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  )باراغواي(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) نائب الرئيس       ( بريالتا     السيد   :الرئيس
      

  احملتويات
  

ــد  ــن جــدول األعمــال  ٣٩البن ــسامي لــ    :  م ــم املتحــدة ال ــر مفــوض األم شؤون الالجــئني، تقري
  )تابع(واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين واملشردين، واملسائل اإلنسانية 
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، تـوىل الـسيد بريالتـا       )هولندا(يف غياب السيد ماجور       
  .، نائب الرئيس، رئاسة اجللسة)باراغواي(
  .١٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   

تحدة تقرير مفوض األمم امل   :  من جدول األعمال   ٣٩البند  
الـــسامي لـــشؤون الالجـــئني، واملـــسائل املتـــصلة بـــالالجئني 

 (A/63/12) تـابع  (والعائدين واملشردين، واملـسائل اإلنـسانية     
 A/63/321) و Add.1و 

قـال إن   ): مجهوريـة كوريـا    ( هـو  -نغ جـني    ياالسيد    - ١
وفـــده قـــدَّر كـــثرياً مناقـــشات واســـتنتاجات الـــدورة التاســـعة  

ــة   ــة التنفيذي ــسامية   واخلمــسني للجن ــم املتحــدة ال  ملفوضــية األم
ــشرين األول   ــيت ُعقـــدت يف تـ ــئني، الـ ــشؤون الالجـ ــوبر /لـ أكتـ

ويرحب بلده باعتماد االستنتاج العام بـشأن احلمايـة         . ٢٠٠٨
الدوليـــة، الـــذي يؤكـــد علـــى احللـــول الدائمـــة مثـــل اإلعـــادة  

وأضـــاف أن . الطوعيـــة، واإلدمـــاج احمللـــي، وإعـــادة التـــوطني
ــادة األخــرية يف اهل  ــب هنجــاً مبتكــرة   الزي ــة تتطل . جــرة املختلط

ويعد التعاون احملسن بني الدول األعضاء والوكاالت الدوليـة،         
مثــل مفوضــية شــؤون الالجــئني واملنظمــة الدوليــة للــهجرة،       

  .عالمة مشجعة
وقــال إن بلــده يؤيــد بــشدة إصــالح املفوضــية، مبــا يف    - ٢

ذلك إعادة تنظيم مقرها ونقـل وظـائف معينـة إىل بودابـست،             
ــة    كمــا أن . والــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن التكــاليف اإلداري

إضفاء الطابع الالمركزي والطابع اإلقليمي من شأنه أن يـضع           
وتسري اإلدارة القائمـة علـى      . تقرير السياسات قريباً من امليدان    

فقـد أُدخـل برنـامج حتقيـق نتـائج          : النتائج أيـضاً بـصورة جيـدة      
Focusاجــات علــى املــستوى ، واســُتهلت مبــادرة تقيــيم االحتي
غري أن اإلصالح ليس هدفاً يف حد ذاته؛ وأعرب عـن           . العاملي

ــضاء علــى        ــه يف أن تواصــل املفوضــية إطــالع الــدول األع أمل
  .التطورات يف امليدان

وقال إن وفده يشعر بـالقلق مـن األنبـاء املتكـررة الـيت                - ٣
فحمايـة  . تقول إن البلدان تعيد الالجئني قـسراً ألسـباب أمنيـة          

الجــئني ليــست عمــالً سياســياً، وينبغــي جلميــع الــدول أن        ال
ويعـد التوسـع يف إعـادة       . تتمسك مببـدأ عـدم اإلعـادة القـسرية        

تصنيف ملتمسي اللجوء والالجـئني وإطـالق األوصـاف علـى           
الالجئني من األمور اليت تبعث على القلق أيضاً وهتدد بتـضييق          

رية كوريـا   وعلى املستوى احمللي، تقوم مجهو    . مفهوم الالجئني 
بتعــديل قــانون مراقبــة اهلجــرة مــن أجــل حتــسني نظــام اللجــوء  

  ,ومعاملة الالجئني وملتمسي اللجوء
قال إن بلده كان مـن أوائـل        ): اليمن (السيد الشامي   - ٤

 املتعلقــة بوضــع ١٩٥١الــدول الــيت صــدَّقت علــى اتفاقيــة عــام 
وقـد نفَّـذ الـيمن أحكـام        . ١٩٦٧الالجئني وبروتوكوهلـا لعـام      

ومنـذ أوائــل  . ن الـصكني وفقـاً ملبادئــه اإلسـالمية والعربيـة    هـذي 
عقد التسعينات، استقبل بلـده عـشرات اآلالف مـن الالجـئني            

ــصومال    ــن الـ ــيما مـ ــي، وال سـ ــرن األفريقـ ــن القـ ــادمني مـ . القـ
وأضــاف أن األرقــام الــيت قدمتــها املفوضــية تبــيِّن أن هتريــب       

تـرة  الالجئني عرب خليج عدن قد تـضاعف ثـالث مـرات يف الف            
وعلـى  . ٢٠٠٨أغـسطس   / وآب ٢٠٠٧أغسطس  /ما بني آب  

الرغم من اإلمكانيات املتواضـعة هلـذا البلـد، فقـد كفـل الـيمن               
. هلؤالء الالجئني كافة حقوق التنقل والعمل والرعاية الـصحية        

ويعمـل  . وهو بذلك يتعاون مع الوكاالت الدولية ذات الـصلة     
ن طريــق الــيمن أيــضاً علــى إجيــاد حلــول لألســباب اجلذريــة عــ 

وقـد استـضاف   . حتقيق املصاحلة يف الـرتاع القـائم يف الـصومال        
الــيمن عــدداً مــن االجتماعــات ذات الــصلة، وكــان آخرهــا       

ــومي    ــد يـ ــذي ُعقـ ــي الـ ــؤمتر اإلقليمـ ــار٢٠ و ١٩املـ ــايو / أيـ مـ
٢٠٠٨.  

ــصادية      - ٥ ــاًء اقت ــيمن أعب ونتيجــة هلــذه اهلجــرة، يواجــه ال
يمن باجلهود الـيت    ويرحب ال . واجتماعية وصحية وأمنية كبرية   

. تبــــذهلا املفوضــــية ويتطلــــع إىل التعــــاون معهــــا يف املــــستقبل
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ويرحب باجلهود الرامية إىل إصالح املفوضـية وزيـادة فعاليتـها           
. ومن املهم إجياد حل للـرتاع يف الـصومال        . واملوارد املتاحة هلا  

وأخرياً، نظرا حلجم املشكلة، حيث اليمن اجلهات املاحنـة علـى           
  .للدول املستضيفة لالجئنيزيادة دعمها 

قــال إن بلــده يتــأثر كــثرياً    ): مالطــة  (الــسيد بــورغ   - ٦
. باهلجرة غري الشرعية وبتهريب األشخاص يف البحـر املتوسـط      

ــك       ــستخدمها أولئـ ــيت يـ ــصاحلة الـ ــري الـ ــسفن غـ ــد أدت الـ وقـ
وأضـاف أن هتريـب     . املهاجرون إىل خسائر كـبرية يف األرواح      

ــأيت ع  ــة يـ ــذه املنطقـ ــئني  األشـــخاص يف هـ ــى حـــساب الالجـ لـ
احلقيقيني واألشخاص الذين يستحقون وضعاً إنسانياً مبوجـب        

ــدويل  ــانون ال ــذين اســتقبلتهم     . الق ــدد الالجــئني ال وقــد زاد ع
.  يف املائــة علــى مــدى العــام الــسابق٥٠مالطــة مبــا يقــرب مــن 

وخالل هـذا الوقـت، اسـتقبلت مالطـة أعلـى نـسبة مـن طـاليب                 
ــديها أ  ــا وكــان ل . يــضاً أعلــى معــدل للقبــول اللجــوء يف أوروب

وقــال إن مالطــة دولــة عــضو يف االحتــاد األورويب، وطــرف يف  
اتفاقيــة األمــم املتحــدة املتعلقــة مبركــز الالجــئني، وعــضو يف       

وهـي ملتزمـة متامـاً بالوفـاء بتعهـداهتا          . املنظمة الدوليـة للـهجرة    
  .جتاه الالجئني

غـــري أن مالطـــة دولـــة جزريـــة صـــغرية لـــديها كثافـــة     - ٧
ة عاليــة وقــدرة حمــدودة علــى االســتيعاب، وال يتناســب ســكاني

ويواجـه هـذا البلـد مـشكلة        . العبء الواقع عليها مـع حجمهـا      
أخرى بسبب نقص املوارد البشرية واملالية، وهذا ال حيد فقـط           
مــن قـــدرهتا األمنيـــة بـــل مـــن مرافقهـــا االجتماعيـــة واإلداريـــة  

