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 مقدمة -أولا  
بقيأأأس مسأأأتوايت التشأأأرر علأأأى ارتفعع أأأع خأأأالل الفأأأية املشأأأمولة  لتقررأأأر  بينمأأأع  لأأأس  -1

السأأأعمية لشأأأالون الالجئأأأني تواجأأأ   أأأدايت جسأأأيمة يف ج ور أأأع حلمعرأأأة اةمأأأم املتحأأأدة مفوضأأأية 
رأأدعو  ىل  مأأع اةشأخعص الأأداخلني يف عنعرت أأع ومسأأععدهتم  ومأج  لأأا ُوجأأد مأأ  اةسأبع  ار أأعا 

نأأأأدمع اقأأأأرت الأأأأدول وج أأأأعت معنيأأأأة اخأأأأرى التفأأأأعق العأأأأعملي بشأأأأ ن التفأأأأعول  وبوجأأأأ  خأأأأعص  ع
الالجئأأأني  كر أأأعر عمأأأل جدرأأأد لتقعسأأأم املسأأأالوليعت القعبأأأل للتنبأأأال واملنصأأأم الأأأ   جأأأعء ُ ص أأألة 

اقأأأرت  2018اةول/ررسأأأمرب  كأأأعنون ويف لعأأأعمني مأأأ  املشأأأعورات املستفي أأأة بقيأأأعرة املفوضأأأية 
   1 الالجئنياجلمعية الععمة التفعق الععملي بش ن 

كعن عأدر اةشأخعص الأ   ُاجأربوا علأى تأرهن او أعهنم بسأبب   2018 ععين وحبلول هنعرة -2
  3 مليأأأأون لجأأأأ  25.9؛ مبأأأأ   أأأأي م  2 مليأأأأون نسأأأأمة 70.8الضأأأأ  عر والنأأأأزا  والعنأأأأم رنأأأأع ز 

مليأأون  13.6رنأأع ز  مبأع   ورقأأد ر عأأدر اةشأخعص حأأدرثي التشأأرر 4 مليأون مشأأرر راخليأعا  41.3و
 37 000مالرأأني مشأأر ر راخأأل حأأدور بلأأداهنم  ورللأأة  لأأا ان  نأأعهن  10.8   أأي م نسأأمة  مبأأ

رزال مالرني اةشخعص حول الععمل معرضني خل ر  ول شخص ُُيملون على ترهن راير م كل روين 
انعداين اجلنسية  ورععنون مأراراا عقبأعت تعأيص حصأولم علأى احلقأوق اةسعسأية كأعلتعليم والرععرأة 

 ررة التنقل الصحية والعمل وح
وخالل السنة  وجأدت املفوضأية وشأركعو ع اهن أم راخلأون يف سأبعق مأج الأزم  لتحسأني  -3

 روأ مئعت اآللأ مأ  لجئأي الرو ينغيأع يف بأنغالررب  قبأل حلأول موسأم  عصأعر املونسأون  
واجُتثأأس اعأأدار اكأأرب مأأ  النأأعا مأأ  جأأ ور ع َجأأر اء هأأدر النزاعأأعت يف ى وررأأة ا ررقيأأع الوسأأ ى 

حأعراا يف  اا ش دت احلعلة اةمنية وحعلة حقوق اإلنسأعن تأد ور  كمع   وررة الكونغو الد قرا ية وى
والكأأعمريون وا  أأس  ىل اعأأدار ضأأخمة مأأ  املشأأررر   و ةخأأص راخليأأعا  وتعأأرص   عسأأو بوركينأأع

مأ  ععاجلم وررأة العربيأة السأوررة املالرني لل و  مج  ايرة عمأق اة مأة يف الأيم   ورخأل النأزا  يف 
التعسج خملفأعا املالرأني مأ  املشأررر   وشأ دت ى وررأة  نأزورال البوليفعررأة نزوحأعا جأراراا  ىل اخلأعرج 
 علأس اثاثر  املن قأأة هسأأر ع  واتأأس التحركأأعت املعقأدة لالجئأأني وامل أأعجرر  بتحأأدايت  ضأأع ية يف 

ل أأأغو   ات الوقأأأس  تزارأأأدت ا ويف امرركأأأع الوسأأأ ى والبحأأأر اةبأأأيا املتوسأأأ  وامأأأعك  اخأأأرى 
علأأى املشأأررر  حلمل أأم علأأى العأأورة  ىل احأأوال غأأري مسأأتقرة  وُ صأأل بأأني ا أأرار اةسأأر  واُغلقأأس 

 احلدور  وُررت القوار  على اعقعهبع  واستمر  قدان اةرواح يف البحر 
نع ق كثأرية اسأ م اخل أع  النقسأعمي املسأي ا عأ  الالجئأني وامل أعجرر  يف  ايرة  مويف -4

لأأأأع احلمعرأأأأة  ومأأأأج  لأأأأا  و لأأأأرغم مأأأأ  ضأأأأخعمة التحأأأأدايت الجتمععيأأأأة الأأأأع تتعأأأأرص  املخأأأأع ر
والقتصأأعررة الأأع وقعأأس علأأى كع أأل البلأأدان امل أأيفة الرئيسأأية  واصأألس احلكومأأعت وا تمعأأعت 

__________ 

  73/151وقرار اجلمعية الععمة  A/73/12 (part II)انظر   1 

السأعمية لشأالون الالجئأني يف هنعرأة اةمأم املتحأدة اعأدار اةشأخعص املشأمولني بعنعرأة مفوضأية  1رعرص اجلدول   2 
  2018ععين 

مالرأني لجأ  راخلأني يف ولرأة وكعلأة  5.5مليأون لجأ  راخلأني يف ولرأة املفوضأية  و 20.4رشمل  أ ا العأدر   3 
 الفلس ينيني يف الشرق اةرىن  اةونروا  إلغعثة وتشغيل الالجئني املتحدة  اةمم

 و قعا لتقدررات مركز رصد التشرر الداخلي   4 

https://undocs.org/ar/A/73/12
https://undocs.org/ar/A/res/73/151
https://undocs.org/ar/A/res/73/151
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يف املعئأأة مأأ   84   أأعر الت أأعم  والسأأخعء مستمسأأكة مببأأعرل احلمعرأأة الدوليأأة لالجئأأني  وكأأعن 
 ة يف املنع ق النعمية الالجئني مست ع ني يف بلدان واقع

بلأأداهنم اةصأألية   او مليأأون شأأخص  ىل منأأع ق م 2.9  عأأعر قرابأأة 2018 عأأعين وخأأالل -5
 1.4رقأأأد ر حبأأأوا   مأأأع لجأأأ   بينمأأأع احتأأأعج 594 000مليأأأون مشأأأرر راخليأأأعا و 2.3مبأأأ   أأأي م 

 مكعن  81 300رُتح لم اكثر م   مل مليون شخص  ىل  ععرة تو ين م  غري ان 

 التفاق العاملي بشأن الالجئني -اثنياا  
جلأأأب  قأأأرار التفأأأعق العأأأعملي بشأأأ ن الالجئأأأني  رصأأأة ليىأأأة مبأأأدا تقعسأأأم املسأأأالولية  ىل  -6

بلأأداا  15 جأأراءات مت أأع رة  والبنأأعء علأأى ت بيأأق   أأعر التععمأأل الشأأعمل مأأج مسأأ لة الالجئأأني يف 
الدعم ال   رقد ين  ىل ا تمععت والبلأدان ومن قتني  وُيدر التفعق الععملي تدابري ملموسة لزايرة 

امل يفة لالجئني؛ والتحول ع  منع ج الست عبة القعئمة علأى تأو ري املخيمأعت   ن امكأ   لأا؛ 
وتعزرأز  رمأأعج الالجئأأني يف ا تمعأعت والأأربام  احملليأأة؛ و ايرة تعبئأأة املأوارر اإلمنعئيأأة وا تمأأج املأأد  

 والق ع  اخلعص 
املنتأأأدى العأأأعملي اةول لالجئأأأني   2019كأأأعنون اةول/ررسأأأمرب يأأأم يف  وسأأأُيعقد يف جن -7

و أأأو معيأأأعر رئيسأأأي لقيأأأعا تنفيأأأ  التفأأأعق العأأأعملي بشأأأ ن الالجئأأأني  ورتأأأ لم املنتأأأدى مأأأ  ثالثأأأة 
اجتمأع  علأأى املسأتوى الأو ار   سأأيكون بوسأج الأأدول واجل أعت املعنيأأة  ‘1‘عنعصأر رئيسأية  أأي  

منصأأأة ‘ 2‘وتربععهتأأأع حتأأأو  قيأأأق ا أأأداأ التفأأأعق العأأأعملي؛  اةخأأأرى اإلعأأأالن  يأأأ  عأأأ  تع أأأداهتع
 رصة سأعحتة لسأتعراص ‘ 3‘لتبعرل املمعرسعت اجليدة واستكشعأ ُسبل  ايرة تقعسم املسالولية؛ 
 التقدين احملر  صو   قيق ا داأ التفعق الععملي بش ن الالجئني 

لعأأأأعين تنظأأأأيم عأأأأدر مأأأأ  واسأأأأتبعقعا لعقأأأأد املنتأأأأدى العأأأأعملي لالجئأأأأني  جأأأأرى علأأأأى مأأأأدار ا -8
الجتمععأأعت التح أأريرة للأأدول اةع أأعء واجل أأعت املعنيأأة اةخأأرى  وبغيأأة اسأأت ال  التع أأدات 

يف  لأأا علأأى الصأأعيد اإلقليمأأي  انشأأ  نظأأعين الرععرأأة املشأأيكة الأأ   ااتح للأأدول  مبأأع والتربعأأعت 
رعأأم  ‘1‘اا   أأعلت رئيسأأية حتلأأس  درأأد "كمنعصأأرر "واجل أأعت املعنيأأة اةخأأرى  رصأأة العمأأل 
تعزرأأأأز ُسأأأأبل احلصأأأأول علأأأأى التعلأأأأيم اجليأأأأد النوعيأأأأة؛  ‘2‘ترتيبأأأأعت تقعسأأأأم اةعبأأأأعء واملسأأأأالوليعت؛ 

