإهنا تكمِّل اإلمكانيات املتاحة من بلدان إعادة التوطني التقليدية مثل 

                                                                                                        وملعاجلـة التحديات النامجة عن بيئة تتغري باستمرار تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بإعادة                -  ٨٥
                                                                                   ً                          تقيـيم مهمتها وجتري عملية إصالح هيكلي وإداري شامل لتصبح منظمة أشد مرونة وفعالية وتوجهاً حنو حتقيق                 

                                          يف مراجعة كل اهلياكل والنظم والعمليات         ٢٠٠٦      مارس   /                    ُ                     عملـية التغيري اليت اسُتهلت يف آذار              وتفـيد   .          النـتائج 
                                                                   ولالستجابة حلاالت الطوارئ بصورة فورية وفعالة يستمر تعزيز فريق           .                                     وكذلـك الترتيـبات اخلاصة باملوظفني     

                االستجابة حلاالت                    من تكوين قدرة على    ٢٠٠٧                                                       الطـوارئ واالحتياطـيات املتاحة له هبدف التمكن حبلول عام    
                                                                   ساعة يف أي وقت من األوقات نشر ما يكفي من املوظفني املكلفني               ٧٢                                    الطـوارئ تسمح بأن جيري يف غضون        

  .     شخص   ٥٠٠     ٠٠٠                                                                     بتوفري املساعدة اإلنسانية ومعدات اإلغاثة لتلبية احتياجات نزوح عدد يصل إىل 

  االستنتاجات-     ً خامسا  

                مصدر ملعاناة   -                ً         ً                سواء كان داخلياً أو عابراً للحدود        -                                          الـرتوح اجلمـاعي، بغض النظر عن شكله          -  ٨٦
       َّ        وكما ذكَّرت جلنة   .                                                                             شديدة والنتهاكات عديدة حلقوق اإلنسان ولكرامة الرجال والنساء واألطفال املتأثرين به

                                     الرئيسية عن كفالة محاية السكان                                        ، تقع على عاتق الدول املسؤولية       ٤٨ /    ٢٠٠٥                           حقـوق اإلنسان يف قرارها      
                                                               وهي تقوم بالدور األساسي يف املبادرة بتقدمي املساعدة اإلنسانية لألشخاص   .                  جودين على أراضيها           املشردين املو

                                       وتقع على عاتق اجملتمع الدويل مسؤولية        .                                                                  املقيمني على أراضيها ويف تنظيم تلك املساعدة وتنسيقها وتنفيذها        
  .                           ين، وال سيما البلدان النامية                                                            التعاون مع البلدان املتأثرة بالرتوح اجلماعي لالجئني واألشخاص املشرد

                                                                                           ولقـد أظهـرت التطورات األخرية وجود اعتراف متزايد بضخامة حاالت الرتوح والتشرد، كما               -  ٨٧
       كربى يف                                ولكن ما زالت تواجه حتديات      .                                                              أظهـرت الـروابط القائمة بني الرتوح اجلماعي وحقوق اإلنسان         

                       وسيلزم مزيد من التعاون   .                       ملشاكل احلماية اليت تثريها                                                        احلـيلولة دون حدوث تلك احلاالت والتصدي على حنو مالئم         
  .        احلماية                                                                                         فيما بني مجيع اجلهات الفاعلة املعنية ملواجهة تلك التحديات وتلبية احتياجات العديد من الضحايا إىل

_ _ _ _ _ 


