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 مقدمة -أواًل 
 افتتاح الدورة -ألف 

والسوتني يف قصور    السابعةعقدت اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض السامي دورهتا العامة  - 1
  وافتووتا الوودورة الوورئيس، 2016تشوورين األول/أكتوووبر  7إىل  3األمووم ينيووف، يف الفتوورة موون  

 ر )الدامنرك( ستاو كارستنيسعادة السفري 
 

 املمثلون يف اللجنة -باء 
 الدورة: كانت الدول التالية األعضاء يف اللجنة ممثلة يف - 2

 ،أسوووتراليا ،إسوووبانيا ،أرمينيوووا ،األردن ،األرجنوووتني ،أذربيجوووان ،إثيوبيوووا ،االحتووواد الروسوووي
 -إيوران )هووريوة    ،أوغنودا  ،أوروغوواي  ،أملانيوا  ،إكووادور  ،أفغانسوتان  ،إسرائيل ،إستونيا

 ،بونغالدي   ،بلغاريا ،بلجيكا ،الربتغال ،الربازيل ،باكستان ،إيطاليا ،يرلنداأ ،اإلسالمية(
 ،توغوووتشوويكيا،  ،تشوواد ،تركيووا ،تركمانسووتان ،تايلنوود ،بوويالرو  ،بووريو ،بولنوودا ،بوونن

هووريووة  ،هووريووة كوريووا ،هووريووة تنانيووا املتحوودة ،اجلزائوور ،اجلبوول األسووود ،تووونس
جنووب   ،هوورية مولودوفا  ،هوورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا ،الكونغو الدميقراطية

 ،سوولوفينيا ،سوولوفاكيا ،زامبيووا ،رومانيووا ،روانوودا ،الوودامنرك ،جيبوووي ،جورجيووا ،أفريقيووا
 ،غينيوا  ،غانوا  ،الصوني  ،الصوومال  ،صوربيا  ،شويلي  ،سويسرا ،السويد ،السودان ،السنغال
الكرسي  ،والكامريون ،قربص ،فنلندا ،البوليفارية( -فنويال )هوورية  ،الفلبني ،فرنسا

 ،كينيووا ،الكونغووو ،كولومبيووا ،كوسووتاريكا ،كوووت ديفوووار ،كنوودا ،كرواتيووا ،الرسووويل
اململكة املتحدة لربيطانيا  ،املكسيك ،املغرب ،مصر ،مدغشقر ،لكسمربغ ،لبنان ،التفيا

 ،نيكواراغوا  ،نيجرييوا  ،النمسوا  ،النورويج  ،ناميبيوا  ،مبيوق اموز ،الشومالية  آيرلنودا العظمى و
  اليونان ،اليمن ،اليابان ،الواليات املتحدة األمريكية ،زولندا ،زنغاريا ،اهلند ،نيوزيلندا

 :، وزي كما يليبصفة مراقبأخرى أعضاء يف األمم املتحدة الدورة دول  ضرت و - 3
 ،بوتوان  ،بنموا بليوز،   ،يسولندا أ ،أوكرانيا ،أوزبكستان ،أنغوالإندونيسيا،  ،ألبانياإريتريا، 

، ليشووي - تيمووور، ترينيووداد وتوبوواغوو ،البوسوونة واهلرسووك ،بورونوودي ،بوركينووا فاسووو
اجلمووريوة   ،اجلمووريوة الدومينيكيوة   ،هوورية أفريقيا الوسوطى  ،جزر البواماجامايكا، 

 ،سوووازيلند ،السوولفادور ،سووري النكووا ،زمبووابوي ،جنوووب السووودان ،العربيووة السووورية
، قريغيزسووتان ،قطوور بيسوواو، - ، غينيوواغواتيموواال ،غامبيووا ،غووابون ،العوورا  ،سوورياليون

 ،موالوي  ،ماليزيوا  ،موايل  ،مالطوة ليبيا، ليتوانيا،  ،ليربيا ،الكويت ،كمبودياكازاخستان، 
  زندورا  ،زايي ،النيجر ،نيبال ،ميامنارموناكو،  ،السعودية اململكة العربية



A/71/12/Add.1 

 

5/21 16-18585 

 

 و ضرت الدورَة الدوُل التالية غري األعضاء يف األمم املتحدة بصفة مراقب: - 4
 دولة فلسطني  

  اًل بصفة مراقبوكان االحتاد األورويب ممثَّ - 5
 :األخرى التالية احلكومية الدولية والكياناُت املنظماُت  ضرت الدورَةكما  - 6

، وجامعوة  االحتواد الودويل جلمعيوات الصوليب األاور واهلوالل األاور       االحتاد األفريقي، و
، واللجنووة الدوليووة للصووليب أفريقيوواغوورب اجلماعووة االقتصووادية لوودول الوودول العربيووة، و

، وجملووس أوروبووا، ومصوورق التنميووة    جملووس التعوواون لوودول اللوويج العربيووة    األاوور، و
منظموة فرسوان   ، واملنظمة الدولية لقانون التنميوة ، ومة التعاون اإلسالميمنظاألفريقي، و

  مالطة العسكرية املستقلة
 :لة على النحو التايلوكانت منظومة األمم املتحدة ممثَّ - 7

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، وجمموعة البنك الودويل، ومفويوية   
سوامية حلقوو  اإلنسوان، ومكتوب األموم املتحودة يف جنيوف، ومنظموة األغذيوة          األمم املتحدة ال

والزراعووة، ومنظمووة األمووم املتحوودة للتربيووة والعلووم والثقافووة، ومنظمووة األمووم املتحوودة للطفولووة،     
  ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، ومنظمة العمل الدولية

  منظمة غري  كومية 33 وايل و ضر الدورة  - 8
 

 إقرار جدول األعمال واملسائل التنظيمية األخرى -جيم  
 :(A/AC.96/LXVII/1) أقرت اللجنة التنفيذية بتوافق اآلراء جدول األعمال التايل - 9

 افتتاح الدورة  - 1 
 التنظيمية األخرى إقرار جدول األعمال واملسائل  - 2 
  املفوض السامي واملناقشة العامة بيان - 3 
 النظر يف التقارير املقدمة عن أعمال اللجنة الدائمة: - 4 
 احلماية الدولية؛ )أ(  
  امليزانيات الربناجمية، واإلدارة، والرقابة املالية، والرقابة اإلدارية )ب(  
 الربامج والرقابة اإلدارية والتقييم النظر يف التقارير املتعلقة مبراقبة  - 5 
 واعتمادزا  2017-2016النظر يف امليزانية الربناجمية )املنقحة( لفترة السنتني  - 6 

http://undocs.org/ar/A/AC.96/LXVII/1


A/71/12/Add.1 

 

16-18585 6/21 

 

  مع املنظمات غري احلكوميةاستعراض املشاورات السنوية  - 7 
  بيانات أخرى - 8 
  2017اعات اللجنة الدائمة يف عاين اجتم - 9 
  الثامنة والستني للجنة التنفيذيةعمال املؤقت للدورة النظر يف جدول األ - 10 
  انتخاب أعضاء املكتب - 11 
  أية مسائل أخرى - 12 
  السابعة والستني للجنة التنفيذيةاعتماد تقرير الدورة  - 13 
  ةاختتاين الدور - 14 

 
 والستني الثامنةانتخاب أعضاء املكتب للدورة  -دال 

من نظاموا الداخلي، أعضاء املكتوب التاليوة    10بالتزكية، مبوجب املادة انتخبت اللجنة  - 10
أمساؤزم لكي يؤدوا مواموم يف اللجنة ابتداًء من اليوين الذي يلي مباشرة انتخوامم إىل اايوة آخور    

 ن الدورة العامة السنوية التالية:يوين م
 (كندا) ماك كارين روزمارية سعادة السفري :الرقيس

 (1)]ُأرجئ انتخاب [ لرقيس:النئقب األول ل
 )اجلزائر( بوهعة دمليسعادة السفري  :لرقيسالثئين لنئقب ال