أأأرة خللأأأق الو أأأعئم وُسأأأبل العأأأيب؛  ‘3‘  سأأأني ُسأأأبل النتفأأأع  ‘ 4‘هتيئأأأة البيئأأأعت التمكينيأأأة امليس 
درات احلمعرأة عأ  تعزرأز قأ‘ 6‘تيسري وضج احللول؛ ‘ 5‘ ل عقة النظيفة والبنية التحتية اة  ل؛ 

 ررأأق رعأأم املالسسأأعت والت  أأب وو أأي  ال أأوارل  و لوسأأج ان تت أأم  التربعأأعت واملمعرسأأعت 
اجليأأدة تقأأدس املسأأععدة املعليأأة واملعررأأة والتقنيأأة  وتأأو ري امأأعك  إلعأأعرة التأأو ني و اتحأأة مسأأعرات 

املبأأأعررات  وا تكميليأأأة للقبأأأول يف بلأأأدان اثلثأأأة و جأأأراءات اخأأأرى مأأأ  قبيأأأل مبأأأعررات السيعسأأأعت
 العملية لتعزرز  رمعج الالجئني 



A/74/12 

3 GE.19-14118 

 احلماية -اثلثاا  
 بيئة احلماية -ألف 

اخلعصة بوضأج الالجئأني  1951 ععين ارتكز التفعق الععملي بش ن الالجئني على اتفعقية -9
  ورشأأأأكل الصأأأأكعن ح أأأأر اةسأأأأعا للحمعرأأأأة 1967 لعأأأأعين   وبروتوكولأأأأع1951 عأأأأعين  اتفعقيأأأأة
 بروتوكأأأأأول او 1951 عأأأأأعين لالجئأأأأأني  وقأأأأأد بلأأأأأد عأأأأأدر الأأأأأدول املصأأأأأد قة علأأأأأى اتفعقيأأأأأةالدوليأأأأأة 

كأأأأأأعنون رولأأأأأأة  بعأأأأأأد ان أأأأأأمعين جنأأأأأأو  السأأأأأأوران للصأأأأأأكني يف   149 ىعليأأأأأأ   مأأأأأأع 1967 عأأأأأأعين
  وبقيس الغعلبية العظمى م  الدول على احيام ع للمبأدا اةسعسأي لعأدين 2018اةول/ررسمرب 

عرر  مأأأ  الضأأأ  عر واشأأأكعل اة ى اجلسأأأيم اةخأأأرى  اإلعأأأعرة القسأأأررة  والسأأأمعح بأأأدخول الفأأأ
اآلليعت اةخرى املعنية  حلمعرأة الدوليأة  لكأ   او و اتحة السبيل لالستفعرة م   جراءات الل وء

 غالق املععبر احلدوررأة يف بعأا البلأدان  أرص علأى النأعا التمأعا مسأعرات بدرلأة خ أرية  وقأد 
مأ  اسأتخداين  جأراءات الل أوء  وواصألس املفوضأية ا يد عأ  حأعلت ُحأرين  ي أع ملتمسأو الل أوء 

العمأأأأل مأأأأأج الأأأأأدول ل أأأأأمعن يتأأأأأج اةشأأأأخعص  و  الحتيعجأأأأأعت الدوليأأأأأة للحمعرأأأأأة بسأأأأأبيل  ىل 
السالمة  مج اليكيز على تعزرأز الأنُأُ   املتكعملأة الأع تأو ر احلمعرأة لالجئأني  اخأ اا بعأني العتبأعر 

عأا حأعلت اة مأعت احلأعرة  قُأي أدت ُسأبل توصأيل ب ويف ار عا الشواغل املتعلقة  ةم  القأومي 
انعأأدمس  ونشأأ ت   أأوات يف ضأأمعن تأأو ري احلمعرأأة  او املسأأععدة اإلنسأأعنية للسأأكعن املت أأررر 

 واملسععدة للنعا موضج العنعرة 
 يمأأأأأع رتصأأأأأل  1951 عأأأأأعين وسأأأأعى عأأأأأدر قليأأأأأل مأأأأ  البلأأأأأدان  ىل تقييأأأأأد ت بيأأأأأق اتفعقيأأأأة -10

يف  لا العنم املرتكب م  جعنب ج عت  ععلة  مبع والعنم هشخعص  عرر  م  النزا  املسلح 
يف سأأيعق العنأأم العأأعئلي  وحأأدت  أأ ا التقييأأد ار أأعا يف  او مأأ  غأأري الأأدول  ومأأ  اجلر أأة املنظمأأة

سأأأأيعق تفسأأأأري بعأأأأا اةسأأأأا الأأأأع رسأأأأتند  لي أأأأع يف ت بيأأأأق التفعقيأأأأة  كعمليأأأأل اجلنسأأأأي والورأأأأة 
مكأعن الوصأول رشأكل ار أعا عنصأراا رعتأد  او لة الوصولاجلنسعنية  و ت التمييز القعئم على وسي
بش ن مععملأة ملتمسأي الل أوء الواصألني علأى مأ   عا توجي ب   ورراا على  لا اصدرت املفوضية 

بشأ ن  م كرة توجي يأة 2019روني  /ال عئرات قبل اجتيع  م  جراءات ال رة  ونشرت يف حزرران
 احلفعظ على السمة املدنية واإلنسعنية لل وء  حدرت  ي ع التدابري الرئيسية لت بيق   ا املبدا 

  وقأأد احتفأأل 1951 عأأعين ومثأأة ار أأعا صأأكوهن وترتيبأأعت  قليميأأة م مأأة مكم لأأة لتفعقيأأة -11
الأأع  كأأم املظأأع ر اخلعصأأة مبشأأكالت  1969 عأأعين عر اة ررقأأي  لأأ كرى اخلمسأأني لتفعقيأأةال أأ

  السنة الدولية لالجئني 2019الالجئني يف ا ررقيع  اتفعقية منظمة الوحدة اة ررقية  واعل  سنة 
ويب والععئأأأدر  واملشأأأررر  راخليأأأعا  واسأأأتمرت يف اورو  املنعقشأأأعت املتعلقأأأة  صأأأالح النظأأأعين اةور 

 بأأني بلأأدان ال أأعر اةورويب  رشأأمل  جأأراءات الل أأوء وتأأدابري الت أأعم   يمأأع مبأأع املشأأيهن لل أأوء 
اةمأأأأرركتني   ب قأأأأس البلأأأأدان املت أأأأررة  حلعلأأأأة يف حتأأأأعل امرركأأأأع الوسأأأأ ى اإل أأأأعر اإلقليمأأأأي  ويف

واسأت عبة الشعمل للحمعرة واحللول  و و النسخة اإلقليمية ع  التفعق الععملي بشأ ن الالجئأني  
للحعلأأأة يف ى وررأأأة  نأأأزورال البوليفعررأأأة  سأأأععد  عأأأالن كيوتأأأو بشأأأ ن التنق أأأل البشأأأر  للمأأأوا نني 

وخ أأأأة العمأأأأل امللحقأأأأة بأأأأ   يف كفعلأأأأة انسأأأأ عين  2018 عأأأأعين الفنأأأأزورليني يف املن قأأأأة املعتمأأأأد يف
 السيعسعت واملمعرسعت على ن عق بلدان اةمرركتني 
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أأأ ة وعملأأأس املفوضأأأية مأأأج الأأأدول يف ا -12  ررقيأأأع واةمأأأرركتني واورو  لت بيأأأق  جأأأراءات مبس 
اوغنأأأدا  ويف ومع  لأأأة  و جأأأراءات للبأأأس اجلمأأأععي مأأأ  اجأأأل  ايرة كفأأأعءة الأأأنظم الو نيأأأة لل أأأوء 

  قأأأدمس املفوضأأأية الأأأدعم بوسأأأعئل من أأأع  ايرة وكوسأأتعرركع واملكسأأأيا ومأأأالو  والني أأأر واليأأأو ن
البلأدان الأع تفتقأر  ىل نظأعين  ويف التقنيأة والتأدررب واملعأدات عدر ق أعة احلأعلت وتأو ري املشأورة 

 تشأأأأأو  نظم أأأأأع الثغأأأأأرات  اسأأأأأ مس املفوضأأأأأية يف البأأأأأس يف مركأأأأأز الالجئأأأأأني  او ععمأأأأأل لل أأأأأوء
 بلداا  55م   لبعت الل وء يف  227 800س لس املفوضية   عء  2018 ععين ويف
عجعت الدوليأة للحمعرأة ُسأبل ورس رت البلدان يف منع ق متعدرة لألشخعص  و  الحتي -13

سأأأيعق  ويف اةمأأأرركتني  ويف الوصأأأول  ىل الواثئأأأق واةشأأأكعل البدرلأأأة اةخأأأرى ل.قعمأأأة القعنونيأأأة 
 احلعلأأأأأأأة الفنزورليأأأأأأأة  صأأأأأأأعغس بعأأأأأأأا البلأأأأأأأدان ترتيبأأأأأأأعت خمصصأأأأأأأة مراعيأأأأأأأة لعتبأأأأأأأعرات احلمعرأأأأأأأة

 بقأأة لتأأو ري الواثئأأق اإلقليميأأة املن او اسأأتخدمس بأأدائل متعحأأة ضأأم  اة أأر القعنونيأأة الو نيأأة او
اإلمأأعرات العربيأأة املتحأأدة  مك أأ  يدرأأد  أأية العفأأو  ويف واإلقعمأأة القعنونيأأة وُسأأبل التمتأأج  حلقأأوق 

اةشأأخعص  و  الحتيعجأأعت الدوليأأة للحمعرأأة مأأ  احلصأأول علأأى الواثئأأق  ات الصأألة والتقأأدين 
عملة للعأورة ال وعيأة السيعسأة الشأ"تأرخيص  قعمأة ملأدة سأنة  ومبوجأب  او لستخراج أتشرية عمأل