كة، طلبـت   ووفقـاً ملبـادئ التـضامن واملـسؤولية املـشتر         . املتاحة
مالطة مراراً املساعدة من االحتاد األورويب ودول أخـرى ومـن           

وترحــب مالطــة بامليثــاق األورويب . مفوضــية شــؤون الالجــئني
للهجرة واللجـوء الـذي اعُتمـد مـؤخراً والـذي سيـساعد علـى               

ويـنص امليثـاق علـى إعـادة        . وضع هنج شامل جتاه هذه املـسألة      
. ة داخـل االحتـاد األورويب     توزيع املستفيدين من احلماية الدولي    

وحتقيقاً هلذه الغاية، تتطلع مالطة إىل العمل بـصورة وثيقـة مـع             
  .بلدان املنشأ والعبور

ــسيد شــابار   - ٨ ــسياسي،  ): املغــرب (ال ــرتاع ال ــال إن ال ق
وتغري املناخ، وانعدام األمن الغذائي جعل من الـصعب بـشكل           

ــسانية   ــة اإلن ــد إيــصال املعون ــه لــ  . متزاي يس مــن ومــع هــذا، فإن
املقبول أخالقياً إعاقة مهمـة مفوضـية شـؤون الالجـئني بـسبب           

ــة أو غريهــا  وقــد حتــسَّن . أي اعتبــارات سياســية أو أيديولوجي
بناء القدرات بدرجة كبرية؛ ولكن الوجود املباشـر للمفوضـية          

غــري أن أنــشطة . يف امليــدان ال يــزال حرجــاً وال ميكــن جتاهلــه  
ــسانية واجت   ــشطة إن ــرى  املفوضــية، وهــي أن ــها، ت ــة بطبيعت ماعي
وهلــذا يواصــل املغــرب  . دول معينــة أن هلــا مــدلوالت سياســية 

مطالبته بإبعاد السكان املدنيني عن الـصراعات املـسلحة، وهـو        
ــا      ــى مبادئهـ ــة علـ ــية احملافظـ ــروري إذا أرادت املفوضـ ــر ضـ أمـ

  .التوجيهية األساسية
ومن املؤسف أن املفوضـية كـثرياً مـا ُتمنـع مـن تقـدير                 - ٩

وتتحمـل  . سكان الالجئني، وهو أمر ضروري لعملها     حجم ال 
وأي . البلدان املضيفة مسؤولية خاصة عن السماح هبذا العمل       

ــب الوكــاالت       ــن جان ــه م ــي إدانت ــصدد ينبغ ــذا ال تقــصري يف ه
وينبغي أال تعرقل اإلعـادة الطوعيـة لالجـئني، سـواء           . اإلنسانية

العـراق  يف اجلزء الشرقي من مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة أو           
وبــدعم مــن اجملتمــع الــدويل، ينبغــي      . أو يف أي مكــان آخــر  

ملفوضـــية شـــؤون الالجـــئني اختـــاذ إجـــراء لتقـــدير احتياجـــات  
وســـوف يتمـــسك . الـــسكان الـــذين تتـــوىل املـــسؤولية عنـــهم 

  .املغرب بذلك لضمان قيام املفوضية بعملها دون عراقيل
 قال إن وفده يـشعر بـالقلق    ): زامبيا (السيد كبامبوي   - ١٠

ألن أعداد الالجئني واملشردين داخلياً على نطـاق العـامل آخـذ            
وأضاف أن التقـدم احملـرز      . يف االزدياد للعام الثاين على التوايل     

إلجياد حلول مستدامة يف أفريقيا واالخنفاض املستمر يف أعداد         
غري أنـه   .  كان موضع ترحيب   ٢٠٠١الالجئني هناك منذ عام     
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ــالغ  ، أصــبح املــشردون د ٢٠٠٧يف عــام  ــا والب ــاً يف أفريقي اخلي
 مليـــون شـــخص ميثلـــون نـــصف اجملمـــوع يف  ١٢,٧عـــددهم 
ــة،    . العــامل ــادرات األفريقي ــؤدي املب ــه يف أن ت وأعــرب عــن أمل
يف ذلــك مــشروع االتفاقيــة بــشأن محايــة املــشردين داخليــاً   مبــا

ــاء دول    ــتثنائية لرؤســـ ــة االســـ ــضريية للقمـــ ــال التحـــ واألعمـــ
ــشأن    ــي بـ ــاد األفريقـ ــات االحتـ ــدين  وحكومـ ــئني والعائـ الالجـ

ــدا يف      ــدها يف أوغن ــرر عق ــا، واملق ــاً يف أفريقي ــشردين داخلي وامل
، إىل وضـع مـشكلة املـشردين داخليـاً علـى            ٢٠٠٩أوائل عـام    

ــم        ــة هل ــوفري احلماي ــث ت ــن حي ــع الالجــئني م ــساواة م ــدم امل . ق
وسوف تكون االتفاقيـة أول معاهـدة إقليميـة بـشأن املـشردين             

  .داخلياً
 زامبيا الجئني ألكثر من أربعة عقـود،        وقد استضافت   - ١١

ــو   ــاك اآلن حنـ ــد هنـ ــن  ٨٧ ٠٠٠ويوجـ ــم مـ ــئ، معظمهـ  الجـ
مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــع أعــداد صــغرية مــن أنغــوال 

ــصومال  ــدا وال وبــسبب االســتقرار النــسيب  . وبورونــدي وروان
ومـن  . للمنطقة، ركزت زامبيا جهودها على اإلعـادة الطوعيـة      

ادة الطوعيـــة لالجـــئني مـــن مجهوريـــة املتوقـــع اســـتكمال اإلعـــ
  .٢٠١٠ أو ٢٠٠٩الكونغو الدميقراطية يف عام 

ويف حني أن جهود إعادة التوطني بالنسبة ألنغوال قـد            - ١٢
ــام    ــاً يف عــ ــُتكملت رمسيــ ــن ٢٧ ٠٠٠، إال أن ٢٠٠٧اســ  مــ

 الـذين أُعيـد توطينـهم قـد     ١٧٥ ٠٠٠الالجئني البالغ عـددهم     
 ممـا يـثري القلـق إزاء فعاليـة          عادوا إىل زامبيا منـذ ذلـك الوقـت،        

وهنــاك حــل . واســتدامة جهــود إعــادة اإلدمــاج يف بلــد املنــشأ 
وقد شاركت زامبيـا يف مبـادرة       . آخر يتمثل يف اإلدماج احمللي    

لتطوير البنية التحتيـة والزراعـة يف خمتلـف أحنـاء البلـد ملـساعدة               
  .الالجئني على حتقيق االكتفاء الذايت

لعامليـة املتزايـدة جتهـد قـدرات        وأضاف أن التحديات ا     - ١٣
وقــال إن عجــز برنــامج . املنظمــات اإلنــسانية علــى االســتجابة

األغذية العـاملي عـن مواصـلة براجمـه اخلاصـة بالتغذيـة لالجـئني               

املعرضــني، مبــن فــيهم املعــاقون واملــسنون واملــصابون بــأمراض   
مزمنة، ومعظمهم من أنغوال، يعد مصدر قلق بـالغ وميكـن أن            

زمـــة غذائيـــة تلـــوح يف األفـــق إذا مل يتـــسن تعبئـــة يـــؤدي إىل أ
ــضرورية  ــوال ال ــى مفوضــية شــؤون الالجــئني    . األم وجيــب عل

ومن الضروري إجيـاد طـرق مبتكـرة        . تسمح بتدهور احلالة   أال
ــى      ــات علـ ــيم االحتياجـ ــادرة تقيـ ــا أن مبـ ــوارد، كمـ ــة املـ لتعبئـ
 املستوى العاملي، واليت تركز على مثانية بلدان جتريبية من بينـها  

زامبيا وتقـوم علـى االحتياجـات الفعليـة لالجـئني ولـيس علـى               
وجيب علـى اجملتمـع الـدويل       . املوارد املتاحة، تستحق الترحيب   

مــضاعفة مــساعداته لإلغاثــة اإلنــسانية وكــذلك لالحتياجــات  
  .اإلمنائية الطويلة األجل

قال إن مفوضية شؤون    ): صربيا (السيد كروليفيتش   - ١٤
مؤخراً ضـمن قائمـة البلـدان اخلمـسة         الالجئني أدرجت صربيا    

 ٩٨ ٠٠٠فهنـــاك . الـــيت توجـــد لـــديها حالـــة ممتـــدة لالجـــئني
مسجلون يف صربيا، ولكن العـدد احلقيقـي يقتـرب مـن             الجئ
وإذا أُضـــيف عـــدد املـــشردين داخليـــاً، فـــسوف  . ٣٠٠ ٠٠٠