 آن  تو دوونغ )سويسرا(السيدة  :املقرر
  

 والستني السابعةأعمال الدورة  - ثانيًا 
 يرد يف املرفق ملخص للمناقشة العامة قدم  الرئيس  - 11
وستتاح البيانات الي أدىل ما املفوض السامي خالل الودورة واايور كول جلسوة علوى       - 12

  http://www.unhcr.org/excomاملوقع الشبكي للمفويية 

__________ 

أثناء سري املناقشات بشأن تسمية نائب ثان للرئيس مون داخول اوموعوة اآلسويوية، تقورر تعمويم اسوم املرشوا          (1) 
 عن طريق اإلجراء الصامت  على أعضاء اللجنة التنفيذية فور اختيار  من أجل انتخاب 
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 ومقرراهتااللجنة التنفيذية  استنتاجات - ثالثًا 
 استنتاج اللجنة التنفيذية بشأن التعاون الدويل من منظور احلماية واحللول - ألف 

 ،اللجنة التنفيذية إن -13
 أيلووول/ 19إىل اعتموواد إعووالن نيويووورك موون أجوول الالجووئني واملووواجرين يف     إذ تشاار 

 ؛2016 سبتمرب

حتقيق التعاون الودويل يف  ول املشواكل الدوليوة ذات الطوابع اإلنسواين مون        أن  وإذ ترى 
املتعلقوة بويوع    1951أن اتفاقيوة عواين    وإذ تارى بني أزوداق األموم املتحودة احملوددة يف ميثاقووا،      

  علووى عوواتق بلوودان معينووة، وأنووللغايووة قوود يلقووي أعبوواء ثقيلووة الالجووئني تعتوورق بووأن موونا اللجوووء 
هلذ  املشكلة الوي اعترفوت األموم املتحودة      يةمري ول لإجياد  دون تعاون دويل،ميكن بالتايل،  ال

 ؛ نيوطبيعتوا الدوليبنطاقوا 

املتعلووق بويووع   1967ولربوتوكووول عوواين   1951التفاقيووة عوواين   مووا وإذ تعيااد تيديااد  
مون   2إىل املوادة   وإذ تشار الالجئني من أمهية يف جوزر اإلطار القانوين الدويل حلماية الالجوئني،  

 ؛النظاين األساسي ملفويية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
ؤوليات واألعبوواء بووني هيووع  التزاموووا بالتضووامن الوودويل وبتقاسووم املسوو  وإذ تعيااد تيديااد 

إىل أمهيوة التعواون الودويل، وال سويما مون أجول دعوم اوتمعوات          وإذ تشرأعضاء اوتمع الدويل، 
والبلدان الي تستضيف أعدادًا كبرية من الالجئني، يف يمان احلماية واملسواعدة لالجوئني وإجيواد    

 ؛ لول ألزمتوم
سي أمهية بالنسبة للدول الي يوجود موا أشوخاص    إىل أن التعاون الدويل يكت وإذ تشر أيضًئ 

 عن أشخاص آخرين تعىن مم املفويية؛ وأشخاص عدميو اجلنسية فضاًلًا مشردون داخلي
علووى أمهيووة صووون أرواح األشووخاص وكرامتوووم باعتبووار ذلووك مسووألة ذات   وإذ تشاادد 

لك على أمهية تقدمي أولوية من خالل هلة إجراءات منوا تأكيد مبدأ عدين اإلعادة القسرية، وكذ
املساعدة والبحث عن ُنُوج شاملة لتنفيذ  لول دائمة،  سب االقتضاء، منذ بداية  الوة تشوٍرد ،   

 ؛مع يمان عدين إغفال أي شخص
يف اعتبارزا يرورة معاجلة األسباب  األبعاد املتعددة األوج  للحلول، وايعًة وإذ تدرك 

اجلذرية للتشريد القسري، مبا يف ذلوك يف يووء أمهيوة اإلرادة السياسوية، وكوذلك اآلثوار األمنيوة        
الالجئني، وإجياد ُاج عملية وشاملة لتسوية أزمة الالجوئني   تستضيفبالنسبة للبلدان اواورة الي 

الودويل، مبوا يف ذلوك القوانون الودويل لالجوئني،        وإجياد  لوول دائموة هلوم، مبوا يتسوق موع القوانون       
 وقرارات اجلمعية العامة ذات الصلة الي تشري إىل أعمال املفويية؛
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إىل اإلرشوادات الوواردة يف اسوتنتاجاهتا السوابقة، و اصوة االسوتنتاجات        وإذ تشر أيضًئ 
( 39-)د 52، ورقووووم 1985( عوووواين 36-)د 40، ورقووووم 1980( عوووواين 31-)د 18رقووووم 
( 42-)د 67، ورقوووم 1996( عووواين 47-)د 80(، ورقوووم 40-)د 56، ورقوووم 1988 عووواين
، 2004( عووووواين 55-)د 101، ورقوووووم 2004( عووووواين 55-)د 100، ورقوووووم 1991 عووووواين
، ‘1‘ ’1’، الفقووورة 2006( عووواين 57-)د 105، ورقوووم 2005 ( عووواين56-)د 104 ورقوووم
، 2009( عووواين 60-)د109، ورقوووم ‘13’ ، الفقووورة )ب(2007( عووواين 58-)د107 ورقوووم
بقوورارات ًا وإذ حتوويع علموو ؛2001( عوواين 52-)د91، ورقووم 2013( عوواين 64-)د111 ورقووم

 السامي لشؤون الالجئني؛ م املتحدة املتعلقة بعمل املفوضاجلمعية العامة لألم
مبواصووولة تعزيوووز التعووواون الووودويل والتضوووامن واإلنصووواق يف تقاسوووم       تلتااا    - 1 

تنفيوذ زوذ    لوحتوث كوذلك هيوع الودول واملفويوية علوى زيوادة جوودزوا          املسؤوليات واألعبواء؛ 
الدعم املطلوب بإحلاح إىل البلدان املضيفة عن طريوق  تقدمي يف ذلك من خالل  املبادئ املومة، مبا

زموة  اعدة وإجيواد  لوول دائموة أل   تعبئة املوارد املالية وغوري املاليوة الالزموة، ويومان احلمايوة واملسو      
بغية تعزيوز قودرة اوتمعوات املضويفة     عنيني غريزم من األشخاص املل االقتضاء، سب و، الجئنيال

 بقودر أكورب مون قابليوة التنبوؤ      ةتسوم مد، وكوذلك تقودمي املسواعدة بطريقوة     على التكيوف والصومو  
 واملالءمة من النا ية الزمنية واالستدامة واإلنصاق والشفافية؛

لألطور القانونيوة، بالتسوجيل    ًا يرورة مسواعدة الودول علوى القيواين، وفقو      تدرك - 2 
 املبكر والفعال لالجئني ومنحوم الوثائق الالزمة، مع مراعاة خصوصية كل  الة؛

ًا كوبرية  أعوداد  تستضويف باملسامهات املومة لبلدان اللجوء والبلدان الي  تعترف -3 
الي تواصول القيواين   ، وال سيما البلدان النامية ذات املوارد احملدودة احلمايةهلم من الالجئني وتوفر 

بذلك يف  االت طال أمدزا، مبا يتسق مع القانون الدويل، مبا يف ذلك القانون الدويل لالجوئني،  
 واملبادئ واملعايري الراسخة؛

أن نظم اللجوء ونظم احلماية الدولية اجليدة األداء ككول تتوقوف علوى     تالحظ - 4 
دوليوة إىل بلوداام   الحمايوة  ال حيتواجون لل م الكفاءة والسرعة يف إعادة األشخاص الذين يتوبني أاو  

األصوولية بأمووان وكرامووة، وتشووري إىل التزامووات الوودول بقبووول عووودة مواطنيوووا، وتوودعو إىل تعزيووز  
 الدعم والتعاون الدوليني لتحقيق زذ  الغاية؛

غوري املخصصوة بطريقوة مناسوبة مون       وأالدول علوى  شود األمووال املرنوة      حتث - 5 
ة التنبؤ ما ُتَمكن مفويية األموم املتحودة السوامية لشوؤون الالجوئني      يتسمة بقابلالنا ية الزمنية وم

 من االيطالع بواليتوا املتعلقة بتوفري احلماية وإجياد احللول مع االستجابة للحاالت اإلنسانية؛
إىل الطووابع الطوووعي إلعووادة الالجووئني إىل أوطوواام و ووق الالجووئني يف      تشاار - 6 