  سأأأأأ لس السأأأأأل عت 2017 عأأأأأعين الأأأأأع  بقت أأأأأع  كسأأأأأتعن يف "و رارة شأأأأأالون الرعأأأأأعاي اة غأأأأأعن
ب عقأأأة "علأأأى  380 000ا غأأأع  مأأأ  غأأأري احلأأأعملني للواثئأأأق  وحصأأأل مأأأن م  880 000 قرابأأأة

  2019حزرران/رونيأأ  حأأهن هنعرأأة  " ثبأأعت التسأأ يل"وجأأرى يدرأأد امأأد ب عقأأعت  "مأأوا   ا غأأع 
  اجأرت احلكومأأة عمليأة َعأد  حتلأأس اة غأعن واصأأدرت واثئأق مالقتأأة  رأران اإلسأأالمية  وررأةى ويف

موررتعنيأأع  شأأرعس احلكومأأة يف  صأأدار  ويف ا غأأع  مأأ  غأأري احلأأعملني للواثئأأق  850 000لز أأعء 
 م  لجئي مع  يف خميم مبريا  57 000رربو على  ملع ب عقعت  ورة و نية

 املشردون داخلياا  -ابء 
 41.3  قُأأد ر ان عأأدر املشأأررر  راخليأأعا جأأراء النأأزا  والعنأأم بلأأد 2018 عأأعين يف هنعرأأة -14

  وحتلأأأس البلأأأدان الأأأع 2017 عأأأعين مليأأأون شأأأخص يف 40مليأأأون شأأأخص  مقعرنأأأة بعأأأدر   أأأز 
عر أأأس مسأأأتوايت ععليأأأة للتشأأأرر الأأأداخلي  ا غعنسأأأتعن وا ربي أأأعن والكأأأعمريون وى وررأأأة ا ررقيأأأع 

اجلم وررأأأأة العربيأأأأة يأأأع والعأأأأراق وميعمنأأأأعر وجنأأأو  السأأأأوران والسأأأوران و الوسأأأ ى وكولومبيأأأأع وجورج
واوكرانيأأأع والأأأيم   وُسأأأ لس  ايرات جأأأدررة  ملالحظأأأة يف اعأأأدار اةشأأأخعص املشأأأررر  السأأأوررة 

 راخليعا يف ى وررة الكونغو الد قرا ية و ثيوبيع وني رياي والصومعل 
لتنسأأيق الشأأالون اإلنسأأعنية والل نأأة الدائمأأة املتحأأدة  وعملأأس املفوضأأية مأأج مكتأأب اةمأأم -15

املشيكة بني الوكأعلت وشأركعء اثخأرر    ىل جعنأب مكعتأب املنسأقني املقيمأني لألمأم املتحأدة مأ  
اجل صيعغة هُنُ  اكثأر تنعسأقعا يف سأبيل التوصأل  ىل حلأول للمشأررر  راخليأعا  وااتحأس الأ كرى 

 رصأة  2018 عأعين صأعر س الأع "تعلقة  لتشأررد الأداخلياملبعرل التوجي ية امل"لصدور العشرر  
ملراجعة ج أور اعرأة ومسأععدة املشأررر  راخليأعا والتمأعا احللأول لأم  ورعمأس املفوضأية بنشأع  
تنفيأأأ  خ أأأة العمأأأل الثالثيأأأة السأأأنوات بأأأني اصأأأحع  املصأأألحة املتعأأأدرر    خ أأأة عمأأأل الأأأ كرى 

اةمأأم مأأج مكتأأب  2018نيسأأعن/ابررل هبأأع يف  العشأأرر  للمبأأعرل التوجي يأأة  الأأع اسأأُت ل العمأأل
 لتنسأأأيق الشأأأالون اإلنسأأأعنية واملقأأأررة اخلعصأأأة املعنيأأأة حبقأأأوق اإلنسأأأعن للمشأأأررر  راخليأأأعا املتحأأأدة 

   أأأأأأأعر  أأأأأأأ   اخل أأأأأأأة  اقأأأأأأأرت الني أأأأأأأر تشأأأأأأأررععا و نيأأأأأأأعا شأأأأأأأعمالا بشأأأأأأأ ن التشأأأأأأأررد الأأأأأأأداخلي  ويف
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ال أأعر اة ررقأأي حلمعرأأة ومسأأععدة   ان أأم جنأأو  السأأوران  ىل اتفعقيأأة 2019رونيأأ  /حزرران ويف
النأأع حني راخليأأعا يف ا ررقيأأع  اتفعقيأأة كمبأأعل   و أأي التفعقيأأة الأأع يثأأل الصأأا اإلقليمأأي الوحيأأد 

  ملشررر  راخليعا  رتعلق  يمععلى ن عق الععمل امللزين قعنو ا 
مأأأأوعتني وواصأأأألس املفوضأأأأية قيأأأأعرة ا موعأأأأة الععمليأأأأة للحمعرأأأأة  وشأأأأعركس يف قيأأأأعرة ا  -16

  2018 عأأأأعين غ أأأأون ويف العأأأعمليتني املعنيتأأأأني بتنسأأأأيق املالجأأأأ  واملخيمأأأعت  و رارة املخيمأأأأعت 
مأأأأ  ا موعأأأأعت امليدانيأأأأة للحمعرأأأأة واآلليأأأأعت املشأأأأعهبة  26مأأأأ   24تبأأأأوات املفوضأأأأية القيأأأأعرة يف 

تولأأأس  اجلنأأأو  اة ررقأأأي  ويف يف  لأأأا يف ا غعنسأأأتعن وميعمنأأعر والفلبأأأني  مبأأأع  موعأأعت احلمعرأأأة 
املفوضأأأأية قيأأأأعرة حلموعأأأأعت احلمعرأأأأة يف سأأأأيعق السأأأأت عبة للخأأأأرا  الأأأأ   احدثأأأأ   عصأأأأعر ارا  

  2019اث ار/معرا الستوائي يف 
  بلأأأد عأأأدر اةشأأأخعص الأأأ ر  عأأأعروا  ىل امأأأعكن م اةصأأألية يف 2018 عأأأعين وحبلأأأول هنعرأأأة -17

ل النتفأع   خلأدمعت العراق مليون شخص  و ن  ل كثري من م رتعرص لنعداين اةم  وصعوبة ُسأب
شخص مأ  املشأررر  راخليأعا  ىل امأعكن م اةصألية   445 700الفلبني  ععر   عء  ويف اةسعسية 

واغلأأب م  ىل جزرأأرة مينأأعرا و  وحتلأأس البلأأدان اةخأأرى الأأع شأأ دت اعأأداراا كبأأرية لعأأورة املشأأررر  
شأأخص  والأأيم   176 200شأأخص   وني أأرياي   306 200راخليأأعا ى وررأأة ا ررقيأأع الوسأأ ى  

شأأأأأخص    73 500شأأأأأخص   وا غعنسأأأأأتعن   83 500شأأأأأخص   و كسأأأأأتعن   133 600 
  شخص  43 700شخص   وليبيع   67 700والكعمريون  

 التحركات املختلطة -جيم 
استمرت التحركعت املختل أة  الأع رتنقأل يف   عر أع الالجئأون بشأكل غأري نظأعمي متبعأني  -18

رات واةسأأعليب الأأع رتبع أأع امل أأعجرون  يثأأل  أأدايت جسأأيمة  مسأأعرات واسأأعليب مشأأعهبة للمسأأع
املعنيأأأة  ل أأأرة  مأأأج املتحأأأدة  املفوضأأأية بوصأأأف ع ع أأأواا يف الل نأأأة التنفي رأأأة لشأأأبكة اةمأأأم وعملأأأس
اخأأأرى ل أأأمعن تقأأأدس رعأأأم للأأأدول منسأأأق علأأأى ن أأأعق املنظومأأأة مأأأ  اجأأأل تنفيأأأ  التفأأأعق  وكأأأعلت

  2018كأأأأأأعنون اةول/ررسأأأأأأمرب العأأأأأأعملي بشأأأأأأ ن ال أأأأأأرة اآلمنأأأأأأة واملنظمأأأأأأة والنظعميأأأأأأة املعتمأأأأأأد يف  
خب أة النقأع  العشأر امليدانيأة حلمعرأة "واسيشدت املفوضية يف تفععل ع مج الأدول واجل أعت اةخأرى 

مأ  اجأل رعأم  جأراءات الأدخول املراعيأة  Point Plan in Action-10 "رة املختل أةالالجئأني وال أ
لعتبأأأأعرات احلمعرأأأأة  واثليأأأأعت الغربلأأأأة واإلحعلأأأأة لالنتفأأأأع  بُسأأأأبل الل أأأأوء  و لبنأأأأعء علأأأأى الشأأأأراكعت 

ملفوضأية بيتيبأعت تقعسأم العأبء واملسأالولية للأدول املتأ ثرة بتحركأعت كبأرية التشغيلية القعئمة تأتك   ا
  اصأأأأدرت املفوضأأأأية واملنظمأأأأة الدوليأأأأة لل  أأأأرة 2019الثع /رنأأأأعرر  كأأأأعنون ويف لل  أأأأرة املختل أأأأة 

رسعلة مشيكة ابر ات  ي ع اةروار واملسالوليعت احملدرة املنو ة  ملنظمتني وحلأعلت التعأعون بين مأع يف 
سأأيعق قأأوة العمأأل املعنيأأة بليبيأأع املشأأيكة بأأني  ويف لت الأأع تشأأ د وجأأوراا لالجئأأني وامل أأعجرر  احلأأع

  رعمأأأأس املفوضأأأأية  خأأأأالء الالجئأأأأني إلعأأأأعرة اةمأأأأم املتحأأأأدةال أأأأعر اة ررقأأأأي وال أأأأعر اةورويب و 
ة  رمأأعج اضأأ لعس املنظمأأة الدوليأأة لل  أأرة بتقأأدس املسأأععدة لعمليأأعت العأأورة و عأأعر بينمأأعتأأو ين م  