 يف املائــة مــن ٥يرتفــع الــرقم إىل نــصف مليــون، أو أكثــر مــن  
 مت إغــالق الكــثري مــن مراكــز وقــد. جممــوع ســكان هــذا البلــد

 شخص ما زالوا يعيـشون فيهـا،        ٨ ٠٠٠الالجئني، ولكن حنو    
ويعـــيش أكثـــر .  عامـــا١٥ًوظـــل بعـــضهم هنـــاك ألكثـــر مـــن 

 مـــن املـــشردين داخليـــاً مـــن جمتمـــع الرومـــا يف ٤٠ ٠٠٠ مـــن
  .مستوطنات مؤقتة ويف ظروف بالغة الصعوبة

 وقــــد فعلــــت صــــربيا الكــــثري لتقــــدمي املــــساعدة إىل   - ١٥
وقــال إن احللّــني الرئيــسيني مهــا  . الالجــئني واملــشردين داخليــاً 

واحلـل األول بطبيعـة احلـال       . إعادة التوطني واإلدماج الداخلي   
وطبقـــاً إلعـــالن ســـراييفو، ينبغـــي متكـــني . هـــو احلـــل األمثـــل

اإلجيــار أو امللكيـــة، أو  /العائــدين مــن التمتــع حبقــوق اإلقامــة     
ــ. العمــل، أو العــيش يف بلــد املنــشأ  د أوفــت معظــم الــدول  وق

  .املوقّعة، ولكن ليس مجيعها، بالتزاماهتا يف هذا الصدد
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ــاً مــن كوســوفو      - ١٦ وفيمــا يتعلــق بعــودة املــشردين داخلي
ــذ وجــود األمــم       ــدر ضــئيل مــن التقــدم من ــا، أُحــرز ق وميتوهي

وقــال إن الوجــود الــدويل ملتــزم بتنفيــذ قــرار جملــس   . املتحــدة
ال سـيما فيمـا يتعلـق       بـصورة كاملـة،     ) ١٩٩٩ (١٢٤٤األمن  

ولكـن هـذا مل يتحقـق       . بعودهتم املأمونة واملستدامة إىل وطنهم    
وباإلضافة إىل ذلك، تعد املساعدة الدوليـة أيـضاً ال غـىن             . بعد

ــها لإلدمــاج احمللــي لالجــئني يف صــربيا   ــرغم مــن  . عن وعلــى ال
الصعوبات االقتصادية اليت يواجهها بلـده، فقـد قـدم املـساعدة            

مــن ســكانه األكثــر تعّرضــاً وســوف يواصــل لتلــك اجلماعــات 
  .القيام بذلك مع املفوضية يف هذا الصدد

قـال إن   ): مجهوريـة إيـران اإلسـالمية      (السيد عمادي   - ١٧
بلــده استــضاف قرابــة ثالثــة ماليــني الجــئ أفغــاين علــى مــدى  
العقــود الثالثــة املاضــية، ومــنحهم تــصاريح اإلقامــة ووفــر هلــم   

ــا علـــى غـــرار  الرعايـــة الـــصحية واخلـــدمات ال  تعليميـــة وغريهـ
ــا ــرانيني   م ــواطنني اإلي ــه للم ــة احتياجــات   . يقدم ــال إن تلبي وق

السكان الالجئني جعل احلالة االجتماعية واالقتـصادية املعقـدة         
وقـد مت أيـضاً اسـتقبال الجــئني    . بالفعـل يف بلـده أكثـر صــعوبة   

  .عراقيني يف مجهورية إيران اإلسالمية
، متــت ٢٠٠٦ىت عــام  وحــ٢٠٠٢واعتبــاراً مــن عــام    - ١٨

ــة     ــع حكومـ ــاون مـ ــان بالتعـ ــئني األفغـ ــة لالجـ ــادة الطوعيـ اإلعـ
وتـضمَّن الـدعم املقـدم      . أفغانستان ومفوضية شـؤون الالجـئني     

إىل الالجئني األفغان أيـضاً تـوفري آالف املـنح الدراسـية للطلبـة            
ــة       ــار والبني ــشاريع اإلعم ــدعم مل ــدمي ال ــان، وتق اجلــامعيني األفغ

وتلــزم . ســتثمارات يف أفغانــستان والعــراقالتحتيــة، وزيــادة اال
وقال إنـه لـيس مـن املعقـول أن          . مساعدات من اجملتمع الدويل   

 يف املائة مـن جممـوع الالجـئني يف          ١٠يستقبل بلد واحد قرابة     
العــامل بينمــا ال تــشعر بلــدان أخــرى بــأي مــسؤولية عــن حتمُّــل 

  .هذا العبء

 أكــرب قالــت إن بلــدها لديــه  ): تايلنــد (الــسيدة مــاه   - ١٩
ــيا  فهنـــاك . برنـــامج تـــابع للمفوضـــية إلعـــادة التـــوطني يف آسـ

 مشرد وكذلك ثالثـة ماليـني مـن املهـاجرين غـري             ١٣٠ ٠٠٠
ويف حني تعد إعادة التوطني أحـد احللـول الدائمـة،         . الشرعيني

فإنــه ينبغــي أن تركــز اجلهــود أيــضاً علــى تــدابري وقائيــة وإجيــاد 
ــؤدي إىل ظهـــ   ــة الـــيت تـ ــباب اجلذريـ ــول لألسـ ــشكلة حلـ ور مـ

وينبغــي أن يكــون هنــاك دعــم للجهــود  . الالجــئني واملــشردين
ــصادية      ــسياسية واالقتـ ــروف الـ ــة الظـ ــل هتيئـ ــن أجـ ــة مـ املبذولـ
واالجتماعيــة الــيت تفــضي إىل عــودهتم، مثــل املــشاريع اإلمنائيــة 

  .ومشاريع توليد الدخل
وقــد عملــت تايلنــد بــصورة جديــة لتهيئــة بيئــة إجيابيــة   - ٢٠

ق اإليـــواء املؤقتـــة عـــن طريـــق اســـتكمال للمـــشردين يف منـــاط
األنـــشطة التعليميـــة، والتـــدريب املهـــين، والنـــشاط الرياضـــي، 
والربامج الترفيهية واللغوية، وعقـد مناقـشات مـع شـركاء مـن             

وأضـافت أن العـبء     . القطاع اخلاص عن فرص توليـد الـدخل       
األكرب للمشردين ال يـزال يقـع علـى عـاتق البلـدان الناميـة بـل                  

وجيب على اجملتمع الدويل مضاعفة جهـوده       . ان منواً وأقل البلد 
ملساعدة البلدان النامية يف التغلب علـى مثـل هـذه التحـديات،             

  .خاصة يف الظروف االقتصادية الصعبة احلالية
قـال إن الزيـادة املزعجـة يف        ): باكستان (السيد تارار   - ٢١

عدد املشردين داخلياً والالجـئني تتطلـب اسـتجابة منـسقة مـن             
وجيـب أن تقـوم هـذه االسـتجابة علـى           . ب اجملتمـع الـدويل    جان

أساس مبادئ الشفافية واحلياد وتراعي اآلثـار الـيت تتعـرض هلـا             
وينبغــي . البلــدان املــضيفة مــن جــراء الوجــود املطــول لالجــئني 

ملفوضــية شــؤون الالجــئني تزويــد البلــدان املــضيفة باملزيــد مــن  
ي باملثـــل املـــساعدة علـــى مواجهـــة مـــشاكل الالجـــئني، وينبغـــ

توجيه املزيد من االهتمام إىل إعادة تأهيل الـنظم اإليكولوجيـة           
ــة املتــضررة  ــبىن التحتي ــة زادت مــن   . وال ــال إن أزمــة األغذي وق

الـــصعوبة الـــيت تواجههـــا البلـــدان املـــضيفة لتلبيـــة احتياجـــات   
الالجــئني؛ وتلــزم مبــادرات دوليــة جديــدة للقــضاء علــى ســوء  
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ــني الال    ــا بـ ــراض فيمـ ــة واألمـ ــساء   التغذيـ ــة النـ ــئني، وخاصـ جـ
  .واألطفال

وال تزال باكستان تستضيف أكرب عدد مـن الالجـئني            - ٢٢
، وبالتعـاون مـع مفوضـية       ٢٠٠٧فربايـر   /ففي شـباط  . يف العامل 

شــؤون الالجــئني، قامــت حكومتــه بــأول محلــة علــى اإلطــالق 
لتسجيل هؤالء الالجئني؛ ومت تسجيل أكثر من مليـوينّ الجـئ           