، وتسلم، يف سيا  اإلعادة الطوعية إىل الووطن، بأمهيوة بوذل جووود  ازموة يف      العودة إىل بلداام
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البلود األصولي، مبوا يف ذلووك إعوادة التأزيول واملسواعدة اإلمنائيووة لتعزيوز اإلعوادة الطوعيوة واملأمونووة          
 والكرمية لالجئني وإعادة إدماجوم املستداين ولضمان إعادة إرساء احلماية الوطنية؛

بالتوصول  مرزونوة  تكوون بالضورورة    الالعودة الطوعية إىل الوطن ينبغوي أ أن إىل  تشر - 7 
 إىل بلداام؛ إىل  لول سياسية يف البلد األصلي  ىت ال ُيحرين الالجئون من ممارسة  قوم يف العودة

اللتوزاين، انطالقوًا مون    املعنيوة إىل ا األطراق الفاِعلة األخورى  هيع الدول و تدعو - 8 
شوواملة ومتعووددة األطووراق  بطريقووة تقاسووم األعبوواء، بالتعوواون والعموول   روح التضووامن الوودويل و 

وكفالة  ،حلاالت الالجئني الي طال أمدزااجلذرية األسباب من أجل معاجلة ومتعددة القطاعات 
لفرار من بلداام األصولية يف املقواين األول إلجيواد موالذ آمون يف أمواكن       ايطرار األشخاص لعدين 
توراين  اال ظول  يف وذلوك  ئني الي طال أمدزا والي ال توزال قائموة،   وتسوية  االت الالج ،أخرى

 رين؛تضرالكامل حلقو  األشخاص امل
اوتمع الدويل على التعاون من أجل  شود الودعم الكوايف واملسوتمر للوتمكني       تشجع - 9 

 من إعادة اإلدماج املستداين لالجئني عقوب عوودهتم الطوعيوة، وال سويما مون خوالل ويوع اسوتراتيجيات        
قائمووة علووى تعزيووز إشووراك اجلوووات اإلمنائيووة الفاعلووة الووي تعموول بالتعوواون مووع املفويووية واجلوووات الفاعلووة  

 اإلنسانية األخرى والدول املعنية وعلى الصالت املناسبة القائمة بني األنشطة اإلنسانية واإلمنائية؛
االسوتراتيجي  ع نطوا  خيوار إعوادة التووطني واسوتخدام       يمبواصولة توسو   ترحب - 10 

وتشجع على ذلك باعتبار  أداة مومة لتوفري احلماية وتقاسم املسؤوليات واألعبواء علوى الصوعيد    
العاملي، و اصة من جانب البلدان املضيفة ألعداد كبرية من الالجئني، وذلك بطر  منوا إشراك 

تمع املودين، مبوا يف   جمموعة أوسع من بلدان إعادة التوطني واجلوات املعنية األخرى، وال سيما او
 ذلك املنظمات الراعية لالجئني؛

الوودول إىل النظوور يف مسووألة إجيوواد أو تعزيووز أو تيسووري سووبل الوصووول إىل  تاادعو - 11 
مسارات تكميلية ومستدامة لتوفري احلماية لالجئني وإجياد  لول ألزمتوم، بالتعاون مع الشركاء 

تضواء، وذلوك مون خوالل إجوراءات منووا السوماح        املعنيني، مبا يف ذلك القطاع الاص، عنود االق 
بالدخول أو النقل ألسباب إنسوانية، و  لول األسورة، وزجورة ذوي الكفواءات، وخطوع لتنقول        

 اليد العاملة، واملنا الدراسية، وخطع للتنقل من أجل احلصول على التعليم؛
حللوول،  وإجيواد ا املعنويني  ، مدق ااية الالجئني وغريزم من األشخاص تشجع - 12 

عملية دعم اوتمعات املضيفة وتعزيز الوروابع القائموة بوني اجلووات املعنيوة وبوني العمول اإلنسواين         
واإلمنووائي، موون خووالل اسووتراتيجيات شوواملة ومتعووددة السوونوات ومتعووددة الشووركاء، وعمليووة          

 التخطيع والربجمة، املدعومة مبساعدة مالية ميكن التنبؤ ما؛
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ة بني ا تياجوات الالجوئني واملووارد املتا وة، وتشوجع الودعم       الفجوة الكبري تالحظ - 13 
من جمموعة أوسع من اجلوات املاحنوة والتودابري الراميوة إىل جعول التمويول اإلنسواين أكثور مرونوة         املقدين 

وقابلية للتنبؤ بو ، وتر وب باملشواركة املتزايودة للبنوك الودويل واملصوارق اإلمنائيوة املتعوددة األطوراق،           
يسوورة للمجتمعووات احملليووة بشووروم ُماإلمنووائي تمويوول الكانيووات املتا ووة للحصووول علووى وبتحسووني اإلم

 املتضررة، وتشجع تعبئة استثمارات القطاع الاص لدعم جمتمعات الالجئني والبلدان املضيفة؛
اختاذ تدابري لتوسيع نطا  خطع اإلقراض املوايل القائموة لصوال البلودان      تشجع - 14 
لتكواليف  ن املتوسطة الدخل املضيفة ألعداد كبرية من الالجئني، موع مراعواة ا  شمل البلداتالنامية ل

 تلك البلدان؛الي تتحملوا االقتصادية واالجتماعية 
فوائد استشارة ومشاركة األشخاص املعنيني فيموا تضوع  املفويوية مون      تالحظ - 15 

 خطع وبرامج متسوم، وميكنوم اإلسواين فيوا؛
إىل التقدين احملرز يف معاجلة مسألة انعداين اجلنسية يف السنوات األخرية، مبا  تشر - 16 

يف ذلووك موون خووالل االنضووماين إىل االتفاقيووات املتعلقووة بانعووداين اجلنسووية والتوودابري املتخووذة علووى     
الصعيدين اإلقليمي والووط ، وإىل قيموة التعواون الودويل مون أجول منوع وخفون  واالت انعوداين           

 لول لألشخاص عدميي اجلنسية، مبا يف ذلك من خالل احلملة العاملية الوي تقووين   اجلنسية وإجياد 
 ؛تشجع مواصلة اجلوود يف زذا الصددما املفويية من أجل إااء  الة انعداين اجلنسية، و

إىل املفويية أن تقدين تقارير منتظمة عن تنفيوذ زوذا االسوتنتاج يف إطوار      تطلب - 17 
 آليات اإلبالغ القائمة 

 
 التنفيذية بشأن الشباباللجنة استنتاج  -باء 

 ،إن اللجنة التنفيذية - 14
 أيلوووول/ 19إىل اعتمووواد إعوووالن نيويوووورك مووون أجووول الالجوووئني واملوووواجرين يف        إذ تشااار 

 ؛2016 سبتمرب

أن الشباب يشكلون نسبة كبرية ما فتئوت تتزايود مون األشوخاص الوذين تعوىن        وإذ ترى 
 مم املفويية؛

أمهية إعموال الوُنوج املراعيوة للسون ونووع اجلونس فيموا يتعلوق بالشوباب           تيديدوإذ تعيد  
 الذين تعىن مم املفويية؛

أن زذا االستنتاج ينطبق على الشباب الذين تعوىن موم املفويوية، مبون فويوم       وإذ تالحظ 
ًا، الالجئووون وطووالبو اللجوووء وعوودميو اجلنسووية والعائوودون وكووذلك األشووخاص املشووردون داخليوو  
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وأن املفويوية تباشور أنشوطة يف     إىل طلبات اددة من األمني العاين ومبوافقة الدولة املعنيوة؛  نادًااست
 جمال دعم الشباب الذين تعىن مم ويف اوتمعات احمللية املضيفة،  سب االقتضاء؛

وعودميي اجلنسوية يعوانون مون أوجو       ًا أن الشباب الالجئني واملشردين داخلي وإذ تالحظ 
يكونوا عرية للخطر إىل  د كوبري  يف كثري من األ يان وميكن أن ًا تأثرون سلبيعف خاصة وي
 ؛بسبب ويعوم

بقيمة متكني الشباب من املشاركة،  يثما أمكون، يف عمليوة تقودمي املسواعدة      وإذ تسلم 
 اإلنسانية وغريزا من عمليات صنع القرار ذات الصلة مم ومبجتمعاهتم؛