  انشأأ ت املفوضأأية مبعي أأة املنظمأأة 2018سأأبتمرب /ارلول ويف امل أأعجرر  وتقأأدس الأأدعم ا تمعأأي لأأم 
الدوليأأأة لل  أأأرة منصأأأة  قليميأأأة مشأأأيكة بأأأني الوكأأأعلت اسأأأت عبة للتحركأأأعت اخلعرجأأأة مأأأ  ى وررأأأة 

ء لبنأأأعء ائتال أأأعت  نأأأزورال البوليفعررأأأة  وعي نأأأس ًأأأثالا خعصأأأعا مشأأأيكعا للعمأأأل مأأأج احلكومأأأعت والشأأأركع
   قليمية وتكررا الدعم املقدين  ىل البلدان املت ررة

https://www.unhcr.org/the-10-point-plan-in-action.html
https://www.unhcr.org/the-10-point-plan-in-action.html
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 التعليم -دال 
  اسأتمر تأو ري سأبيل حصأول ا فأعل مأ  ا أداأ التنميأة املسأتدامة 4يعشيعا مج الأدأ  -19

  2018سبتمرب /ةولورة  وحبلول ارلولالالجئني وا فعل ا تمععت امل يفة على التعليم ُيظى  
مالرأأني  فأأل  ا  بأأزايرة قأأدر ع نصأأم  4عأأدر اة فأأعل الالجئأأني خأأعرج النظأأعين التعليمأأي بلأأد 

يف  61رلتحأق  لتعلأيم البتأدائي مأ  اة فأعل الالجئأني سأوى  ول  2017مليون  ملقعرنة بعأعين 
رلتحأأأق  لتعلأأأيم الثأأأعنو  مأأأ  اة فأأأعل  ول يف املعئأأأة؛ 92املعئأأأة   يمأأأع رصأأأل املتوسأأأ  العأأأعملي  ىل 

يف املعئأة؛ ورلتحأق واحأد يف املعئأة  84يف املعئة   يمع رصل املتوسأ  العأعملي  ىل  23  ل ئنيالالج
  وسععد تعزرأز الشأراكعت  5 يف املعئة ععمليعا  37 ق  م  الالجئني  لتعليم اجلعمعي مقعرنة بنسبة 
م   وسأأعندت يف  لأأا يف  ثيوبيأأع وكينيأأع والأأي مبأأع مأأج و ارات التعلأأيم يف  ايرة معأأدلت اللتحأأعق 

مأأ  اجأأل وفأأيا النسأأبة املئورأأة لأل فأأعل السأأوررني  "ل ل أأيع  ا  جيأأل"املفوضأأية ار أأعا مبأأعررة 
ا ررقيأأع  ُوضأأعس خ أأ  عمأأل لتحسأأني التعأأعون  يمأأع بأأني  ويف املوجأأورر  خأأعرج النظأأعين التعليمأأي 

وعيأأأة اجل أأأعت اإلنسأأأعنية واجل أأأعت اإلمنعئيأأأة مأأأ  اجأأأل تيسأأأري ُسأأأبل احلصأأأول علأأأى تعلأأأيم جيأأأد الن
 علأأب علأأى  مأأعلت جعمعيأأة مأأ  خأأالل  6 900لالجئأأني وا تمعأأعت امل أأيفة  وحصأأل قرابأأة 

ملبأأأأعررة الأأأربت اثرنشأأأأتعر  اةكعر يأأأأة اةملعنيأأأأة لالجئأأأني   يمأأأأع التحأأأأق اكثأأأأر  2018 عأأأأعين بأأأر م 
 علأأب لجأأ   لتعلأأيم العأأع  مأأ  خأأالل بأأرام  تعل أأم مرتب أأة بشأأ عرات للتصأأدرق   7 500 مأأ 

  نفأأأ ت املفوضأأأية مشأأأروععا هرربيأأأعا رتأأأيح التحأأأعق املتحأأأدة ج بأأأر م  مت أأأوعي اةمأأأمو لتعأأأعون مأأأ
الالجئني حدرثي التخرج  لعمأل يف م أعين مأج منظمأعت  منعئيأة يف بلأدان جلأوئ م يف   أعر بأر م  

لليبيأأة والعلأأم والثقع أأة  اليونسأأكو  ورقأأأة اةمأأم املتحأأدة املت أأوعني  واصأأدرت املفوضأأية ومنظمأأة 
   6 ل معن العياأ خالل  ية التشررد مبال الت الالجئني وتعليم م السعبق للسيعسعت

 احتياجات حمددة -هاء 
ععمأأعا قرابأأة نصأأم عأأدر  18  مث أأل اة فأأعل الأأ ر  تقأأل اعمأأعر م عأأ  2018 عأأعين يف -20

م  اة فعل املفصولني غري املصحوبني ب ور م  ىل  27 600اةشخعص الالجئني  وسعى   عء 
مأأأ   111 000عأأأ  وجأأأور قرابأأأة  2018 عأأأعين ل أأأوء علأأأى اسأأأعا  أأأرر   واُبلأأأد يفالتمأأأعا ال

اة فعل الالجئني املفصولني غري املصحوبني بأ ور م  لكأ   أ   اةرقأعين يثأل مأج  لأا تقأدررات 
تزال م مأة التعأرأ علأى اة فأعل املفصأولني غأري املصأحوبني بأ ور م ورعم أم مأ   ول متحفظة 

اولأأأأوايت املفوضأأأأية  و ةخأأأأص يف حأأأأعلت ال أأأأوارل  وعأأأأز ت حتل أأأأم هبأأأأور م ضأأأأم   مل اجأأأأل
املفوضأأية ت بيأأق مبأأدا ا  أأل مصأأعك ال فأأل مالكأأدة علأأى تأأو ري الرععرأأة واحلمعرأأة اآلمنأأة واملنعسأأبة 
لأل فعل الداخلني يف عنعرت ع والسعي  ىل رحل م يف النظم الو نية حلمعرأة اة فأعل  وملأالا رة  أ   

 خبصأوص  جأراءات كفعلأة ا  أل مصأعك ال فأل  ورربأس يف  أ ا اجل ور  اصدرت توجي عا ععمليأعا 
 م  مو في املفوضية ومو في شركعئ ع  300رفوق  مع ا عل

__________ 

 Turn the Tide: Refugee Education  2018اث /اغسأ ا انظأر   ورأل الد أة  تعلأيم الالجئأني  أر ه مأة    5 

in Crisis, August 2018  

كأأأأعنون انظأأأأر  اي لأأأأ  مأأأأ  ضأأأأيع   امبيأأأأة ضأأأأمعن العأأأأياأ مبأأأأال الت امل أأأأعجرر  والالجئأأأأني وتعلأأأأيم م السأأأأعبق     6 
 What a waste: Ensure migrants and refugees’ qualifications and prior  2018اةول/ررسأأمرب 

learning are recognized  

https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/turnthetide/
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
https://www.unhcr.org/5c3c6f1f14
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ومأأأ  خأأأالل عمل أأأع املشأأأيهن مأأأج حلموعأأأأعت شأأأبعبية متنوعأأأة توصأأألس املفوضأأأية  ىل حلأأأأول  -21
العنأأم اجلنسأأي واجلنسأأع  يف  لأأا مأأ   مبأأع مبتكأأرة ملشأأعكل احلمعرأأة الأأع رتعأأرص لأأع الشأأبع  املشأأرر 

والتمييأأز والعقبأأأعت احلعئلأأة رون انأأأدمعج م يف ا تمعأأأعت امل أأيفة وقل أأأة  أأأرص التعلأأيم والعمأأأل  واسأأأ م 
ا لأأا الستشأأعر  العأأعملي للشأأبع  التأأعبج للمفوضأأية بنشأأع  يف عمليأأة وضأأج التفأأعق العأأعملي بشأأ ن 

مل أأعجرر  وشأأبعهبم  ورعأأم صأأندوق مبأأعررة ا  أأى  ىل التزامأأعت  أأدرة   اء ا فأأعل ا مأأع الالجئأأني  و أأو
 بلداا  22مشروععا بقيعرة حلموععت شبعبية م  الالجئني وا تمععت امل يفة يف  25الشبع  الععملي 

وحأأد ثس املفوضأأية اة أأداأ املتصأألة  لعمأأر ونأأو  اجلأأنا والتنأأو  ضأأمع ا إلرراج منظأأورات  -22
القأأأرارات الأأأع تأأأالثر يف حيأأأعهتم  وحأأأدرت السيعسأأأعت اةشأأأخعص  أأأل عنعرت أأأع واولأأأوايهتم يف صأأأميم 

عشأأأرة  جأأأراءات رئيسأأأية لتعزرأأأز املأأأأَُسعءَلة امأأأعين اةشأأأخعص املت أأأررر  والن أأأوص  ملسأأأعواة اجلنسأأأعنية  
وارخلأأس اثليأأعت معأأز ة للرصأأد واإلبأأالمل  وحققأأس املفوضأأية ار أأعا تقأأدمعا علأأى صأأعيد تعزرأأز املسأأعواة 

  أأأعر  ويف ى  شأأأراهن النسأأأعء والفتيأأأعت يف عمليأأأعت صأأأنج القأأأرار اجلنسأأأعنية  رأأأالء أتكيأأأد متواصأأأل علأأأ
  نشأأأرت املفوضأأأية خأأأرباء يف حلأأأعلت احلمعرأأأة ومكع حأأأة العنأأأم اجلنسأأأي "امأأأعن مأأأ  البدارأأأة"مبأأأعررة 

واجلنسأأع  وعأأز ت الشأأراكعت مأأ  اجأأل منأأج خمأأع ر العنأأم اجلنسأأي واجلنسأأع  والتخفيأأم من أأع والأأرر 
اللتزامأأأعت   اء النسأأأعء "إلعأأأالن عأأأ  حأأأعلت ال أأأوارل  وتراعأأأي علي أأأع يف عشأأأرة بلأأأدان يف بأأأداايت ا