ــ. أفغـــاين ن تأييـــده ملبـــدأ اإلعـــادة الطوعيـــة  وبينمـــا أعـــرب عـ
لالجئني، أكـد علـى أمهيـة هتيئـة الظـروف الـضرورية لتـشجيع               

وميكـــن علـــى ســـبيل املثـــال عـــرض  . الالجـــئني علـــى العـــودة
كمـا أن إعـادة اإلدمـاج    . صفقات عملية فردية وأُسرية للعودة  

املــستدام لالجــئني األفغــان يف جمتمعــاهتم مــن شــأنه أن يــسهم    
  .ستقرار اإلقليميبدرجة كبرية يف اال

وإىل أن حيـــني ذلـــك الوقـــت الـــذي يعـــود فيـــه مجيـــع   - ٢٣
ــدويل أن     ــدهم، جيــب علــى اجملتمــع ال الالجــئني األفغــان إىل بل

غــري أن هــذا الــدعم قــد اخنفــض بدرجــة   . يواصــل دعمــه هلــم 
ويتحمـل اجملتمـع    .  وجيـب اآلن زيادتـه     ٢٠٠٢كبرية منـذ عـام      

رية لالجــئني دون الــدويل مــسؤولية عــن تــوفري احلمايــة الــضرو 
. إثارة مشاكل وقضايا سياسـية واقتـصادية واجتماعيـة جديـدة     

وال يزال وفده ملتزماً بتلبية احتياجات الالجئني وتأمني إعـادة          
  .توطينهم يف بلداهنم بكرامة واحترام

قـــال إن ): مجهوريـــة ترتانيـــا املتحـــدة (الـــسيد إيـــدي  - ٢٤
ت الـــرتاع العـــدد املتزايـــد لالجـــئني واملـــشردين بـــسبب حـــاال 

وكــذلك بــسبب الفقــر والتــدهور البيئــي وتغــري املنــاخ يــشكل  
وجيب عمل املزيد ملواجهـة     . حتديات أكرب من أي وقت مضى     

هذه التحديات، مبا يف ذلك عن طريـق تعزيـز اجلهـود اخلاصـة              
ــسالم، وضــمان وصــول مفوضــية       ــاء ال ــات وبن ــسوية الرتاع بت

ــة ودون عوائــق إىل ال   الجــئني شــؤون الالجــئني بــصورة مأمون
  .واملشردين

وعلى املستوى الـوطين، وضـعت حكومتـه، مبـساعدة            - ٢٥
املفوضية وجمتمع املاحنني، استراتيجية مستدامة شـاملة ملواجهـة         
مــشكلة الالجــئني تقــوم علــى اإلعــادة الطوعيــة وكــذلك علــى 

ويف حــني كــان اجملتمــع الــدويل    . التجنــيس واإلدمــاج احمللــي  
 مليـون   ١١ك نقص يقـدَّر بنحـو       مؤيداً هلذا النهج، ال يزال هنا     

 مليـون دوالر  ٣٤دوالر يف املبالغ اليت مت التعهد هبا واليت تبلـغ     
يف إطار النداء التكميلي الذي قدمته مفوضية شؤون الالجـئني          

وأعـرب عـن أملـه يف أن تقـوم اجلهـات املاحنـة        . يف هذا الصدد  
بتمويل هذا النقص وكذلك يف العمليـة املعقـدة اخلاصـة بإزالـة          

  .ستوطنات الالجئني وإدماج ساكنيها يف جمتمعاهتم احملليةم
وأضاف أن حكومته تؤيد اجلهـود الـيت يبـذهلا اجملتمـع              - ٢٦

الدويل ومفوضية شـؤون الالجـئني لتلبيـة احتياجـات الالجـئني         
 وترحــب بتوقيــع اتفــاق أروشــا ١٩٧٢البورونــديني منــذ عــام 

دة الطوعيـة   للسالم واملـصاحلة، الـذي أوجـد بيئـة متكينيـة للعـو            
وبناء على ذلـك، سـوف يقـوم بلـده بـإغالق            . هلؤالء الالجئني 

أحـــد املخـــيمني البـــاقيني اللـــذين يأويـــان هـــؤالء الالجـــئني يف 
منطقته الشمالية الغربية، ويقوم أيضا مبهمـة ضـخمة تتمثـل يف            

ــن     ــر م ــسية ألكث ــنح اجلن  الجــئ بورونــدي، أو  ٢٠٠ ٠٠٠م
 يف املائـة  ٢٠املتبقية وهي  أما النسبة   . يف املائة من اجملموع    ٨٠

. فقد فضلت العودة إىل بورونـدي؛ وقـد عـاد نـصفهم بالفعـل             
غري أنه جيب إتاحة املزيد من أراضي الدولة لالجـئني العائـدين            
يف بورونــدي لتــشجيع إعــادة إدمــاجهم وجعــل عمليــة إعــادة   

  .توطينهم عملية مستدامة
اليـة  قـال إن األزمـة امل     ): ليختنشتاين (السيد فروملت   - ٢٧

العاملية وأزميت الطاقة واألغذية الـيت سـوف تـؤثر علـى البلـدان              
الناميــة بــشكل خــاص، إىل جانــب آثــار تغــري املنــاخ والتــدهور 
البيئـــي، ســـوف تكـــون هلـــا عواقـــب خطـــرية علـــى الالجـــئني  

وينبغـي  . واملشردين الذين يعيـشون بالفعـل يف ظـروف مروعـة      
 واملـشردين،   إعطاء أولويـة قـصوى لتلبيـة احتياجـات الالجـئني          

وبينمـا ال تــزال  . خاصـة مـن أجـل إجيـاد حلـول طويلـة األجـل       
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اإلعادة الطوعية تعد احلل املثايل، فإنـه يف احلـاالت الـيت يتعـذر             
فيهــا ذلــك جيــب اســتطالع خيــارات أخــرى مــن بينــها النــهج  

وأضــاف أن حكومتــه تعمــل مــع . اإلقليميــة علــى ســبيل املثــال
دائمـة إلعـادة تـوطني      مفوضية شؤون الالجـئني إلجيـاد حلـول         

وقــد أيــدت دائمــاً أنــشطة املفوضــية مــن      . ملتمــسي اللجــوء 
ــة وعــن طريــق إعــارة املــوظفني علــى حــد ســواء      ــة املالي الناحي

  .وسوف تواصل القيام بذلك
وأثىن على املفوضية اللتزامها بتنفيـذ جـدول األعمـال            - ٢٨

اخلاص باحلماية وإجراء حوار سنوي عـن حتـديات احلمايـة يف            
 وقال إنه يتطلع إىل اعتماد اللجنة التنفيذيـة للمفوضـية           جنيف،

وأكـد يف هـذا الـصدد       . لالستنتاج العام بشأن احلمايـة الدوليـة      
وقـد نوقـشت إمكانيـة    . على أمهية مبدأ عـدم اإلعـادة القـسرية       

ــة العمــل       ــدويل يف حلق ــانون ال ــدأ يف إطــار الق ــذا املب ــق ه تطبي
ــاون     ــن والتعـ ــة األمـ ــرباء منظمـ ــني خـ ــشتركة بـ ــا املـ  يف أوروبـ

ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بشأن حقـوق       
اإلنسان والتعاون الدويل ملكافحة اإلرهـاب، والـيت ُعقـدت يف      

ــاين   ــشرين الثـ ــشتاين يف تـ ــوفمرب /ليختنـ ــد  . ٢٠٠٦نـ ــد أكـ وقـ
املــشاركون علــى أن مبــدأ عــدم اإلعــادة القــسرية ُمعتــرف بــه   

وك وعلــى نــوع بــصورة ضــمنية أو علنيــة يف عــدد مــن الــصك  
املبدأ املتفق عليه يف القانون الدويل العريف، خاصـة فيمـا يتعلـق             

ــف لعــام       ــة جني ــاً يف اتفاقي ــست أطراف ــيت لي ــدول ال  ١٩٥١بال
  .املتعلقة مبركز الالجئني، والذي يعترب مبدأً مطلقاً

وتؤيــد ليختنــشتاين جهــود مفوضــية شــؤون الالجــئني   - ٢٩
 تعـزز عملياهتـا امليدانيـة       إلعادة تنظـيم مكتبـها يف جنيـف بينمـا         

وتــضفي طــابع الالمركزيــة واإلقليميــة علــى عملياهتــا، خاصــة   
وقال إن اعتماد املفوضـية علـى       . على ضوء مواردها املتواضعة   

ــام        ــا القي ــصعب عليه ــن ال ــل م ــية جيع ــصورة أساس ــات ب التربع
وهلــذا فــإن توســيع الــشراكات وتعزيــز التعــاون      . بــالتخطيط