يف كثري من احلواالت، القودرة علوى تقودمي مسوامهات      ، ميلكونبأن الشباب  وإذ تعترف 
وإذ تشري إىل املشاورات العاملية بشوأن الشوباب الالجوئني الوي أجرهتوا       كبرية إىل جمتمعاهتم احمللية؛

ئية املعنيوة  وموع اللجنوة النسوا    بالشراكة مع عودد مون الودول    2016 و 2015املفويية يف عامي 
بشووأن  2015املشوواورات الووي أجرهتووا املفويووية يف عوواين    اوتمووع املوودين، وإىل  بووالالجئني ومووع  

 األطفال والشباب عدميي اجلنسية؛
بالصووكوك القانونيووة الدوليووة ذات الصوولة املتعلقووة امايووة األطفووال علووى    وإذ حتاايع علمااًئ 

النحووو املنطبووق علووى الشووباب، وإذ تشووري إىل اإلرشووادات املقدمووة يف االسووتنتاجات السووابقة للجنووة     
( 54-)د 98الصلة بالشباب، مبا يف ذلك، على وج  الصوص، االستنتاجات رقوم   اتالتنفيذية ذ

 ؛2004( عووووواين 55-)د 100ورقوووووم  ؛2004( عووووواين 55-)د 99ورقوووووم  ؛2003 عووووواين
( 57-)د 105ورقوم   ؛2005( عواين  56-)د 102ورقم  ؛2005( عاين 56-)د 101 ورقم
  2008 ( عاين59-)د 108ورقم  ؛2008( عاين 58-)د 107ورقم  ؛2006 عاين

مبسامهات الشوباب مون خوالل النووج التشواركية يف بورامج احلمايوة         حتيع علمًئ - 1 
موا جيوري هازلووم يف احلواالت     ًا واملساعدة الاصوة موم ومبجتمعواهتم، موع اإلشوارة إىل أنو  كوثري       

اإلنسانية باعتبارزم فئوة ذات ا تياجوات خاصوة تورتبع مبر لوة  يواهتم ومنووزم، ولوديوا القودرة          
 قدمي إسوامات مومة؛على ت

املفويوية والودول واجلووات املعنيوة علوى مواصولة موا جيوري مون العمول           تشجع  - 2 
واملشوواورات واألنشووطة باملشوواركة النشووطة للشووباب الووذين تعووىن مووم املفويووية، مبووا يف ذلووك         

 املشاورات العاملية بشأن الشباب الالجئني،  سب االقتضاء؛
املفويية والدول واجلوات املعنية على أن تبادر إىل حتديد سوبل إشوراك    تشجع - 3 

الشووباب يف بوورامج احلمايووة واملسوواعدة، ويف االسووتراتيجيات وخطووع العموول املتعلقووة بالشووباب،     
 سب االقتضواء، مبوا يف ذلوك مون خوالل مشواركتوم ومتثيلووم الفعوالني يف إدارة جمتمعواهتم ويف          

 عمليات صنع القرار؛
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اجلمع واالستخداين املنوجيني لبيانات موثو  ما ومصنفة  سب السون   شجعت - 4 
ونوع اجلنس بشأن الشباب الوذين تعوىن موم املفويوية، موع ا توراين  قووم يف الصوصوية ومبودأ          

 السرية، وذلك لضمان تلبية ا تياجاهتم الاصة واملتنوعة على حنو أكثر فعالية؛
ا يلزين من الدعم واملوارد للمفويوية والودول املعنيوة    اوتمع الدويل إىل تقدمي م تدعو - 5 

 ؛مبناء قدراهتلو لشباب الذين تعىن مم املفوييةلوالشركاء لتلبية اال تياجات الاصة واملتنوعة 
لواليتوووا وللقووانون الوودويل لالجووئني، ًا ذ وفقوونفَّووبووأن بوورامج املفويووية ُتتعتاارف  - 6 

الفاعلوة املعنيوة،  سوب االقتضواء، ومبوافقوة الودول        اقاملفويية والدول األعضاء واألطور  وتدعو
 لقانواا الوط ، إىل ما يلي:ًا املعنية، ووفق

زيووادة دعووم الشووباب الووذين تعووىن مووم املفويووية ومشوواركتوم يف الووربامج الووي تعووزز  )أ( 
 ، مبا يف ذلك تلك الي متكنوم من تطوير الشراكات والشبكات على هيع املستويات؛روح الريادة

تلبيووة ا تياجووات املرازقووات والشووابات موون الشووباب الووذين تعووىن مووم املفويووية  )ب( 
 وتيسري إسوامون ومشاركتون بوصفون شركاء، مع إشراك الشباب واملرازقني بنشام؛

دعم املشاركة واملسوامهات النشوطة للشوباب الوذين تعوىن موم املفويوية، مبوا يف          )ج( 
يف الوودول املضوويفة  ًا، ة،  يثمووا كووان ذلووك متا وو  ذلووك بالشووراكة مووع زيئووات الشووباب الوطنيوو    

 التخطيع وويع الربامج وإجياد احللول الي تفيدزم؛عمليات واملستقبلة، يف 
، مبوا يف ذلوك   بتعزيز إشراك ومشاركة الشباب الوذين تعوىن موم املفويوية    تلت    - 7 

، وذلك مبوافقوة  ي إجياد سبل العب وبناء موارات احلياة ولتعليم والتدريلمن خالل إتا ة فرص 
لقوانينوووا، وبطوور  تسووازم يف دعووم اوتمعووات املضوويفة موون خووالل تعزيووز  ًا الوودول املضوويفة ووفقوو

التعاون الدويل وتقاسم املسوؤوليات واألعبواء، وتشوجع اوتموع الودويل علوى تعبئوة املووارد املاليوة          
 وغري املالية الالزمة؛

تودابري للحيلولوة دون انعوداين اجلنسوية     احلاجوة امللحوة إىل اختواذ مزيود مون ال     تربز  - 8 
خالل مر لة الطفولة، وإىل العمل مع الشوباب عودميي اجلنسوية وإجيواد  لوول ملشوكلتوم، مبوا يف        

احلملة العاملية للمفويية من أجل إااء  واالت انعوداين اجلنسوية وتقريور      املبني يفذلك على النحو 
وووود الراميووة إىل تعزيووز االنضووماين إىل ، وتشووجع مواصوولة اجل“أنووا زنووا، أنووا أنتمووي” 2015عوواين 

االتفاقيات املتعلقوة االوة انعوداين اجلنسوية،  سوب االقتضواء، واختواذ تودابري علوى الصوعيد العواملي            
 واإلقليمي والوط  
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 املسائل اإلدارية واملالية والربناجميةبشأن عاين مقرر  -جيم 
  ،إن اللجنة التنفيذية - 15

، علووى ميزانيووة يف دورهتووا السادسووة والسووتنيإىل موافقووة اللجنووة التنفيذيووة،  تشاار - 1 
اخنفاض  تالحظوًا؛ دوالر 6 546 288 297قيمتوا تغطي ا تياجات كلية  2016 أصلية لعاين

 أن وتالحااظ؛ موون الوودوالرات 38 362 902مببلووغ  امليزانيووة الربناجميووة السوونوية ملنطقووة أفريقيووا  
 676 775 192تبلووغ   2015اال تياجووات اإليووافية يف إطووار امليزانيووات التكميليووة يف عوواين       

 7 184 700 587الوي تبلوغ    2016 على جممووع اال تياجوات املنقحوة لعواين     واف وتدوالرًا، 
علوى  االعتموادات اإلهاليوة،    يف  دود زوذ  ، بإدخال تعديالت للمفوض السامي وتيذن دوالرًا؛

 ؛املقرواإلقليمية والربامج العاملية  الربامجميزانيات 
لفتوورة السوونتني  )املنقحووة( أن األنشووطة املقتر ووة يف امليزانيووة الربناجميووة   تؤدااد  - 2 
فوق موع النظواين األساسووي    وا، تتA/AC.96/1158 ، علوى النحوو الووارد يف الوثيقوة    2016-2017