الأأع جأأرى  أأدرث ع بيئأأعت التشأأغيل اجلدرأأدة واملمعرسأأعت اجليأأدة يف الربحلأأة املتعلقأأة  ملسأأعواة  "والفتيأعت
 أأوايت جنسأأعنية  او بأأني اجلنسأأني  ورسأأتمر ملتمسأأو الل أأوء والالجئأأون الأأ ر  ربأأدون ميأأولا جنسأأية

شأأأخعص مأأأ  املثليأأأعت واملثليأأأني ومزروجأأأي امليأأأل اجلنسأأأي ومغأأأعرر  الورأأأة اجلنسأأأعنية متنوعأأأة  ومأأأن م اة
وحعملي صفعت اجلنسأني رشأكلون  أد عا لأأل ى خأالل  أيات التشأررد  وقأد وسأعس املفوضأية ن أعق 
التععون مج الشركعء احملليني والدوليني مبأ  يف  لأا منظمأعت املثليأعت واملثليأني ومزروجأي امليأل اجلنسأي 

ر  الورأأأأة اجلنسأأأأعنية وحأأأأعملي صأأأأفعت اجلنسأأأأني  وعأأأأز ت قأأأأدرات املأأأأو فني والشأأأأركعء و يأأأأ ت ومغأأأأعر
   عءات اثمنة وحس نس القدرة على الست عبة 

ورعع  الالجئون واملشررون راخليعا م   و  اإلععقة م  هتدرد جسأيم  لتعأرص ملخأع ر  -23
 سأأتبععر مأ   أأرص التعلأيم والعمأألالعنأم والسأتغالل وسأأوء املععملأة ورواج أأون هرجحيأة كبأرية ال

عأأدين التمتأأج بُسأأبل متكع ئأأة للرععرأأة الصأأحية اةسعسأأية  وسأأعس املفوضأأية  ىل ضأأمعن مشأأعركة  او
اةشخعص  و  اإلععقأة يف عمليأة الربحلأة  واُوىل تركيأز لتحسأني  درأد اةشأخعص  و  اإلععقأة 

  وعكفأأأأس العمليأأأأعت خأأأالل عمليأأأأة التسأأأ يل وتعزرأأأأز ُسأأأأبل حصأأأولم علأأأأى املسأأأأععدة واحلمعرأأأة
امليدانيأأة علأأى العمأأل مأأ  اجأأل ت أأورر الشأأراكعت مأأج املنظمأأعت احملليأأة لألشأأخعص  و  اإلععقأأة 
لبنأأأعء قأأأدرات املفوضأأأية يف حلأأأعل اإلرمأأأعج يف ا تمعأأأعت امل أأأيفة وتعزرأأأز الأأأرواب  مع أأأع و سأأأني 

 النتفع   لنظم الو نية  ُسبل
يف  لأا يف  مبأع جأعت ضأحعاي الهأعر  لبشأر وعملس املفوضية مج الشركعء لتلبيأة احتيع -24

حلأأأأعلت  درأأأأد الورأأأأة واإلحعلأأأأة واحلمعرأأأأة  وبغيأأأأة سأأأأد الف أأأأوة بأأأأني اإلجأأأأراءات الو نيأأأأة لل أأأأوء 
والست ع ت يف حلعل مكع حأة الهأعر  سأعس املفوضأية  ىل تعزرأز القأدرات الداخليأة والقأدرات 

لوثيقأأة اإل عررأأة املربمأأة بأأني املنظمأأة الدوليأأة حأأد ثس ا كمأأع  املشأأيكة بأأني الوكأأعلت يف  أأ ا ا أأعل 
لل  أأأرة واملفوضأأأية املتعلقأأأة بوضأأأج  جأأأراءات تشأأأغيل معيعررأأأة لتسأأأيري التعأأأرأ علأأأى  ورأأأة ضأأأحعاي 
الهأأأعر و حأأأعلت م  وتواصأأأل املفوضأأأية املسأأأعمبة يف عمأأأل  ررأأأق التنسأأأيق املشأأأيهن بأأأني الوكأأأأعلت 
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العمأأل املعنيأأة مبكع حأأة الهأأعر يف سأأيعق  ملكع حأأة الهأأعر  ةشأأخعص  وشأأعركس يف قيأأعرة  رقأأة
 العمل اإلنسع  التعبعة للم موعة الععملية للحمعرة 

 نظرة عامة على التشغيل -رابعاا  
 التأهب حلالت الطوارئ والستجابة هلا -ألف 

استخدمس املفوضية نظعين اإلن ار املبكأر والرصأد و ليأل املخأع ر والت  أب  لسأتعراص  -25
ومراقبأأة مسأأأتوايت أت أأب العمليأأأعت الق ررأأة وقأأأدرهتع علأأى السأأأت عبة حلأأعلت ال أأأوارل املتصأأألة 

يف املعئأأأأة يف نشأأأأر عمليأأأأعت ال أأأأوارل  17 ايرة بنسأأأأبة  2018 عأأأأعين القسأأأأر   وشأأأأ د  لتشأأأأررد
جأأعء ثلث أع تقرربأأعا مأأ  شأأركعء جأع زر  عنأأد احلعجأأة قأدموا قأأدرات  نيأأة قي مأأة   2017مقعرنأة بعأأعين 

لتلبية الحتيعجعت احلرجة املتصلة بعمليأعت الالجئأني واملشأررر  راخليأعا  وعأز ت املفوضأية قعئمأة  
كبأأأعر مرشأأأحي املالسسأأأة املعنيأأأني حبأأأعلت ال أأأوارل مأأأ  اجأأأل  ايرة قأأأدرهتع القيعررأأأة والتنسأأأيقية  

عن بوسأأع ع السأأت عبة بسأأرعة و ععليأأة ل لبأأعت عدرأأدة ومتزامنأأة للحصأأول علأأى ونتي أة لأأ لا  كأأ
 يف  لأأأأا يف بأأأأنغالررب و ثيوبيأأأأع والعأأأأراق واوغنأأأأدا    أأأأالا عأأأأ  احلعلأأأأة يف  نأأأأزورال  مبأأأأع تعزرأأأأزات

مليأأأأون رولر مأأأأ  املخأأأأزو ت  34  اُرسأأأألس اصأأأأنعأ اسعسأأأأية ل.غعثأأأأة بقيمأأأأة 2018 عأأأأعين ويف
عمليأأة للنقأأل اجلأأو   وضأأمنس  19 حبأأعلت ال أأوارل  وحتأأل  لأأا بلأأداا مت أأرراا  39الععمليأأة  ىل 

 للمفوضأية قأدرة السأت عبة لحتيعجأعت  7 املخزو ت املوجورة يف سأبعة مواقأج اسأياتي ية ععمليأة
 سععة  72مشرر حول الععمل يف غ ون  600 000رربو على  مع

 أفريقيا -ابء 
  2017 عأأعين عنأأ  يف 2018 عأأعين قيأأع يفقأأل  عأأدر الالجئأأني الفأأعرر  مأأ  بالر أأم يف ا رر -26

وكعنأأس امأأعك  نأأزوح الالجئأأني اسعسأأعا  أأي ى وررأأة ا ررقيأأع الوسأأ ى وى وررأأة الكونغأأو الد قرا يأأة 
 450 000 والصومعل وجنو  السوران  واست عبس املفوضية للحعلة اإلنسعنية احلرجأة ةكثأر مأ 

مريون  وتأأأأأد قعت الالجئأأأأأني مأأأأأ  املشأأأأأررر  راخليأأأأأعا يف منأأأأأع ق جنأأأأأو  غأأأأأر  وحتأأأأأعل غأأأأأر  الكأأأأأع
هأأأعو  عأأأدر اةشأأأخعص الأأأ ر  ُشأأأر روا  2019ااير/مأأأعرو الكأأأعمريونيني  ىل ني أأأرياي  وحبلأأأول هنعرأأأة 

 ي أع  مبع  ىل البلدان ا عورة 15 000شخص  و ر  من ع   عء  170 000  عسو بوركينعراخليعا يف 
ى وررأأة الكونغأأو الد قرا يأأة  ااثر تأأد ور مقأأع عع كيفأأو الشأأمعلية و رتأأور  يف  ويف مأأع  والني أأر 

مأأالو  ومو امبيأأق و مبأأعبو   ويف اةحأأوال اةمنيأأة واإلنسأأعنية القلأأق يف خ أأم تفشأأي و ء اإلربأأول 
مالرأني شأخص ت أرروا  عصأعر  را   3رقأر  مأ   ملأع است عبس املفوضية لالحتيعجعت اإلنسأعنية

يم تونغوغأأعرا يف  مبأأعبو   وان أأمس املفوضأأية مأأ  امل أأعجرر  يف خمأأ 12 000السأأتوائي  مبأأ   أأي م 
يف ثالثأأأة بلأأأدان و ع لأأأس  جأأأراءات ال أأأوارل عمأأأالا  لتزامعهتأأأع اةمأأأم املتحأأأدة  ىل اسأأأت عبة منظومأأأة 

  مبوجب بروتوكولت ر ج كفعءة نظعين الل نة الدائمة املشيكة بني الوكعلت على ن عق املنظومة

__________ 

السأعمية لشأالون الالجئأني يف اكأرا وعمأعن وكوبن أعغ  وروال وريب املتحأدة  تقج املخزو ت الععملية ملفوضية اةمأم  7 
 وكوالملبور ونريويب 
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 األمريكتان -جيم 
مليأون شأخص منأدرجني  13يف اةمرركتني تد ور ع  ومس س   أعء  واصلس حعلة التشرر -27

 100 000 رربأو علأى ومأع ملأتما جلأوء جدرأد  500 000يف عنعرة املفوضية يف املن قأة  مأن م 
  بلأأد عأأدر الفنأأزورليني الفأأعرر   ىل بلأأدان 2019رونيأأ  /مأأ  املشأأررر  راخليأأعا اجلأأدر  وبن عرأأة حزرران

مالرني نسمة  ومج اهنيأعر اخلأدمعت اةسعسأية  4وراء ع  ومع حر الكعرريبامرركع الالتينية ومن قة الب
و ايرة شحة ال ععين جراء احلعلة القتصعررة  لغة القسوة والت خم اجلعمح  غعرر الفنزورليون بلأد م 