ولـــدى . ســوف يكـــون ضــرورياً  الثنــائي واملتعــدد األطـــراف   
ــه       ــدة، وأعــرب عــن ترحيب ــصورة جي ــدار ب ــة ُت املفوضــية وكال

بالتـــدابري املتخـــذة لـــضمان اســـتمرار كفاءهتـــا وفعاليتـــها يف      
  .املستقبل

أعرب عـن انزعاجـه للزيـادة يف        ): كينيا (السيد مويتا   - ٣٠
عـــدد الالجـــئني واملـــشردين يف أفريقيـــا وقـــال إن احلكومـــات  

ات اإلقليميــة ودون اإلقليميـة جيـب أن تقــوم   األفريقيـة واملنظمـ  
بإجراء حاسم ملواجهة األسباب اجلذرية للرتاعـات الـيت تـؤدي      

وباملثــل جيــب إدراج بنــاء الــسالم وحــل  . إىل تــشريد الــسكان
الرتاعــات ضــمن االســتراتيجيات اإلنــسانية، وينبغــي للجهــات  

اء الرتاعـــات املاحنـــة زيـــادة معونتـــها يف مرحلـــة مـــا بعـــد انتـــه 
ويف هـــذا الـــسياق، رحـــب    . ومعونتـــها اإلمنائيـــة يف أفريقيـــا  

ــي     ــرن األفريقــ ــنطقيت القــ ــة يف مــ ــدول األفريقيــ ــادرات الــ مببــ
والــبحريات الكـــربى وكينيـــا، والــيت ينبغـــي أن حتظـــى بـــدعم   

وتعهد بدعم حكومته للسعي مـن أجـل حتقيـق    . اجملتمع الدويل 
شامل يف جنـوب    السالم يف الصومال وتنفيـذ اتفـاق الـسالم الـ          

  .السودان، واستعدادها للمشاركة يف أنشطة حفظ السالم
ــة       - ٣١ ــى اتفاقي ــة عل ــه بوصــفها موقّع وأضــاف أن حكومت

 املتعلقـة مبركـز الالجـئني، واتفاقيـة االحتـاد      ١٩٥١جنيف لعام  
ــنظم اجلوانــب اخلاصــة مبــشاكل   ١٩٦٩األفريقــي لعــام   الــيت ت

لتمــسي اللجــوء الالجــئني يف أفريقيــا، منحــت حــق الــدخول مل 
ــئني  ــساعدة لالجـ ــدمت املـ ــاد   . وقـ ــود االحتـ ــدعم جهـ ــي تـ وهـ

ــة ومــساعدة املــشردين      ــة مــن أجــل محاي األفريقــي لعقــد اتفاقي
ــاً ــشأ ٢٠٠٦وعمــالً بقــانون الالجــئني لعــام  . داخلي ، الــذي أن

جلنة شؤون الالجـئني، قامـت حكومتـه بـدور أكثـر إجيابيـة يف               
ـــ   ــا يتعل ــيما فيمـ ــئني، وال سـ ــؤون الالجـ ــسجيل إدارة شـ ق بالتـ

وحتديد مركزهم، وتعاونت بصورة وثيقة مع مفوضية شـؤون         
  .الالجئني يف هذا الصدد

ــن     - ٣٢ ــر م ــال إن أكث ــدان   ٢٥٠ ٠٠٠وق ــن البل  الجــئ م
وتـشكل احلالـة يف الـصومال،      . اجملاورة يقيمون حالياً يف كينيـا     

علــى وجــه التحديــد، خطــراً جــسيماً للــسالم واألمــن يف بلــده 
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وأضـاف أن العنـف     . ة وخطر اإلرهـاب   بسبب هتريب األسلح  
ــة يف كــانون األول    ــات الكيني ــذي أعقــب االنتخاب ــسمرب /ال دي

 شـخص، تـسبب   ١ ٠٠٠، والذي قُتـل فيـه أكثـر مـن           ٢٠٠٧
وقـد سـهل االتفـاق      .  شـخص  ٣٠٠ ٠٠٠يف تشريد أكثر من     

األخــــري لتقاســــم الــــسلطة العــــودة الطوعيــــة ملعظــــم هــــؤالء  
اء فتــرة مــا بعــد وشــكر املنظمــة علــى دعمهــا أثنــ . األشــخاص

االنتخابــات وأعــرب عــن امتنانــه للــدعم األديب واملــادي الــذي 
  .قدمه العديد من الدول األعضاء

وأضاف أن اإلعادة الطوعية واإلدمـاج احمللـي وإعـادة            - ٣٣
التـــوطني يف بلـــد ثالـــث هـــي مـــن احللـــول املرغوبـــة والدائمـــة 

ــر ــسبة لالجــئني    أكث ــا بالن ــن غريه ــدعيم   . م ــذلك رحــب بت ول
 يف بلــدان مـــن قبيــل أنغـــوال   ٢٠٠٧م واألمــن يف عـــام  الــسال 

وبورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وليربيــا، ممــا يــسَّر 
 الجـئ، وكـذلك جتنـيس أكثـر مـن           ٣٠٠ ٠٠عودة أكثر مـن     

 الجـــئ بورونـــدي مـــن جانـــب مجهوريـــة ترتانيـــا ٢٠٠ ٠٠٠
وقال إن حكومته تـشارك هبمـة يف جهـود الـسالم يف             . املتحدة

ـــ  ــنطقّيت ال ــه    مـ ــى وجـ ــي علـ ــرن األفريقـ ــربى والقـ بحريات الكـ
ــودة عــــشرات اآلالف مــــن    اخلــــصوص، والــــيت مسحــــت بعــ

وسوف تواصل دعـم جهـود اجملتمـع الـدويل لتقـدمي            . املشردين
املــساعدة اإلنــسانية حيثمــا تكــون ضــرورية ولــن تتخلــى عــن    

  .مسؤوليتها جتاه محاية الالجئني
ــق    - ٣٤ ــد احلـ ــسيدة عبـ ــر (الـ ــت إن اجلز): اجلزائـ ــر قالـ ائـ

وترحـب  . استضافت الجئني من الصحراء الغربية لثالثة عقود      
حكومتـــها جبهـــود مفـــوض األمـــم املتحـــدة الـــسامي لـــشؤون  
الالجئني وجهود موظفيـه حلمايـة الالجـئني الـذين يعيـشون يف         
ــدوف بينمــا ينتظــرون التوصــل إىل حــل عــادل     خميمــات يف تن

 وبفــضل جهــود مفوضــية. ودائــم للــرتاع يف الــصحراء الغربيــة 
شـــؤون الالجـــئني، وقَّـــع برنـــامج األغذيـــة العـــاملي وحكومـــة  
اجلزائر خطاب تفاهم جعل من املمكن التخفيف مـن ظـروف           

  .املعيشة القاسية لالجئني الصحراويني

وأضافت أن وفدها يأمل يف متديد االتفـاق املـربم ملـدة         - ٣٥
ــة     ١٨ ــة اجلزائري ــاملي واحلكوم ــة الع ــامج األغذي  شــهراً بــني برن

مرار تقـدمي املعونـة الغذائيـة لالجـئني، ومـن بينـهم             لضمان اسـت  
أطفال دون سن اخلامسة، ونساء حوامل ومرضـعات وأطفـال          

وقـد قامـت املـرأة الـصحراوية بـدور رئيـسي            . يف سن الدراسة  
ويرحـب وفـدها   . يف تنظيم توزيع املعونة الغذائية يف املخيمات   

عدة أيضا جبهود مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني ملـسا         
الالجئني يف تندوف علـى جتديـد روابطهـم مـع أُسـرهم الـذين               

  .يعيشون يف الصحراء الغربية
قــال إن حكومتــه تبــذل ): بــنغالديش (الــسيد إســالم  - ٣٦

ــعة،    ــا املتواضــ ــا يف وســــعها، ويف حــــدود مواردهــ أقــــصى مــ
وأضـاف أن   . الستضافة الالجئني الذين يعيشون يف بـنغالديش      

ون الالجـئني أثبـت أنـه مفيـد         الدعم الذي تقدمه مفوضـية شـؤ      
فقـد سـاعدت أنـشطة املفوضـية      . بدرجة كبرية يف هذا الـصدد     

ــى حتــسني أوضــاع       ــنغالديش بدرجــة كــبرية عل ــا يف ب وبراجمه
الالجــئني، وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالتفويض اخلــاص بتحديــد       
حاالت انعدام اجلنسية ومنعها وختفيضها والعمل مببدأ توحيـد          

  .األداء
ه يف أن يــسهم احلــوار الثــاين بــشأن  وأعــرب عــن أملــ   - ٣٧

ــة يف      ــئني املطولــ ــشكلة الالجــ ــل مــ ــة يف حــ ــديات احلمايــ حتــ
وقــد اتفــق بلــده ومفوضــية شــؤون الالجــئني علــى . بــنغالديش