ومووع املووواين األخوورى للمفوووض السووامي وفووق   ؛((5-)د428 ر اجلمعيووة العامووةللمفويووية )قوورا
األمووني العواين، ومووع األ كوواين   طلبتوو  اجلمعيوة العامووة أو جملووس األمون أو   أقرتوو  أو شوجعت  أو  موا 

ذات الصوولة باملويوووع موون القواعوود املاليووة لصووناديق التربعووات الووي يووديرزا املفوووض السووامي     
 ؛(A/AC.96/503/Rev.10) لشؤون الالجئني

واملقور   على الربامج وامليزانيات الاصة بالربامج اإلقليمية والربامج العاملية تواف  - 3 
املبوينن يف   ، على النحو2017-2016لفترة السنتني )املنقحة( يف إطار امليزانية الربناجمية املقتر ة 

يف ذلوك   ، مبوا 2017دوالرًا لعواين   7 309 704 332الي تبلغ قيمتووا   A/AC.96/1158لوثيقة ا
تكوواليف املقوور، واال تياطيووات وبرنووامج مليزانيووة العاديووة لألمووم املتحوودة يف املسووامهة املقدمووة موون ا

، يف  وودود زووذ   للمفوووض السووامي بووأن ُيوودِخل    وتاايذن املوووظفني املبتوودئني موون الفئووة الفنيووة؛    
 املقر؛وميزانيات الربامج اإلقليمية والربامج العاملية على ية، تعديالت االعتمادات اإلهال

 صووووندو  رأ  املووووال املتووووداول والضووووماناتاحلوووود األقصووووى املوووونقا ل حتاااادد - 4 
 5-6عمووواًل باملوووادة  ،2017كوووانون الثاين/ينووواير  1دوالر اعتبوووارًا مووون  100 000 000 يف

 لصوووناديق التربعوووات الوووي يوووديرزا املفووووض السوووامي لشوووؤون الالجوووئني     القواعووود املاليوووة   مووون
(A/AC.96/503/Rev.10 ؛)للمفوووض السووامي بنقوول املوووارد توودرجييًا لبلوووغ احلوود األقصووى   وتاايذن

وض السوامي أن يسوتعرض دوريوًا مودى كفايوة مسوتوى مووارد صوندو          إىل املفو  وتطلباملنقا؛ 
 رأ  املال املتداول والضمانات؛

كمووا توورد يف تقريوور جملووس مراجعووي  2015البيانووات املاليووة لعوواين ب حتاايع علمااًئ - 5 
احلسابات إىل اجلمعية العامة عن التقرير املوايل والبيانوات املاليوة املراجعوة لصوناديق التربعوات الوي        

 كووانون األول/ 31نتويووة يف رزا مفوووض األمووم املتحوودة السووامي لشووؤون الالجووئني للفتوورة امل يوودي

http://undocs.org/ar/A/AC.96/1158
http://undocs.org/ar/A/AC.96/503/Rev.10
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1158
http://undocs.org/ar/A/AC.96/503/Rev.10
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، وتقرير املفونض السامي عن القضوايا الرئيسوية والتودابري املتخوذة     (A/AC.96/1157) 2015 ديسمرب
، (A/AC.96/1157/Add.1جملوووس مراجعوووي احلسوووابات )  اسوووتجابًة للتوصووويات الوووواردة يف تقريووور    

تقرير اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية عن امليزانية الربناجمية للمفويوية لفتورة    كذلكو
خمتلوووف تقوووارير املفووووض السوووامي املتعلقوووة و( A/AC.96/1158/Add.1) 2017-2016السووونتني 

طالعوووا بانتظوواين علووى التوودابري   إ وتطلااب(؛ A/AC.96/1160 و A/AC.96/1159بأنشووطة الرقابووة ) 
 ؛خمتلف زذ  الوثائق املتعلقة بالرقابةيف الواردة خذة استجابًة للتوصيات واملال ظات تُوامل

 إىل املفوض السامي أن يستجيب مبرونة وكفاءة، يف  دود املووارد املتا وة،   تطلب - 6 
؛ 2017-2016لفتورة السونتني   )املنقحوة(  لال تياجات املشار إليووا يف إطوار امليزانيووة الربناجميوة     

موارد اال تياطي من بالكامل وا ال ميكن تلبيتإيافية طارئة ، يف  ال ظوور ا تياجات وتيذن له
، على أن يف إطار هيع الركائز يوج  نداءات خاصةبأن ميزانيات تكميلية والتشغيلي، بأن يضع 

 للنظر فيوا؛التايل للجنة الدائمة اُتحال زذ  التعديالت إىل اجتماع 
بء الذي ما زالت تتحمل  البلدان النامية وأقل البلودان  بالع تعترف مع التقدير - 7 

موذا اإلسوواين القوينم يف اايوة     أن تنوو   الودول األعضواء علوى     وحتاث منوًا الي تستضيف الجوئني؛  
 الالجئني وأن تشارك يف اجلوود الرامية إىل تشجيع التوصل إىل  لول دائمة؛

ة النطا  الي ينبغوي أن تلبيووا   الدول األعضاء، يف يوء اال تياجات الواسعحتث  - 8 
املفويية، وباملوازاة مع الدعم الطويل األمد والكبري الذي تقدم  البلودان املستضويفة لالجوئني، علوى     
أن تستجيب بسخاء وبروح من التضوامن، لنوداء املفووض السوامي مون أجول تووفري املووارد الالزموة          

ويمان تزويد  ،2017-2016ة( لفترة السنتني للوفاء بكامل ا تياجات امليزانية الربناجمية )املنقح
االعتمووادات ”املفويووية بوواملوارد يف الوقووت املناسووب وعلووى حنووو يسووول التنبووؤ بوو ، مووع إبقوواء         

 عند أدىن مستوى  “املخصصة
 

 2017برنامج عمل اللجنة الدائمة يف عاين مقرر بشأن  -دال 
 ،إن اللجنة التنفيذية - 16

والسووتني، وإذ تضووع يف  سووابعةعليوووا يف دورهتووا ال القضووايا املعرويووة وقااد اعتعر اا  
 اعتبارزا املقررات املعتمدة خالل تلك الدورة،

د ، ُتعَقو 2017الدعوة إىل ثالثة اجتماعات رمسيوة للجنوة الدائموة يف عواين      تقرر - 1 
 وأيلول/سبتمرب؛ يف آذار/مار  و زيران/يوني 

اللجنوووة الدائموووة   مقررزوووا املتعلوووق بإطوووار برنوووامج عمووول   تؤداااد مااا   دياااد  - 2 
(A/AC.96/1003 من الفقرة  2، الفقرة الفرعية )بنودًا (؛ وتأذن للجنة الدائمة بأن ُتضيف 25)ج

؛ وتطلوب إىل  وحتوذفوا منو ،  سوب االقتضواء     2017 جتماعاهتا املقررة يف عواين إىل زذا اإلطار ال

http://undocs.org/ar/A/AC.96/1157
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1157/Add.1
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1158/Add.1
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1159
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1160
http://undocs.org/ar/A/AC.96/1003
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خطووة عموول مفصوولة لكووي إلعووداد  2016هتمووع يف كووانون األول/ديسوومرب الوودول األعضوواء أن 
 ؛2017تعتمدزا اللجنة الدائمة رمسيًا يف اجتماعوا األول يف عاين 

أعضاءزا إىل مواصلة اجلووود لكفالوة اتسواين املناقشوة يف اللجنوة التنفيذيوة       تدعو  - 3 
ملفووض  اورة وايوحة إىل  ومشو  توجيووات عمليوة  يفورز  طابع مويوعي وتفاعلي وجلنتوا الدائمة ب

 نظاموا األساسي؛احملددة يف متشيًا مع مواين اللجنة ، السامي
حتليليووًا يف تقاريرزووا  أن تتوووخى الويوووح وأن تعتموود اجووًاإىل املفويووية تاادعو  - 4 

 وأن تقدين الوثائق يف الوقت املناسب؛ وعرويوا املقدَّمة إىل اللجنة
لجنووة القوودين تقريوورًا عوون أعماهلووا إىل    إىل اللجنووة الدائمووة أن ت تطلااب دااذل    - 5 
 والستني  يف دورهتا الثامنة التنفيذية

 
يف اجتماعوووات اللجنوووة الدائموووة للفتووورة بصوووفة مراقوووب شووواركة املمقووورر بشوووأن  -زاء 