مليأأأون  1.8مبعأأدل ةسأأأة اثلأ شأأأخص روميأأعا  ومنحأأأس بلأأأدان امرركأأأع الالتينيأأة الفنأأأزورليني قرابأأأة 
مسأح لأم  لسأتفعرة مأ  اخلأدمعت اةسعسأية  ًأع واشأكعل اخأرى ل.قعمأة العتيعررأة ترخيص  قعمة 

 تئأس تواجأ  حعلت أع  مأع والتمتج يف معظم البلدان حبق العمل  وقد  ر  معظم  اللء  ىل كولومبيع الأع
 مالرأأني 7.8الأأداخلي والأأع رصأأل  ي أأع عأأدر اةشأأخعص املشأأررر  راخليأأعا   لتشأأرردال اتيأأة املتعلقأأة 

شخص  وأتثرت من قة حتعل امرركع الوس ى  لنتشعر الواسج الن عق للعنم على رد العصأع ت 
واملنظمأأعت اإلجراميأأة  وخأأرج الأ اةشأأخعص يف السأألفعرور و نأأدوراا اسعسأأعا  ىل قعرعأأة ال ررأأق 

و ركأأأوا  ىل الشأأأمعل صأأأو  املكسأأأيا والأأأولايت املتحأأأدة اةمرركيأأأة حبثأأأعا عأأأ   "مواكأأأب"ونظمأأأوا 
عرأأة  ومأأج تأأرر  احلعلأأة السيعسأأية يف نيكأأعراغوا  وورور تقأأعررر عأأ  عمليأأعت لالحت أأع  التعسأأفي احلم

  و غعرات وارتكع  انت عكعت حلقوق اإلنسعن   ر  اآللأ خعرج البلد التمعسعا للسالمة

 آسيا واحمليط اهلادئ -دال 
املشأأأررر  راخليأأأعا مليأأأون مأأأ   2.7مالرأأأني لجأأأ  و 4.2كأأأعن   2018 عأأأعين حبلأأأول هنعرأأأة -28

رعيشون يف اثسيع ومن قة احملي  العرل  وقد حفظس الأدول تقليأد ع القأدس  ست أع ة الالجئأني 
 وبروتوكأول 1951 عأعين غأري من أم  ىل اتفعقيأة ل املن قأةبلأدان واقأعليم  م  45 م  20رغم ان 

   التشررد و ضأع ةا غعنستعن  ارى انعداين اةم  والنزا   ىل التسبب يف مزرد م ويف  1967 ععين
 رأأزال ول مأأ  اةشأأخعص اجلأأدر املشأأررر  راخليأأعا علأأى مأأدار السأأنة  350 000رقأأد ر بز أأعء  مأأع

اة غأأعن رشأأكلون العأأدر اةكأأرب مأأ  اةشأأخعص املشأأررر  يف املن قأأة وبقأأوا  ثلأأون حعلأأة الالجئأأني 
ب  ومث لأأس حعلأأأة املزمنأأة اةكأأرب ععمليأأعا  مأأج اسأأتمرار ع علأأى مأأأدار اربعأأة عقأأور علأأى وجأأ  التقررأأ

ال أأأوارل اخلعصأأأأة  لالجئأأأأني الرو ينغيأأأأع يف خمأأأأيم كأأأأوكا   ار يف بأأأأنغالررب  أأأأ  تركيأأأأز رئيسأأأأي 
للعمليأأأعت يف املن قأأأة  وقأأأدمس املفوضأأأية وشأأأركعو ع املسأأأععدة  ىل حكومأأأة بأأأنغالررب يف تأأأو ري 

نغيأأع  مبأأ  لجأأ  عأأدس اجلنسأأية مأأ  الرو ي 900 000رربأأو علأأى  ملأأع احلمعرأأة ومعونأأة  نقأأع  احليأأعة
 ا م  ولرة راخني يف املوجعت اةسبق للتشررد و تقرربعا  ر   200 000 ي م 

 أورواب -هاء 
مليأون  11  بلد عدر اةشخعص موضج عنعرة مكتب اورو    عء 2018 ععين يف هنعرة -29

مليأون مأ  مقأدمي  لبأعت الل أوء  قأدموا اسعسأعا  1.2مالرني لجأ  و 6.5شخص  من م قرابة 
يف املعئأأأة    7يف املعئأأأة  والعأأأراق   7يف املعئأأة  وا غعنسأأأتعن   14 العربيأأأة السأأأوررة  ررأأأةمأأ  اجلم و 

مالرأأني مأأ  الالجئأأني السأأوررني  وشأأرر  3.7واست أأع س تركيأأع العأأدر اةكأأرب لالجئأأني  مبأأ   أأي م 
مليون شخص  غري ان اورو  ش دت اخنفعضعا ملموسأعا يف عأدر  1.5النزا  راخل اوكرانيع حوا  

 529 000بلأداا اوروبيأعا  38  اسأتقبل 2018 عأعين صلني مقعرنةا  لسنوات السعبقة  وخاللالوا
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  ومأأ  2017 عأأعين يف املعئأأة عأأ  الفأأية نفسأأ ع يف 23مأأ   أأعليب الل أأوء اجلأأدر   خنفأأعص قأأدر  
يف املعئأأأة يف الأأأدول اةع أأأعء يف ال أأأعر اةورويب و لدرجأأأة اةوىل  رنسأأأع  98اصأأأل  أأأاللء  قي أأأد 

يأأع واليأأو ن و ر عليأأع و سأأبعنيع  لكأأ  النأأعا اسأأتمروا رالقأأون حأأتف م يف سأأعي م للحمعرأأة  مأأج واملعن
اخنفأأعص القأأدرة الععمأأة للبحأأذ واإلنقأأع  يف البحأأر  واسأأتمرار الأأد ج امل أأعر والعنأأم علأأى احلأأدور 
ة الربرأأة  و لأأرغم مأأ  الخنفأأعص امللمأأوا يف عأأدر الواصأألني حبأأراا  ىل  ر عليأأع   تأأس  سأأبعنيع نق أأ

الأأأدخول الرئيسأأأأية لالجئأأأأني وامل أأأأعجرر  علأأأأى مسأأأأعرات البحأأأأر املتوسأأأأ   واسأأأأتمر ار أأأأعا وصأأأأول 
 ملتمسي الل وء  ىل اجلزر اليو نية 

 الشرق األوسط ومشال أفريقيا -واو 
  بلأد عأدر اةشأخعص املشأمولني بعنعرأة املفوضأية الععئشأني يف 2018 عأعين حبلول هنعرأة -30

مليأون مأ  املشأررر  راخليأعا  10.5مليون نسأمة  مأن م  15ررقيع من قة الشرق اةوس  وحتعل ا 
مالرأأني مأأ  الالجئأأني وملتمسأأي  7.2والأأيم   ووجأأد   أأعء اجلم وررأأة العربيأأة السأأوررة يف العأأراق و 

الل أأوء ًأأ   أأروا مأأ  النزاعأأعت يف  أأ   املنأأع ق احلمعرأأة واملسأأععدة يف بلأأدان منتشأأرة علأأى مأأدى 
احلعلأة يف سأوراي تشأكل اكأرب ا مأة تشأررد علأى الصأعيد العأعملي  مأج  تأزال ول وراء ع  ومع املن قة
لجأأ   56 000مليأأون لجأأ  ومشأأرر راخليأأعا حبعجأأة  ىل املسأأععدة  وقأأد عأأعر قرابأأة  13وجأأور 

الأأأيم    ويف مليأأأون مشأأأرر راخليأأأعا  ىل منأأأع ق م اةصأأألية  1.4سأأأور  مأأأ  كع أأأة احتأأأعء املن قأأأة  و
ا  أأى  ىل  ًأأع 2018 عأأعين النأأزا  حتأأو اةسأأوا قأأر  هنعرأأة وبعأأد اربأأج سأأنوات مأأ  النأأزا   انع أأم

 432 000رربأو علأى  مأع تشررد  ضأعيف علأى ن أعق واسأج وانعأداين خ أري لألمأ  الغأ ائي و قعمأة
  ورغأأم انأأ  امكأأ   قيأأق بعأأا التقأأدين السيعسأأي مأأج  بأأراين ُمرهلأأةمشأأرراا راخليأأعا يف مسأأتو نعت 

اةمأم اتفأعق لوقأم   أالق النأعر بأني حكومأة الأيم  املعأيأ هبأع روليأعا ومتمأرر  احلأوثي بوسأع ة 
رأأأأزال  ول تنق أأأأج املصأأأأعرمعت علأأأأى مأأأأدار السأأأأنة  مل  2018كأأأأعنون اةول/ررسأأأأمرب يف  املتحأأأأدة 

ا  أى  ًأع الع رتكرر  ي أع تقعتأل ىععأعت امليليشأيع املوقم يف ليبيع على تقلب  خعصة يف  رابلا
اسأأرة  ورغأأم الخنفأأعص احلعصأأل علأأى مأأدى السأأنة يف عبأأور البحأأر  5 000 ىل تشأأررد اكثأأر مأأ  

اةبيا املتوس   اسأتمر اآللأ اأع رون هرواح أم يف رحأالت حبررأة خ أرية ان القأعا مأ  ليبيأع  
عت اإلجرامية وامل ربني واملت رر   لبشأر  ورعأعر رتعرضون  ي ع ععرة لت عو ات خ رية م  اجلمعع
 رعيضأأأ م  ىل ليبيأأأع ورواج أأأون مشأأأقة  عئلأأأة  او اةشأأأخعص الأأأ ر  رنقأأأ  م حأأأرا احلأأأدور الليأأأيب

 يف  لا العتقعل والحت ع  يف احوال مرو عة غعلبعا  مبع

 احللول الدائمة -خامساا  
 العودة الطوعية -ألف 

لجأأ   ىل بلأأداهنم اةصأألية  مقعرنأأأة  539 800قرابأأأة    عأأعر2018 عأأعين حبلأأول هنعرأأة -31
مأ  بلأداهنم اةصألية  37  وقأد عأعر الالجئأون  ىل 2017 عأعين لجأ  يف 667 400بعدر بلأد 