ــة مــع ميامنــار الســتكمال اإلعــادة      ــة الثالثي إعــادة تنــشيط اآللي
 الجـئ مـن   ٢٧ ٠٠٠الطوعية لالجئي روهينغيا البالغ عددهم    

ــا  ــنغالديش إىل ميامن وأضــاف أن إصــدار مفوضــية شــؤون   . رب
الالجــئني لبطاقــات هويــة جديــدة لالجــئني، والــيت تعتــرف هبــا 
حكومته كوثائق صاحلة إلثبـات اهلويـة، يـوفر فوائـد ملحوظـة             

  .يف جمال احلماية خاصة فيما يتعلق بالالجئات
ومــن األمــور الــيت تبعــث علــى التــشجيع مالحظــة أن    - ٣٨

هتـــا وختـــصيص املزيـــد مـــن املفوضـــية تـــسعى إىل تركيـــز عمليا
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ــدان  ــوارد للمي ــع أحنــاء    . امل ــون يف مجي ــستفيد الالجئ وســوف ي
العامل مما جيري حالياً من إضفاء الطابع الالمركـزي واإلقليمـي           
علـــى عمـــل املفوضـــية، وكـــذلك قيامهـــا بإصـــالحات تتعلـــق  
ــة وإصــالحات يف جمــال      ــشرية وإصــالحات هيكلي ــاملوارد الب ب

ــي للمفوضــية الق . اإلدارة ــدور أكــرب يف اســتكمال    وينبغ يــام ب
العمليـات اجلاريـة الـيت تقـوم هبــا األمـم املتحـدة حلفـظ الــسالم        

وأضاف أن حكومته تشاطر القلق الذي أعـرب        . وبناء السالم 
عنــه املفــوض الــسامي فيمــا يتعلــق بقيــود امليزانيــة الــيت تواجــه    

وينبغي للمفوضية أن تكـون علـى اسـتعداد ملواجهـة           . املفوضية
ايـد واملعقـد لإلخـالء القـسري، مـع توجيـه اهتمـام              النطاق املتز 

  .خاص إىل اآلثار السلبية لتغري املناخ
قالت إن ثالثـة عقـود مـن        ): أفغانستان (السيدة جنف   - ٣٩

الرتاع املدمر يف بلدها أرغمت ماليني األفـراد علـى العـيش يف             
ــها باالمتنــان للبلــدان الــيت استــضافت   . املنفــى وتــشعر حكومت

ــ ان، وخاصــــة باكــــستان ومجهوريــــة إيــــران  الالجــــئني األفغــ
وأضـافت أن هـدف أفغانـستان الرئيـسي         . اإلسالمية اجملاورتان 

 هــو حتــسني الظــروف مــن أجــل    ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨يف عــامّي 
اإلعــادة الطوعيــة لالجــئني وإعــادة إدمــاجهم، وفقــاً ألهــداف   
االســتراتيجية اإلمنائيــة الوطنيــة حلكومتــها واالتفاقــات الثالثيــة   

 الطوعيـة املوقّعـة مـع مفوضـية شـؤون الالجـئني             بشأن اإلعـادة  
وهلذا يطالـب   . وحكومّيت مجهورية إيران اإلسالمية وباكستان    

وفــدها مبــساعدة دوليــة مــستمرة لتهيئــة بيئــة مالئمــة لعــودة        
  .الالجئني األفغان وإعادة إدماجهم

وترحــب أفغانــستان بــالتعليق املؤقــت لعمليــة اإلعــادة     - ٤٠
املفوضــية مــن باكــستان إىل أفغانــستان الطوعيــة الــيت تقــوم هبــا 

أثناء العطلة الـشتوية الـسنوية، نظـراً للـصعوبات الـيت ميكـن أن              
ــها . تــسببها إلعــادة إدمــاج الالجــئني األفغــان   وتــشعر حكومت

بالقلق إزاء انعدام األمـن يف املنـاطق القبليـة مـن باكـستان الـيت                
لـى  ُتدار بصورة فيدرالية وتـدفق الالجـئني مـن هـذه املنـاطق ع             

ــة       ــدهور األزمـ ــؤدي إىل تـ ــن أن يـ ــا ميكـ ــو مـ ــستان، وهـ أفغانـ

ويواجـه كـثري مـن الالجـئني صـعوبات يف           . اإلنسانية يف بلـدها   
ــأوى     إعــادة اإلدمــاج، مبــا يف ذلــك االفتقــار إىل األراضــي وامل

  .واملياه واخلدمات األساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم
ــادة التـــــوط   - ٤١ ني يف وقالـــــت إن وزارة الالجـــــئني وإعـــ

أفغانــستان تقــوم برصــد احلالــة للتأكــد مــن أن العــودة طوعيــة، 
ــة   ــة وتدرجيي ــصورة كرمي ــتم ب ــوفري   . وت ــى ت ــوزارة عل وتركــز ال

الضروريات املاديـة والقانونيـة الرئيـسية املرتبطـة بعمليـة إعـادة             
وتقــوم الــوزارة، باملـــشاركة مــع مفوضــية شـــؤون     . اإلدمــاج 

ج، ال ســــيما يف الالجــــئني، بإعــــداد بــــرامج إلعــــادة اإلدمــــا 
  .قطاعات املأوى واملياه وتوليد الدخل

وأضــافت أن انعــدام األمــن هــو العقبــة الرئيــسية أمــام     - ٤٢
ــة      ــصورة فعالـ ــاجهم بـ ــادة إدمـ ــان وإعـ ــئني األفغـ ــودة الالجـ عـ

فتدهور حالـة األمـن يف جنـوب أفغانـستان بـسبب            . ومستدامة
األنــشطة اإلرهابيــة لطالبــان والقاعــدة أوجــدت ظروفــاً صــعبة  

وقـد أدت  . النسبة للعائدين وضيقت جمال املساعدة اإلنـسانية    ب
ــة،       ــاف احلالي ــة اجلف ــة، وحال ــة يف أســعار األغذي ــادة العاملي الزي

. واقتراب الشتاء إىل زيـادة االعتمـاد علـى املـساعدة اإلنـسانية            
وعلــى الــرغم مــن النــداء املــشترك الــذي وجهتــه أفغانــستان        

افية ملواجهـة األزمـة     واألمم املتحدة من أجـل تعبئـة مـوارد إضـ          
 يف املائـة فقـط مـن       ٣٢اليت تلوح يف األفق، مل تتم سوى تلبيـة          

  .االحتياجات احملددة
 الجــئ أفغــاين ســوف ٤٠ ٠٠٠ومــن املقــدَّر أن حنــو   - ٤٣

وســوف تــشارك  . يعــودون إىل وطنــهم يف العــامني القــادمني   
وزارة اخلارجيــــة األفغانيــــة ومفوضــــية شــــؤون الالجــــئني يف  

ر دويل معــــين بــــالعودة وإعــــادة اإلدمــــاج يف استــــضافة مــــؤمت
وســوف يتنــاول املــؤمتر . نــوفمرب يف كــابول/تــشرين الثــاين ١٩

أفــضل الطــرق لــضمان العــودة املــستدامة لالجــئني واملــشردين   
داخلياً، والسعي للتوفيق بني أهـداف إعـادة التـوطني بالـسرعة            
الـــيت اقترحتـــها البلـــدان اجملـــاورة وبـــني البيئـــة التـــشغيلية يف       
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وسـوف يكـون    . فغانستان اليت تنطوي على حتـديات متزايـدة       أ
هذا املؤمتر أيـضاً مبثابـة منتـدى لتعبئـة مـوارد إضـافية مـن أجـل                  
هنج شامل ومتكامل ومـن أجـل متويـل متعـدد الـسنوات يقـدم               

ودعت الدول األعـضاء  . يف إطار االستراتيجية اإلمنائية الوطنية  
  .للمشاركة يف هذا املؤمتر

ا تـــود أن تعـــرب عـــن امتنـــان حكومتـــها وقالـــت إهنـــ  - ٤٤
للمجتمــع الــدويل ووكــاالت األمــم املتحــدة علــى دعمهــم يف   

وال توجـد  . التصدي حملنة الالجئني األفغـان واملـشردين داخليـاً    
عالمة على الثقة يف مـستقبل بلـدها أكثـر مـن عـودة مواطنيهـا                

ولــــن يتــــردد . للمــــشاركة يف االنتخابــــات الرئاســــية املقبلــــة 
فغان يف العودة إىل وطنـهم إذا جنحـت أفغانـستان           الالجئون األ 