2016-2017 
  ،إن اللجنة التنفيذية -17

للمشوواركة التاليووة الوودول  كومووات علووى الطلبووات الووي قدمتوووا وفووود   توافاا  - 1 
إىل  2016بصووفة مراقووب يف اجتماعووات اللجنووة الدائمووة يف الفتوورة موون تشوورين األول/أكتوووبر      

 ، وزي:2017األول/أكتوبر  تشرين
أنغوال، باراغواي، بنما، البوسونة واهلرسوك، جامايكوا، زمبوابوي، السولفادور، العورا ،       

  غواتيماال، ليتوانيا، مايل، ماليزيا، نيبال، زايي، زندورا 

وفووود توورد موون  أي طلبووات إيووافية  باختوواذ قوورار بشووأن   للجنووة الدائمووة  تاايذن  - 2 
 ؛الي حتضر بصفة مراقب للمشاركة يف اجتماعاهتا خالل الفترة املذكورة أعال  كومات الدول 

على القائمة التالية الي تضم املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية تواف   - 3 
 الصولة  ىل املشاركة بصفة مراقب يف اجتماعات اللجنة الدائمة ذاتالي سيدعوزا املفوض السامي إ

 :2017إىل تشرين األول/أكتوبر  2016يف الفترة من تشرين األول/أكتوبر املقرر عقدزا 
واالحتوواد ؛ والووربامج التابعووة لألمووم املتحوودةق ة واإلدارات والصووناديالوكوواالت املتخصصوو

؛ وجملس التعاون لودول اللويج العربيوة   ؛ يقياوهاعة شر  أفر؛ وجملس أوروبا؛ األفريقي
 ؛اعوة االقتصوادية لودول غورب أفريقيوا     واجلم؛ عة االقتصادية لودول وسوع أفريقيوا   واجلما

كوميوة الدوليوة   واهليئوة احل  ؛التنفيذيوة لرابطوة الودول املسوتقلة    واألمانوة   ؛واالحتاد األورويب
واللجنووة الدوليووة للصووليب   ؛ركووز الوودويل لتطوووير سياسووات اهلجوورة  وامل ؛املعنيووة بالتنميووة

ات الصووليب األاوور واالحتوواد الوودويل جلمعيوو؛ املنظمووة الدوليووة لقووانون التنميووة و؛ األاوور
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ومنظموة دول شور     ؛وجامعوة الودول العربيوة    ؛واملنظمة الدولية للوجرة ؛واهلالل األار
نظمووة وم؛ ومنظموة التعواون اإلسوالمي    ؛ونيوة نكفاواملنظموة الدوليوة للفر   ؛البحور الكواري   

وة فرسان مالطوة  ومنظم ؛ماعة اإلمنائية للجنوب األفريقيواجل ؛األمن والتعاون يف أوروبا
 ة العسكرية املستقل

 
 والستني للجنة التنفيذية الثامنةمقرر بشأن جدول األعمال املؤقت للدورة  -واو 

 ،إن اللجنة التنفيذية - 18
لعامووة الامسوووة  إىل مقررزووا املتعلووق بأسوواليب العمووول املعتموودة يف جلسووتوا ا      إذ تشاار  

 (؛25، الفقرة A/AC.96/1003والمسني )
)و( مون املقورر اآلنوف الوذكر     1اعتماد النموذج املعياري الوارد يف الفقرة الفرعيوة  تقرر  

 جنة التنفيذية لل الثامنة والستنيلدورة لملؤقت بوصف  جدول األعمال ا
 

 تزامن توزيع وثائق اللجنة التنفيذية لربنامج املفوض الساميمقرر بشأن  -زاي 
 ،إن اللجنة التنفيذية - 19

ذي يشووودد بشوووأن تعووودد اللغوووات، الووو   69/324إىل قووورار اجلمعيوووة العاموووة   إذ تشااار 
مسووؤولية األمووم املتحوودة عوون إدموواج تعوودد اللغووات يف أنشووطتوا، فضوواًل عوون قوورار اجلمعيووة    علووى

بشووأن خطووة املووؤمترات، الووذي يشوودد علووى تعوودد اللغووات بوصووف  إ وودى القوويم       70/9 العامووة
التقيود التواين بالقواعود املتصولة بتوزامن توزيوع الوثوائق        األساسية ملنظموة األموم املتحودة ويودعو إىل     

 ، يميع اللغات الرمسية الست

أمهية تعدد اللغات بوصف  أداة لتعزيز التفازم الدويل واال تراين والسولم   وإذ تعيد تيديد 
 واألمن والتعاون بني الدول،

لتنفيذيوة لربنوامج   إىل أن الوثوائق التاليوة املوُوَعدة للودورات السونوية للجنوة ا       تشر - 1 
املفوض السامي ال ميكون، ألسوباب إجرائيوة، تقودميوا إىل دائورة األموم املتحودة إلدارة الوثوائق يف         
غضون اآلجال املنصوص عليوا إلتا ة إمكانيوة توزيعووا املتوزامن يميوع اللغوات الرمسيوة السوت:        

امليزانيوة  ‘ 2’ت؛ احلسوابا  القضايا الرئيسية والتدابري املتخوذة اسوتجابة لتقريور جملوس مراجعوي     ‘ 1’
ر اللجنووة االستشووارية لشووؤون اإلدارة  تقريوو‘ 3’وتنقيحوووا؛  الربناجميووة للمفويووية لفتوورة السوونتني  

أعمال املتعلق بتقرير ال ‘5’يف أيلول/سبتمرب؛ جلنة الدائمة ااجتماع املتعلق بتقرير ال ‘4’؛ وامليزانية
 مة؛اللجنة الدائ

http://undocs.org/ar/A/AC.96/1003
http://undocs.org/ar/A/RES/69/324
http://undocs.org/ar/A/RES/70/9
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وتوافق علوى  إىل أن لغي عمل اللجنة الرمسيتني مها اإلنكليزية والفرنسية،  تشر - 2 
اإلنكليزيووة املتسوواوية للنصوووص  جيووة احلعلووى أسووا    االنظوور يف زووذ  الوثووائق ومشوواريع قراراهتوو  

 ؛املقدمة من األمانة الفنيةاألصلية والفرنسية 
األموم املتحودة    بوأن شورم التوزيوع املتوزامن هلوذ  الوثوائق الموس بلغوات         تسلم - 3 

 ؛لدورات السنوية للجنة التنفيذيةفيما يتعلق باًا استثنائيإلغاؤ  الرمسية الست جيوز 
كذلك بضرورة إتا ة زذ  الوثوائق يميوع لغوات األموم املتحودة الرمسيوة        تسلم - 4 

 الست يف أقرب وقت ممكن 
 

 السريةمشاركة املنظمات احلكومية الدولية يف اجللسات مقرر بشأن  - اء  
 ،إن اللجنة التنفيذية - 20

 (؛A/AC.96/187/Rev.7إىل نظاموا الداخلي ) إذ تشر 
 :(2)ليكون نصوا كما يلي 38تعديل املادة  تقرر - 1 

تضووع اللجنووة قائمووة باملنظمووات احلكوميووة الدوليووة، غووري الوكوواالت    ”  
والوي  ، معووا  الي أقواين األموني العواين لألموم املتحودة عالقوات عمول        املتخصصة،
  إيفاد مراقب حلضور اجللسات العلنية للجنةإىل املفوض السامي سيدعوزا 

وقوود تقوورر اللجنووة علووى أسووا  سوونوي، بنوواء علووى توصووية موون اللجنووة      
دعو املنظمووات احلكوميووة الدوليووة الووي لووديوا صووفة مراقووب يف    ، أن توو(3)الدائمووة
الووي اللجوووء والالجووئني مبسووائل لمشوواركة يف جلسوواهتا السوورية املتعلقووة  لاللجنووة 

  “اختصاصواتندرج يمن نطا  
 منظمات  كوميوة دوليوة  اللجنَة الدائمة إىل النظر يف أي طلبات ترد من  تدعو - 2 

 للمشاركة يف اجللسات السرية 

  