بلداا لل وء  ومثلس هتيئة اةحوال التمكينية ل.ععرة ال وعيأة والكر أة  ىل الأو   و بأداء  62م  
رة  أأد ني رئيسأأيني لالتفأأعق العأأعملي بشأأ ن الالجئأأني  الحأأياين الكعمأأل ملبأأدا عأأدين اإلعأأعرة القسأأر 

وعلأأأى مأأأدار السأأأنة  راقبأأأس املفوضأأأأية عأأأدراا مأأأ  حأأأعلت العأأأأورة التلقعئيأأأة جأأأرت احيأأأع ا  أأأأس 
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ُيل  ي ع السالين واةم  على حتو اتين   مل ال غو    ىل منع ق ش دت احوالع  س نعا جزئيعا لك 
 ى وررأأأأأة ا ررقيأأأأأع الوسأأأأأ ىو  بورونأأأأد و  غعنسأأأأأتعنا  واُبلغأأأأس املفوضأأأأأية عأأأأأ  حأأأأعلت للعأأأأأورة  ىل

  كولومبيأعو  الصأومعلو  جنأو  السأورانو  ى وررأة الكونغأو الد قرا يأةو  اجلم وررأة العربيأة السأوررةو 
  مو امبيقو  مع و 

ومأأأ  خأأأالل رصأأأد عمليأأأعت العأأأورة واةحأأأوال السأأأعئدة يف منأأأع ق العأأأورة  كأأأعن متيسأأأراا  -32
رقأأدموا علأأى العأأورة بعأأد   مل وموثوقيأأة لألشأأخعص الأأ ر للمفوضأأية تقأأدس معلومأأعت  ات صأألة 

 بورونأأأد   ويف وقأأأدمس ار أأأعا الأأأدعم لبلأأأدان املنشأأأ  يف التصأأأد  للحأأأواجز الأأأع تعأأأيص العأأأورة 
  ىل 2017 عأأعين مأأ  منتصأأم اعأأدار كبأأرية مأأ  الالجئأأني الأأ ر  عأأعروا علأأى مأأدى الفأأيةز  ُأأ مل

رأأأأأتح لأأأأأع سأأأأأوى سأأأأأبيل  أأأأأدور لل أأأأأوء  ىل الق أأأأأعء واخلأأأأأدمعت  ومل   واثئأأأأأق مدنيأأأأأة2019 عأأأأأعين
اةمأأأم اإلمنأأأعئي وصأأأندوق اةمأأأم املتحأأأدة الجتمععيأأأة اةسعسأأأية  وعملأأأس املفوضأأأية مأأأج بأأأر م  

لألغ رأأة والزراعأأة  الفأأعو  يف مشأأرو  متعأأدر السأأنوات اةمأأم املتحأأدة للسأأكعن ومنظمأأة املتحأأدة 
واةم  والعدالة و رص العيب للععئدر  وا تمععت لتحسني ُسبل النتفع   خلدمعت الجتمععية 

 نأأأأدوراا واصأأأألس املفوضأأأأية رعأأأأم اجل أأأأور الو نيأأأأة ملنأأأأج شأأأأغل مسأأأأعك  املشأأأأررر   ويف احملليأأأأة 
تأأدمري ع بشأأكل غأأري قأأعنو   و أأي اةسأأبع  الأأع تشأأكل عقبأأعت خ أأرية  او بيع أأع او واراضأأي م

 عأأالن نأأريويب بشأأ ن احللأأول الدائمأأة  امأأعين ا  عمليأأعت للعأأورة  وبعأأد انق أأعء عأأعمني علأأى توقيأأج
لالجئني الصومعليني و ععرة  رمأعج الععئأدر  يف الصأومعل  اعأعرت اليئأة احلكوميأة الدوليأة املعنيأة 
 لتنمية  اإلرغعر  والدول اةع عء  ي ع تنشأي  ج أور ترمأي  ىل التصأد  لألسأبع  اجل ررأة الأع 

 يمية تتسبب يف التشررد القسر  يف املن قة رون اإلقل

 اإلدماج احمللي وحلول حملية أخرى -ابء 
بلداا  وجعء  27لج  يف  62 600حلموع   ملع منح اجلنسية 2018 ععين جرى خالل -33

لجأأ   ومرجأأج  لأأا يف  73 400و أأو  2017 لعأأعين  أأ ا العأأدر منخف أأعا عأأ  العأأدر املأأأُبل د بأأ 
 يف 50 000 تركيأأع مأأ  اةسأأعا  أأو اخنفأأعص عأأدر حأأعلت مأأنح اجلنسأأية لالجئأأني السأأوررني يف

  وابلغأأأس كنأأأدا عأأأ  اث  اكأأأرب عأأأدر ملأأأنح اجلنسأأأية 2018 عأأأعين يف 20 000 ىل  2017 عأأأعين
 7 900حعلأأة  وجأأرى ار أأعا هنأأيا عأأدر متزارأأد مأأ  الالجئأأني يف  ولنأأدا بلأأد  18 300 و أأو

  وحتلس البلدان اةخرى الع ابلغس ع  اعدار كبأرية 2017 ععين حعلة يف 6 600حعلة مقعبل 
 يسعو ب -ع بل يكع  و رنسع  وغيني 2018 ععين ت نيا الالجئني يفل

ولحس امثلة اخرى ل.رمعج احمللي النعجح و تح املسعرات امعين احللول احمللية يثلأس يف  -34
ت بيق سيعسعت للتس يل املد  والتوثيق على جعنأب اكأرب مأ  املرونأة  وُوضأعس تأدابري لتحورأل 

 لالجئأأني  ىل  قعمأأة رائمأأة يف كأأل مأأ  الربا رأأل وكوسأأتعرركع و كأأوارور والسأألفعرور املركأأز املالقأأس 
 2019كأأأعنون الثع /رنأأأعرر ا ررقيأأأع  ااتح اعتمأأأعر  عأأأالن  ثيوبيأأأع اجلدرأأأد بشأأأ ن الالجئأأأني يف   ويف

 مكعنيأأأة انأأأدمعج الأأأبعا  ليأأأعا؛ بينمأأأع كعنأأأس السأأأل عت يف غعمبيأأأع ععكفأأأة علأأأى عمليأأأة لتبسأأأي  
 جلنسية لالجئني اشيا عت منح ا

علأأأى بيأأأعن عمأأأل ابوجأأأع  مأأأج  2019كأأأعنون الثع /رنأأأعرر ويف ا ررقيأأأع  اعيأأأد الت كيأأأد يف   -35
الدعوة  ىل اتبع  هُن  استبعقية يف اإلرمعج احمللي والتمعا بدائل للمخيمعت يف من قة حوص هنأر 

البحأريات الكأربى  اجتمع  ر يج املستوى للو راء املسالولني ع  شالون ال رة يف من قة ويف تشعر 
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يف ا ررقيع  اقرت احلكومعت هن اإلرمعج احمللي النعجح ُيتأعج  ىل ترتيبأعت قعنونيأة ل.قعمأة وحررأة 
 التنقل والندمعج يف النظم واخلدمعت الو نية وخفعرة حلتمعية و رارة لألراضي 

 إعادة التوطني واملسارات التكميلية -جيم 
جئأني همبيأة  عأعرة التأو ني كأ راة ملموسأة آلليأة تقعسأم رسلم التفعق الععملي بشأ ن الال -36

املسأأأالولية وإلنقأأأع  حيأأأعة الالجئأأأني اةشأأأد ُعرضأأأة للخ أأأر  ورتأأأوخى التفأأأعق اسأأأياتي ية تسأأأتغرق 
ثأأالت سأأنوات لأأزايرة عأأدر امأأعك  وبلأأدان  عأأعرة التأأو ني  و سأأني املسأأعرات التكميليأأة املتعحأأة 

 عو  تنعمي الحتيعجأعت  سأتمرار الفأرص الأع تتأعح إلعأعرة لقبول الالجئني وقعبليت ع للتنبال  ورت
مليأون لجأ  حبعجأة  ىل  عأعرة  1.4رنأع ز  مأع   قد رت املفوضأية وجأور2018 ععين ويف التو ني 

لج  إلععرة تو ين م  ومث أل  لأا  ايرة  81 300رولة  لبعت م   29التو ني  وقدمس  ىل 
يف املعئأة مأ  الحتيعجأعت  6.7رغأ  سأوى  مل مأج  لأاو  2017يف املعئة  ملقعرنة بعأعين  8بنسبة 

يف املعئأة اشخعصأعا  68 لبأعا  خأص من أع  81 300الععملية  وم  اصل ال لبأعت املقدمأة البعلغأة 
تعرضأأأوا للعنأأأم والتعأأأ رب  ولجئأأأني مأأأ   و  الحتيعجأأأعت القعنونيأأأة واملعررأأأة للحمعرأأأة  وعلأأأى 

 اة فعل اكثر م  نصم  ىع  ال لبعت مث ل  كمع  اةخص نسعء و تيعت يف احوال ال عم 
وواصأألس املفوضأأية احلأأذ علأأى  ايرة  عأأعرة تأأو ني الالجئأأني املنتمأأني  ىل ثأأالت احأأوال  -37

يف من قأأة الشأأرق اةوسأأ  وحتأأعل ا ررقيأأع   ىل جعنأأب الالجئأأني  الالجئأأون‘ 1‘ ات اولورأأة  أأي  
بلأأدان بأأدء ‘ 3‘البلأأدان الواقعأأة علأأى  أأول  ررأأق وسأأ  البحأأر اةبأأيا املتوسأأ ؛  ‘2‘يف تركيأأع؛ 

ا ررقيع  مث ل الالجئون م  ى وررة الكونغو  ويف تنفي    عر التععمل الشعمل مج مس لة الالجئني 
معل اجلنسأيعت الرئيسأية إلعأعرة التأو ني  واسأت عبة للنأداء الأ   وج أ  الد قرا ية و ررياي والصأو 