ــة   ــاء والعدالــ ــن والرخــ ــسلم واألمــ ــمان الــ ــزال . يف ضــ وال تــ
حكومتها ملتزمة بالعمل مع اجملتمع الدويل للوفاء بااللتزامـات         
اليت قطعتها على نفسها أثناء مـؤمتر املـاحنني األخـري يف بـاريس              

ة لألفغـان   لتهيئة الظروف من أجـل العـودة الطوعيـة واملـستدام          
  .إىل وطنهم

قـال إن املـسؤولة األوىل عـن        ): سويـسرا  (السيد فيين   - ٤٥
وال تــزال سويــسرا تطالــب . محايــة الالجــئني تقــع علــى الــدول

بتصديق أكرب عدد ممكن من الـدول علـى اتفاقيـة جنيـف لعـام               
ــام   ١٩٥١ . ١٩٦٧ املتعلقــة مبركــز الالجــئني وبروتوكوهلــا لع

ــه جبهــود مفوضــية شــ    ؤون الالجــئني إلجيــاد  وترحــب حكومت
طرق ووسائل لتعزيز قدرة البلدان اليت تواجـه تـدفقات كـبرية            

وقـد وضـعت سويـسرا     . من الالجئني على استقباهلم ومحايتهم    
مفهومــاً إقليميــاً للحمايــة غرضــه األساســي املــسامهة يف تــوفري   

  .احلماية السريعة والفعالة لالجئني يف مناطق منشئهم
 على مفوضية شـؤون الالجـئني       وأضاف أن وفده يثين     - ٤٦

ــام     ــالل عــ ــه خــ ــذي أجنزتــ ــل الــ ــق  ٢٠٠٨للعمــ ــا يتعلــ  فيمــ
باملفاوضـات مـن أجـل اعتمـاد االسـتنتاج العـام بـشأن احلمايــة        

وتعلق سويسرا أمهيـة كـبرية علـى اسـتنتاجات اللجنـة            . الدولية

التنفيذيــة، ومهمتــها الرئيــسية هــي ســد ثغــرات معينــة يف جمــال 
ورات جتـرى يف املـستقبل يف هـذا         احلماية، وتود أن تـرى مـشا      

  .الصدد
وأضـــاف أن املـــشردين داخليـــاً لـــديهم احتياجـــات       - ٤٧

وقـد أعطـت رئاسـة اجملموعـة        . خاصة ومتزايدة تتعلق باحلماية   
املعنية باحلماية للمفوضية دوراً قياديـاً يف تنفيـذ النـهج التعـاوين      

ــة ــن    . للمجموعـ ــة عـ ــساعدة نيابـ ــة واملـ ــق باحلمايـ ــا يتعلـ وفيمـ
 املــدنيني يف حالــة الــرتاع املــسلح غــري الــدويل، يــشري   الــسكان

وفــده إىل الواليــة احملــددة املمنوحــة للجنــة الدوليــة للــصليب       
ــصدد      ــة يف هــذا ال ــة الدولي األمحــر، ويطالــب املفوضــية واللجن
مبواصــلة حــوار واضــح وبنَّــاء يف جنيــف وكــذلك يف بلــدان       

  .العمليات
ات يف امليـدان    وأشاد جبهود املفوضية ملواجهـة التحـدي        - ٤٨

ونظـراً للعمـل املتزايـد      . أثناء تنفيذ هنج اجملموعة املعنية باحلماية     
الـــذي تقـــوم بـــه املفوضـــية حلمايـــة املـــشردين داخليـــاً، ينبغـــي 
التركيز بشكل خاص على تدابري التدريب لتحـسني القـدرات           

  .التشغيلية واإلدارية للمفوضية
ع أحنـاء   ، زاد عـدد الالجـئني يف مجيـ        ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٤٩

وتلزم اسـتجابات جديـدة     . العامل، ال سيما يف املناطق احلضرية     
ــق       ــسجيل، وطرائـ ــة، والتـ ــد اهلويـ ــث حتديـ ــن حيـ ــة مـ ومالئمـ

وتود سويسرا أن تؤكـد ملفوضـية شـؤون         . املساعدة، واحلماية 
الالجئني دعمهـا يف مواجهـة هـذه التحـديات وتنتظـر باهتمـام            

ويتمثل أحـد   .  احلضر بياناً عاماً للسياسات يتعلق بالالجئني يف     
التحديات اجلديـدة الـيت سـتؤثر حتمـاً علـى اجملتمـع الـدويل يف                

وسويــسرا . األثــر احملتمــل لــتغري املنــاخ علــى حتركــات الــسكان
مــصممة علــى إدراج هــذه املــسألة ضــمن أولوياهتــا الــسياسية،  

  .خاصة تلك املتعلقة بأنشطتها اإلنسانية واإلمنائية
ن اللجنــة الدوليــة للــصليب املراقــب عــ (الــسيد بــوف  - ٥٠

ــهاكات     ): األمحــر ــا حيــدث نتيجــة انت ــاً م ــشرد غالب ــال إن الت ق
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القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلـك اهلجمـات املتعمـدة علـى             
ــدنيني ــاة ومــصاعب كــثرية    . امل ــشرد يف معان ــسبب هــذا الت ويت

ــة   وحيتــاج املــشردون . لُألســر الــيت حتاصــرها األعمــال العدواني
دة عاجلة ألهنـم ال يـستطيعون االعتمـاد علـى      داخلياً إىل مساع  

ــادة   ــدعم املعت ــات ال ــضاً     .آلي ــساعدة أي ــدمي امل ــزم تق ــه يل ــري أن غ
ألولئك الـذين مل يتمكنـوا مـن اهلـروب أثنـاء الرتاعـات وظلـوا                

ــارهم ــه     . يف دي ــة ومبتكــرة ألن ــوالً متنوع ــشرد حل ويتطلــب الت
ــات       ــراداً أو جمتمع ــشمل أف يتخــذ أشــكاالً كــثرية وميكــن أن ي

  .املهابك
ولدى اللجنة الدولية للصليب األمحـر تفـويض قـانوين            - ٥١

ــدهم       ــاً وتزويـ ــشردين داخليـ ــة املـ ــدويل حلمايـ ــع الـ ــن اجملتمـ مـ
غـري  . باملساعدة عندما يصبحون من ضحايا الرتاعات املسلحة      

أن اللجنــة الدوليــة ترحــب أيــضاً بزيــادة عــدد وتنــوع اهليئــات  
ــشردين د    ــيت حتمــي امل ــة ال ــسانية الفاعل ــساعدهم اإلن ــاً وت . اخلي

ــات     ــذه اهليئـ ــان هـ ــسيان يواجهـ ــديان رئيـ ــاك حتـ األول، : وهنـ
ضرورة فهم البيئات املتنوعة واملعقدة بشكل متزايـد؛ والثـاين،          
ضــرورة القيــام باســتجابة تلــيب احتياجــات الــسكان املتــضررين 

  .بشكل فعال
وهنـــاك تقليـــد طويـــل للتعـــاون بـــني اللجنـــة الدوليـــة    - ٥٢

مــة األمــم املتحــدة، وخاصــة مفوضــية  للــصليب األمحــر ومنظو
وفـــضالً عـــن هـــذا، تعـــد اللجنـــة الدوليـــة  . شـــؤون الالجـــئني

للصليب األمحر مسؤولة عـن مراقبـة وتنـسيق عمليـات اإلغاثـة        
الدوليــة لالحتــاد الــدويل جلمعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل       
األمحر، الـيت قـدمت معـاً املـساعدات للمـشردين والعائـدين يف         

وباإلضـافة  .  مليـون شـخص    ٤,١غ عـددهم     والبال ٢٠٠٧عام  
إىل وضع سياسة عامة بشأن املشردين داخلياً حلركـة الـصليب           
األمحــر واهلــالل األمحــر، أعــدت اللجنــة الدائمــة اســتراتيجيات 
هتــدف إىل تنــسيق اســتجابتها مــع اســتجابات اهليئــات الفاعلــة  

  .األخرى حلاالت التشرد الداخلي

ــسيد دالوغليـــو   - ٥٣ ــن  (الـ ــب عـ ــة  املراقـ ــة الدوليـ  املنظمـ
“ اهلجــرة الطوعيــة”قــال إن األفكــار التقليديــة عــن ): للــهجرة

جيب أن ُينظر إليها يف سياق احلراك النـاتج عـن           “ القسرية” و
طائفـــة واســـعة مـــن العوامـــل االقتـــصادية والـــسياسية والبيئيـــة  

فالتحدي الرئيسي الـذي يواجـه اجملتمـع الـدويل هـو            . املتداخلة
نجـــاح وبطريقـــة إنـــسانية مـــع ضـــمان  كيفيـــة إدارة اهلجـــرة ب
  .احلماية الدولية لالجئني