__________ 

 اللجنة الدائمة زيئة فرعية تابعة للجنة التنفيذية  (2) 
  A/AC.96/187/Rev.8سريد زذا التنقيا للنظاين الداخلي للجنة التنفيذية يف الوثيقة  (3) 
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 املرفق  
 ملخص الرئيس للمناقشة العامة  

علوى  ة والستني للجنة التنفيذية بعدورة السااللص الرئيس املناقشة العامة الي جرت يف  
 التايل:النحو 

موون، خماطبوًا اللجنوة التنفيذيووة     -أشوار األموني العواين لألموم املتحودة، السوويد بوان كوي        ” 
صوباح يوووين االثوونني، إىل أن عوودد املشووردين زاد بووأكثر موون الضووعف خووالل السوونوات العشوور موون  

اليت   و ث الدول على هاوز مصاحلوا الوطنية وااللتئاين يف حتالف عاملي قووي للتصودي هلوذ     و
املوموة  التضامن، ور ب بااللتزامات بل باألزمة احلقيقية ال تتعلق باألرقاين املشكلة  وذكََّرنا بأن 

لسوامي  وشودد املفووض ا    د يف أيلول/سوبتمرب ِمو تووا الودول يف إعوالن نيويوورك الوذي اعتُ     طعالي ق
إىل ًا لشؤون الالجئني، يف مال ظات  االفتتا ية، على احلاجة امللحوة العتمواد اوج جديودة، مشوري     

وقوال إنو  يشورف  أن املفويوية ُطلوب إليووا        أن التشرد يشكل أ د التحديات الكربى يف عصرنا 
جنوة  الجوئني، الوي ستضوطلع فيووا الل     تياجوات ال قيادة عمليوة ويوع إطوار االسوتجابة الشواملة ال     

القادمة  يف السنوات للمفويية كما أويا االهازات األساسية المسة  التنفيذية بدور اوري 
  شاطرتكم رؤاكم والتزاماتكم وشواغلكمًا وفد 135وتناول الكلمة 

 حئالت الطوارئ والتمويل  
أشارت الوفود إىل سرعة تال ق  االت الطوارئ الواسعة النطا ، الي ال تزال تتسبب  

وتصدرت األزمة القائمة يف اجلموورية العربيوة  معاناة بشرية بالغة وختترب قدرة اوتمع الدويل  يف 
السورية وأثرزا على البلودان املضويفة اوواورة والبعيودة مناقشواتنا، ولكونكم  ثثتمونوا علوى عودين          

وهووريووة األخوورى، مبووا يف ذلووك يف أفغانسووتان وأوكرانيووا وبورونوودي  إغفووال احلوواالت املعقوودة 
 وهوورية الكونغو الدميقراطيوة وجنووب السوودان والصوومال والعورا  ونيجرييوا       أفريقيا الوسطى

وأعربووت الوفووود عوون قلقوووا إزاء     املثلووث الشوومايل موون أمريكووا الوسووطى  والوويمن، وكووذلك يف  
يووا، للعديوود موون زووذ  احلوواالت، وال سوويما يف أفريقاملوجَّوو  الثغوورات القائمووة يف التمويوول اإلنسوواين 

الصووفقة ”و ثووت علووى تقوودمي الوودعم غووري املخصووص إىل املفويووية، علووى النحووو امللَتووزين بوو  يف       
وبصوورة أعوم، كانوت دوة دعووات إىل معاجلوة األسوباب اجلذريوة للتشورد مون خوالل              “الكربى

، “إاواء اال تياجوات  ”إىل  “تلبيوة اال تياجوات  ”وَتشجعنا علوى االنتقوال مون     الوقاية والتأزب؛
  تسوية الناعات عملية من خالل إشراك األشخاص املتضررين يف  يف ذلك مبا

 املسئقل املتعلقة بئحلمئية  
مشواكل  مسوألتان تنطويوان علوى     أن احلصول على احلماية ونوعيتوا ال ظت عدة وفود 

كرازيووة موجووة متزايوودة يف بعوون املنوواطق، وذلووك بسووبب الشووواغل األمنيووة الوطنيووة وتصوواعد       
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ماهتوا املتعلقوة   ، ودعومت الدول إىل الوفاء بالتزا“عوملة الالمباالة”على هنب و ثثتمونا  األجانب 
وأعوادت وفوود كوثرية تأكيود التزامووا        قاسم مسؤولياهتا عووض التنصول منووا   وت باحلماية الدولية
امللحووق مووا، وكووذلك بالصووكوك واملبووادرات      1967وبروتوكووول عوواين   1951باتفاقيووة عوواين  

 ويوع وتنقويا نظوم    وال ظتم اجلوود الرامية إىل ن وخطة عمل الربازيل اإلقليمية، من قبيل إعال
ور بووتم كووذلك بالتقوودين الووذي أ رزتوو  اللجنووة  ومواءمتوووا مووع املعووايري الدوليووة  اللجوووء الوطنيووة

اسوتنتاج بشوأن التعواون الودويل      -التنفيذية يف اعتماد استنتاجني بشأن احلماية الدولية زوذا العواين   
تووفري  وأشورمت إىل أمهيوة زوذ  العمليوة يف      - واحللوول، وآخور بشوأن الشوباب    مون منظوور احلمايوة    

لعنووف القووائم علووى وشووددمت علووى املبووادرات الراميووة إىل منووع ومواجوووة ا  لمفويووية اإلرشووادات ل
 وار مت مويوع واعترب ذوي اإلعاقة وومعاجلة ا تياجات األطفال الالجئني  أسا  نوع اجلنس

 من  يث التوقيت ًا مناسب “األطفال املتنقلون”املفوض السامي هلذا العاين 

 التحردئت املختلطة، معئجلة وتسوية حئالت انعدا  اجلنسية  
أشار عدد من الدول إىل القضايا املعقودة الوي تنطووي عليووا معاجلوة مسوألة التحركوات         

ن فوئي  بوأ  ودوة إدراك  املختلطة، وسلطت الضوء على اجلوود املبذولة ملكافحة االهار والتووريب  
 يث ال يستطيع الالجئوون العوودة إىل أوطواام بسوبب      -رغم اختالفوما املواجرين والالجئني، 

يف غالب األ يوان  تتأثران  - خاصًاًا قانونيًا الناعات أو االيطواد، ويعيشون بسبب ذلك ويع
موع املنظموة   وقد ر بتم بقورار املفووض السوامي القايوي بتعزيوز التعواون        بكثري من العوامل ذاهتا 

األثور   كموا مت التطور  إىل   الدولية للوجرة والشركاء اآلخرين من أجل التصدي هلذ  التحوديات  
وأ ورزت دول كوثرية     التشورد  بوصفوا عوامل تفضي إىلالسل  للكوارث الطبيعية وتغري املناخ 

، “أنا أنتمي”نونة الة املفويية، املعمتاشيًا مع يف معاجلة وتسوية  االت انعداين اجلنسية، ًا تقدم
خوال تعوديالت علوى    وإد نسيةمبا يف ذلك من خالل االنضماين إىل االتفاقيتني املتعلقتني بانعداين اجل

واختواذ مبوادرات إقليميوة مون قبيول إعوالن أبيودجان للقضواء علوى  واالت انعوداين             قوانني اجلنسية
حلووق يف ا”  بشووأن يف  زيران/يونيوواملعتموود ل قوورار جملووس  قووو  اإلنسووان  كمووا شووكَّ اجلنسووية 

 خطوة إجيابية  “اجلنسية: احلقو  املتساوية للمرأة يف اجلنسية يف القانون واملمارسة
 

 احللول  
ويوع عوادي   ”عن وصوف بعون الوفوود حلواالت التشورد الوي طوال أمودزا بأاوا           فضاًل 

يف  متكووررًاًا ، شووكَّلت يوورورة تنشوويع اجلوووود الراميووة إىل إجيوواد  لووول دائمووة مويوووع “جديوود
و ثثتمونووا علووى دعووم االسووتراتيجيات الشوواملة واملتعووددة السوونوات إلجيوواد احللووول،       مناقشووتنا 

تتووخى إجيواد    جُنُوو سيما بالنسبة لالجئني القادمني من أفغانستان والصوومال، وعلوى اعتمواد     وال
ملي يف زوذا  للتعواون العوا  ًا مفيود ًا واعُترب التحالف من أجل احللول إطوار   ما أزمةاحللول منذ بداية 

وأبرزت بعن الوفود التقدين احملرز فيما يتعلق بوالعودة الطوعيوة إىل الووطن، مبوا يف ذلوك       الصدد 



A/71/12/Add.1 

 

16-18585 20/21 

 

 نيمن خالل اتفاقات ثالثيوة موع املفويوية السوامية لشوؤون الالجوئني، ودعوت إىل إشوراك الفواعل         
كوون  ورة أن تومسعنوا إحلوا كم علوى يور     العوودة  اسوتدامة  يف البلودان األصولية لكفالوة     نياإلمنائي

وال ظوت   وعلى مواصلة توفري احلماية ملن ال يسوتطيعون العوودة   اإلعادة إىل الوطن طوعية  قًا 
أشكال أخرى من السماح  عدة وفود اجلوود الرامية إىل زيادة عدد أماكن إعادة التوطني وتوفري

 زيوة  وشددت على يرورة أن تكون زذ  الربامج جوزريوة ولويس جمورد إجوراءات رم    بالدخول، 
أبرز عدد مون الودول أوجو  التقودين والتحوديات فيموا يتعلوق باإلدمواج يف اوتمعوات احملليوة،            كما

 وشجعتم الفاعلني اإلمنائيني والقطاع الاص بقوة على دعم زذ  اجلوود 

 مبئ يف ذل  ع  طري  تسخر املسئعدة اإلمنئقية - مسئعدة البلدان املضيفة  
باسوتمرار سوخاء البلودان واوتمعوات     ًا لوت الكلموة تقريبو   أشادت هيوع الوفوود الوي تناو    

 املستضيفة ألعداد كبرية من الالجئني رغم التحديات االجتماعيوة واالقتصوادية والبيئيوة واألمنيوة     
إىل  “الدعم”ولفتت عدة دول مضيفة االنتبا  إىل املبادرات املومة لالنتقال من منوذج قائم على 

 جئني إمكانية احلصول علوى التعلويم  ، من خالل إتا ة الال“لتكيفالقدرة على ا”آخر قائم على 
عون استكشواق بودائل     وولووج سوو  العمول، فضوالً     تفادة من الودمات الصوحية الوطنيوة   واالس

ويف الوقوت ذاتو ، شودد كوثري مون املوتكلمني        للمخيمات ومساعدة الالجئني يف املناطق احلضرية 
وكموا ال وا املفووض السوامي،      تمعوات احملليوة املضويفة    على يرورة زيادة الودعم املقودين إىل او  

 ساعدهتا على حتمل زذ  املسوؤولية  مب، ودة التزاين دويل “منفعة عامة عاملية”توفر الدول املضيفة 
 ن يف زوذا الصودد   وو صل توافق يف اآلراء بشأن الدور املوم الذي يضطلع بو  الفواعلون اإلمنوائي   

بني املفويية والبنوك الودويل، وكوذلك التوزاين البنوك الودويل       و ظيت بالتر يب الشراكة املعززة 
يف  “إغفوال أي أ ود  ”إىل التعوود بعودين   أيضوًا  ُأشورَي  و مبساعدة البلدان املضيفة املتوسطة الودخل  

بوصف  أداة مومة النتشال املشردين واوتمعات املضيفة  2030إطار خطة التنمية املستدامة لعاين 
 هلم من براثن الفقر 

 “اعتمرار الو ع على حئله”جتئوز منط   -إلحداث التغير  خطة  
اسووتمرار الويووع علووى ”أن منطووق  مناقشوواتنا، فووويختللووت دووة رسووالة رئيسووية ن كووان إ 

تتطلووب  “غووري املسوبوقة ”فاألزموات   -ملواجووة حتووديات التشورد املعاصوورة   ًا   يعود كافيوو  “  الو 
، 2016الرفيعة املستوى الي جرت يف عاين  وتوفر نتائج خمتلف األنشطة  “غري مسبوقة”  لواًل

وقد أعربتم عن دعمكم الواص إلعوالن نيويوورك، الوذي أكود مون        للتغيري ًا قويًا بالفعل، منواج
جديوود أن إدارة التحركووات الكووبرية لالجووئني واملووواجرين مسووؤولية مشووتركة، و ثثووتم املفويووية 

  ونبَّو  جئني بطريقوة شوفافة وتشواورية    ويع اتفا  عاملي خواص بوالال  سألة على إعطاء األولوية مل
وأال يفووتا ثغوورات تووؤدي إىل  زأ وود الوفووود إىل أن االتفووا  العوواملي ينبغووي أن يعووزز التقوودين احملوور  

وبصورة أعم،  ثثتم الدول علوى تسوريع وتورية     انتكاسات مفازيمية فيما يتعلق اماية الالجئني 
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مون  ًا األفعوال أشود وقعو   ”إن   اتىل ممارسو جوودزا الالزموة لترهوة زوذ  االلتزاموات السياسوية إ     
بوعودزم، مبا يف ذلك مون خوالل تووفري التمويول الكوايف       “الوفاء”العا   قادة، وسيلزين “األقوال

بااللتزامووات ًا ور ووب كووثري موونكم أيضوو  يف  يوواة الالجووئني   قيقيووًا  ووىت حيوودث اإلعووالن فرقوواً 
 التوطني/قبوول احلواالت اإلنسوانية    وبأماكن إعوادة امللموسة الي قطعتوا دول فيما يتعلق بالتمويل 

وباحلصول على التعليم وسبل العي ، يف مؤمتر قمة القادة الذي دعوا إىل عقود  رئويس الواليوات     
  2016املتحدة األمريكية، السيد أوباما، يف أيلول/سبتمرب 

 لشؤون الال ئني السئمية مفو ية األمم املتحدة  
أكيوود دعموووا لواليووة املفويووية يف جمووال احلمايووة وأثنووت علووى  أعووادت اللجنووة التنفيذيووة ت 

و ظيوت   موظفي املفويية العاملني يف الطوم األمامية للحملة العاملية ملواجوة مشوكلة التشورد   
ية الوي  وددزا املفووض السوامي، وزوي: يومان       يللمفوة لتر يب االهازات األساسية المسبا

احللووول وتيسووريزا، وتعزيووز التأزووب حلوواالت الطوووارئ  األمهيووة احملوريووة للحمايووة، والبحووث عوون  
 واستراتيجية مواجوتوا، وإشراك الفاعلني اإلمنائيني، والعمول علوى نطوا  هيوع جوانوب التشورد       
وشوددمت بشوكل خواص علوى التوزاين املفويوية بتعزيوز االسوتجابة اجلماعيوة ال تياجوات املشوردين            

وا مووع املؤسسووات احلكوميووة وغريزووا موون كمووا شووجعتم املفويووية علووى مواصوولة شووراكت   داخليووًا
و ثثتم املفويية على ويع اسوتراتيجية لتنفيوذ التزاماهتوا يف     نع ازدواجية اجلوود ملاجلوات املعنية 

 ، الي اعُتمدت خالل مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين “الصفقة الكربى”إطار 

 خالصة  
ودوة   نظواين اايوة الالجوئني    لبنوة  لقد ُأعيد بقوة تأكيود مبودأ التضوامن الودويل بوصوف        

لتقاسووم ًا أساسووالووناع  اجووة ملحووة إىل يوومان الكووف عوون اعتبووار القوورب موون منطقووة   ًا أيضوو
مون   نا املفوض السامي يوين أموس، فقود عانوت هيوع بلودان العوا  تقريبواً       َروكما ذكَّ املسؤولية 

مون  ًا وعلينا أن نضع زذا يف االعتبار وحنن نعمل معو  من ماييوا  مشكلة التشرد يف مر لة ما
لقد انتقلت مشكلة التشورد إىل اوور    الطوارئ الرازنة بتعاطف وسخاء  أجل مواجوة  االت

من الشوجاعة  ًا كبريًا قدرويستدعي األمر  جدول األعمال الدويل ألول مرة منذ عقود عديدة 
اسووتراتيجية لالسووتجابة ال تياجووات املشووردين واوتمعووات   لويووع وقوود آن األوان  السياسووية 
  “مدى وميكن التنبؤ مبسارزا أكثر لواًل وأطول املضيفة هلم
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