وقــد واصــلت اللجنــة الدوليــة للــهجرة تطــوير تعاوهنــا   - ٥٤
فعلى سـبيل املثـال،     . ٢٠٠٨مع منظومة األمم املتحدة يف عام       

يف خليج عدن، أقامت املفوضية واملنظمة الدولية للـهجرة معـاً           
اركة فعالـة مـن جانـب     فرقة العمل املعنية باهلجرة املختلطة مبش     

. منظومـــة األمـــم املتحـــدة ومنظمـــات غـــري حكوميـــة رئيـــسية
ــاع اإلقليمــي       ــن االجتم ــستفادة م ــدروس امل ــى ال ــاداً عل واعتم
ــالتخطيط      ــهجرة واملفوضــية ب ــة لل ــة الدولي ــوم املنظم األول، تق
ــاهلجرة، واملقــرر      ــة ب ــة املعني ــة التالي لعقــد حلقــة العمــل اإلقليمي

، وســوف ٢٠٠٨نــوفمرب /الثــاينعقــدها يف داكــار يف تــشرين  
  .تزيد من تعاوهنما يف هذا اجملال

كذلك طورت املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية مـن          - ٥٥
تعاوهنمــا علــى املــستويني املركــزي وامليــداين بتقــدمي املــساعدة   
للمشردين داخلياً، ووضعتا هنجاً مـشتركاً فعـاالً تقـوم املنظمـة            

موعة القيادية العامليـة لتنـسيق      الدولية للهجرة مبقتضاه بدور اجمل    
املخيمــــات وإدارة حــــاالت املــــشردين داخليــــاً الناجتــــة عــــن  
الكوارث الطبيعية، وتتوىل املفوضية الدور القيادي يف حـاالت     

وعلى ضوء البحث الـذي أجرتـه       . التشرد الناتج عن الرتاعات   
املنظمة عن العالقة بني تغري املناخ وتدهور البيئـة والتحركـات           

ة، عرضت املنظمة استـضافة عـدد مـن حلقـات العمـل       السكاني
بني الوكـاالت اإلنـسانية املعنيـة لبحـث املـصطلحات والرمـوز             

وأخرياً، من املهـم أال يغيـب عـن األنظـار           . والثغرات التشغيلية 
السنوات الستني اليت عملت فيها املنظمـة واملفوضـية معـاً           تلك  

ث واإلعـادة   بصورة مثمرة وناجحة إلعادة التوطني يف بلد ثالـ        
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وال تزال املنظمة الدولية للهجرة ملتزمة بالتأكـد مـن        . الطوعية
أن لــديها القــدرة علــى مــساعدة الالجــئني واستكــشاف طــرق 

  .جديدة يف الوقت نفسه لتلبية الطلبات املتغرية
املراقب عـن االحتـاد الـدويل جلمعيـات          (السيد شولتز   - ٥٦

 أعقــاب املــؤمتر قــال إنــه يف): الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر
الــدويل الــثالثني للــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر، املعقــود يف   

ــاين  ــشرين الث ــوفمرب /ت ــدويل بوضــع   ٢٠٠٧ن ، تعهــد االحتــاد ال
سياسات عاملية للهجرة من أجل مجعياته الوطنية من شـأهنا أن           
حتــسن مــن تقــدمي املــساعدة واحلمايــة للمهــاجرين، مبــن فــيهم    

 وتقدم اجلمعيات الوطنية مـسامهة      .ملتمسو اللجوء والالجئون  
ــا     ــالل تقييمهـ ــن خـ ــئني مـ ــؤون الالجـ ــية شـ ــة يف مفوضـ حيويـ

وقــد أفــادت  . الحتياجــات املهــاجرين علــى املــستوى احمللــي    
ــأن األزمــة     ــة ب ــة للمتطــوعني واجلمعيــات الوطني ــشبكة العاملي ال
االقتصادية العاملية أثرت ليس فقط علـى املهـاجرين يف البلـدان            

ى أفراد أُسر هؤالء املهـاجرين يف بلـدان املنـشأ           املضيفة وإمنا عل  
وأفـادت هـذه الـشبكة      . الذين يعتمدون علـى حتـويالهتم املاليـة       

  .أيضا بأن املهاجرات كن األكثر تضرراً من األزمة العاملية
ــام      - ٥٧ ــدور إنـــساين هـ ــة أيـــضاً بـ ــة الوطنيـ ــوم اجلمعيـ وتقـ

ــزهم      ــن مركـ ــر عـ ــصرف النظـ ــاجرين، بـ ــع املهـ ــساعدة مجيـ ملـ
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، وافــق االحتــاد الــدويل علــى . ينالقــانو

الشواغل اليت أعرب عنـها املفـوض الـسامي بـشأن الـصعوبات             
املتزايــدة أمــام ملتمــسي اللجــوء يف احلــصول علــى اللجـــوء،       
خاصـــة عنـــدما يـــشكلون جـــزءاً مـــن احلركـــات الـــسكانية       

ــن األدوات األساســية    . املختلطــة ــشراكة م ــل وال ــد التكام ويع
ــة احتي اجــات املهــاجرين وحــل مــشاكلهم بــسبب قــضايا   لتلبي

وعلــى ســبيل املثــال، غالبــاً مــا يتــسبب كــره . احلمايــة الــشاملة
األجانـــب يف تعـــريض األجانـــب خلطـــر املمارســـات اإلداريـــة  
التمييزية، واالستغالل يف سوق العمل، واالجتار بالبشر، وغـري         

ــشاكل األخــرى   ــدويل   . ذلــك مــن امل وهلــذا يرحــب االحتــاد ال
 لتعزيــــز هياكــــل ٢٠٠٥ألمــــم املتحــــدة منــــذ عــــام جبهــــود ا

ــناد       ــة وإسـ ــك احلمايـ ــا يف ذلـ ــساين مبـ ــل اإلنـ ــات العمـ جمموعـ
  .مسؤوليات إليها

قـال إن حكومتـه     ): موريتانيـا  (السيد ولـد حـضرمي      - ٥٨
تعمل مـع مفوضـية شـؤون الالجـئني لتلبيـة شـروط االتفاقـات               

. ينالدوليــة الــيت تعــد طرفــاً فيهــا وإلدراجهــا يف تــشريعها الــوط
وهتدف حكومتـه إىل حتـسني املـساعدة الـيت تقـدمها لالجـئني،              
ــز       ــة واملفوضــية، وتعزي ــني ســلطات احلكوم ــاون ب ــادة التع وزي

وقـررت موريتانيـا املـساعدة يف إعـادة         . مشاركة اجملتمع املـدين   
الالجئني من السنغال ومـايل، وال تـزال هـذه العمليـة مـستمرة              

يـة، وقَّعـت اتفاقـاً لعـودة        وحتقيقـاً هلـذه الغا    . مبساعدة املفوضـية  
الالجئني من الـسنغال واختـذت إجـراءات تـسمح هلـم بـالعودة              

  .بصورة كرمية
ــسا (الــسيدة بليــك  - ٥٩ ــرد  )فرن ، حتــدثت ممارســة حلــق ال
ــسة      فيمــا ــسودان يف اجلل ــل ال ــه ممث ــذي أدىل ب ــان ال ــق بالبي يتعل

السابقة، فقالت إن حكومتـها تتوقـع تغـيرياً جـذرياً وفوريـاً يف              
ــدارفور  سياســا ــة ب ــسودان املتعلق ــة ال ــى  . ت حكوم فيجــب عل

ــذ       ــة وينف ــدل الدولي ــة الع ــع حمكم ــاون م ــسودان أوالً أن يتع ال
. القــرارات الــيت اختــذهتا بــشأن أمحــد هــارون وعلــي قوشــيب    

وجيب أيضاً أن تتخـذ مجيـع اخلطـوات الـضرورية حلـل األزمـة               
ــة،       ــال العدواني ــف األعم ــسهيل وق ــك ت ــا يف ذل ــور، مب يف دارف

 بوصـــول مـــوظفي اإلغاثـــة اإلنـــسانية إىل املـــدنيني، والـــسماح
وتــسهيل نــشر قــوات العمليــة املختلطــة بــني االحتــاد األفريقــي   
واألمــم املتحــدة، ومــضاعفة جهودهــا إلجيــاد تــسوية سياســية    

وال تـزال فرنـسا تأمـل يف أن    . وإقامة عالقات طبيعية مع تشاد   
ن يشارك عبد الواحد النور يف مفاوضات الـسالم، وتـدعم دو          

شرط عمل جربيل يبيين باسويل إلجياد حل سياسي لألزمـة يف           
  .دارفور

  .٣٠/١٢ُرفعت اجللسة الساعة   
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