مكأأأأعن إلعأأأأعرة تأأأأو ني الالجئأأأأني  40 000لتأأأأو ري  2017سأأأأبتمرب /املفأأأأوص السأأأأعمي يف ارلول
املعرضأأني للخ أأر علأأى  أأول  ررأأق وسأأ  البحأأر اةبأأيا املتوسأأ   اتأأيح معظأأم  أأ   اةمأأعك  يف 

شأأأأأخص معظم أأأأأم مأأأأأ   3 900  ُاخلأأأأأي 2019حزرران/رونيأأأأأ   30 ويف  2019 عأأأأأعين م لأأأأأج
لجأ  ةغأراص  2 000الني ر  م  مراكز الحت ع  يف ليبيع  واحيل م      املراكز اكثأر مأ  

  ععرة تو ين م 
وواصلس املفوضية مشأعركت ع يف املبأعررة الععمليأة لرععرأة الالجئأني  وقأدمس الأدعم لأربام   -38

واررلندا و سبعنيع وعز ت الشأراكعت مأج ج أعت  ععلأة غأري تقليدرأة مثأل الرععرة ا تمعية يف املعنيع 
املالسسعت اةكعر ية والق ع  اخلعص  سعيعا  ىل توسيج اث عق  ععرة التأو ني  وواصألس املفوضأية 
العمل ار عا مج املنظمة الدولية لل  أرة لأدعم بلأدان  عأعرة التأو ني اجلدرأدة كأعةرجنتني والربا رأل 

غة بأأرام  مكينأأة ومسأأتدامة عأأرب اثليأأة الأأدعم املشأأيكة لبلأأدان  عأأعرة التأأو ني وشأأيلي هبأأدأ صأأيع
 النعشئة 

وتن أأو  املسأأعرات التكميليأأة لقبأأول الالجئأأني علأأى امبيأأة شأأدردة مأأ  اجأأل  ايرة ُسأأبل  -39
اجرهتأأع املفوضأأية  لشأأياهن مأأج منظمأأة   8 السأأتفعرة مأأ  حلأأول الدولأأة الثعلثأأة  وا  أأرت رراسأأة

مأأأ  بلأأأدان  أأأ   املنظمأأأة قبلأأأس خأأأالل الفأأأية  34يأأأة يف امليأأأدان القتصأأأعر   ان التعأأأعون والتنم

__________ 

السأعمية لشأالون الالجئأني اةمأم املتحأدة   مفوضأية Safe pathways for refugees مسعرات اثمنأة لالجئأنيانظر    8 
  2018كعنون اةول/ررسمرب ومنظمة التععون والتنمية يف امليدان القتصعر    

https://www.unhcr.org/5c07a2c84
https://www.unhcr.org/5c07a2c84
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 ررأأأأأأياي لجأأأأأأ  مأأأأأأ  ةسأأأأأأة بلأأأأأأدان رئيسأأأأأأية   560 000اكثأأأأأأر مأأأأأأ   2017 ىل  2010 مأأأأأأ 
حتأأل اةسأأر وتصأأعررح  مل   مأأ  خأأاللوالعأأراق الصأأومعلو  وا غعنسأأتعن واجلم وررأأة العربيأأة السأأوررة

 لج  اثخر ع   ررق خ    ععرة التو ني  350 400الدراسة والعمل   ضع ة  ىل وصول 

 انعدام اجلنسية -سادساا  
 3.9   بلد عدر اةشأخعص املعأيأ هبأم رمسيأعا ك شأخعص عأد ي اجلنسأية2018 ععين يف -40

مالرني شخص  لك  العدر الصحيح رقدر ان ركون اكأرب مأ   لأا بكثأري  واسأتمر خأالل السأنة 
أتكيأأأأد ع وحصأأأأل  او نسأأأأية سأأأأواء  كتسأأأأع  اجلنسأأأأية حأأأأرا  تقأأأأدين يف وفأأأأيا اعأأأأدار عأأأأد ي اجل

اسأفر  ًأع بلأداا علأى اجلنسأية يف غ أون السأنة 28مأ  عأد ي اجلنسأية يف عا شخص 56 380   عء
ع  حدوت اخنفعص هعأدار كبأرية يف حأعلت انعأداين اجلنسأية يف كع اخسأتعن وقريغيزسأتعن وال أعر 

   ين  ييسوتركمعنستعن واو بكستعن و الروسي والسورد و عجيكستعن 
املتعلقأأأة خبفأأأا حأأأعلت انعأأأداين  1961 عأأأعين ويف حبأأأر السأأأنة  ان أأأمس  سأأأبعنيع  ىل اتفعقيأأأة -41

بشأأ ن  1954 عأأعين واتفعقيأأة 1961 عأأعين    وان أأمس  أأعرع  ىل اتفعقيأأة1961 عأأعين اجلنسأأية  اتفعقيأأة
 ر الأأدول اة أأراأ يف اتفعقيأأة  ور أأج  لأأا عأأد1954 عأأعين وضأأج اةشأأخعص عأأد ي اجلنسأأية  اتفعقيأأة

  2018سأأأأأبتمرب /ارلول ويف رولأأأأأة  73 ىل  1961 عأأأأأعين اتفعقيأأأأأة ويف رولأأأأأة  91 ىل  1954 عأأأأأعين
صأأأأوتس اجلمعيأأأأة الو نيأأأأة يف بورونأأأأد  لصأأأأعك  قأأأأرار قأأأأعنونني لالن أأأأمعين والتأأأأزين البلأأأأد  لن أأأأمعين  ىل 

  التفعقيتني كلتي مع
صأأأعررة لأأأدول غأأأر  ا ررقيأأأع تنفيأأأ  خ أأأة عمأأأل وواصأأألس الأأأدول اةع أأأعء يف اجلمععأأأة القت -42

يسأأعو يف   عر أأع  عتمأأعر ب -ع    وقعمأأس غينيأأ2024-2017بن أأول للق أأعء علأأى انعأأداين اجلنسأأية  
  واعتمدت الدول اةع أعء يف اجلمععأة القتصأعررة 2018تشرر  الثع /نو مرب خ ة عمل و نية يف 

  وصأأأعغس "انعأأأداين اجلنسأأأية يف وسأأأ  ا ررقيأأأع  جنعمينأأأع للق أأأعء علأأأى"والنقدرأأأة لوسأأأ  ا ررقيأأأع مبأأأعررة 
  اعتمأأدت جعمعأأة 2018 ربارر /شأأبع  ويف حكومأأة كينيأأع خ أأة عمأأل و نيأأة إلهنأأعء انعأأداين اجلنسأأية 

الأأأدول العربيأأأة اإلعأأأالن الأأأو ار  العأأأريب بشأأأ ن النتمأأأعء والورأأأة القعنونيأأأة  ويك نأأأس املفوضأأأية وج أأأعت 
يا النسأأبة املئورأأة لأل فأأعل السأأوررني الالجئأأني يف اخأأرى عنأأد  ررأأق اسأأتخداين  أأ ا اإلعأأالن مأأ  وفأأ

يف املعئأأة مأأج حلأأول  1.8 ىل  2012 عأأعين يف املعئأأة يف 35من قأأة الشأأرق اةوسأأ  وحتأأعل ا ررقيأأع مأأ  
رون احتيأأأأعج ة  واثئأأأأق لل ورأأأأة  وعأأأأالوة علأأأأى  لأأأأا اُوأأأأ ت  2018تشأأأأرر  اةول/اكتأأأأوبر هنعرأأأأة 

ملأأنح اجلنسأأية ةشأأخعص عأأد ي  مأأعليزايو  قريغيزسأأتعنو   ين  ييأأسو  تركمعنسأأتعنو  اترلنأأدخ أأوات يف 
  اجلنسية موجورر  يف اراضي ع

ويف اةمأأرركتني  وضأأعس بنمأأع و راغأأوا  واورغأأأوا   جأأراءات لتحدرأأد حأأعلت انعأأأداين  -43
اورو   تعكأأأأم ارمينيأأأأع  ويف لوضأأأأج مثأأأأل  أأأأ   اإلجأأأأراءات  اجلنسأأأأية  وسأأأأن س اةرجنتأأأأني قأأأأعنو ا 

و ولندا واوكرانيأع علأى عمليأة لعتمأعر  جأراءات لتحدرأد حأعلت انعأداين واثرسلندا واجلبل اةسور 
 سأأأأني اإلجأأأأراءات القعئمأأأأة  ومنحأأأأس الفلبأأأأني احلقأأأأوق لسأأأأكعن مأأأأ   و  اصأأأأول  او اجلنسأأأأية
 رسبق  درد جنسيت م  وحتل  لا تو يق مركأز م ومأنح م احلأق يف العمأل والسأفر  مل  ندونيسية

 لتعأأأعون مأأأج مع أأأد اإلحصأأأأعء  2018اث /اغسأأأأ ا   اجأأأرت املفوضأأأية يف ررفأأأوار كأأأوت ويف
لألسأأر املعيشأأية علأأى ن أأعق البلأأد لتحدرأأد ابعأأعر حعلأأة انعأأداين اجلنسأأية  عا الأأو ح اإلرفأأوار  مسأأح
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مأأج حكومأأعت وج أأعت معنيأأة اخأأرى لنشأأر رراسأأتني عأأ  حأأدور انعأأداين عا وعملأأس املفوضأأية ار أأ
 اجلنسية يف الربتغعل وسورسرا 

والسأأأ ل املأأأد   أأأثالن اراتأأأني م متأأأني ملنأأأج حأأأدوت حأأأعلت وربقأأأى تسأأأ يل املواليأأأد  -44
انعأأداين اجلنسأأية وضأأمعن احلمعرأأة لألشأأخعص عأأد ي اجلنسأأية  وا الأأس البعنيأأع بعأأا احلأأواجز علأأى 

اأص ابنأعء رععاي أع الأ ر  ُولأدوا خأعرج البلأد  وقأدمس املفوضأية  مأع يف  لأا مبع تس يل املواليد 
  حيأأأذ ررفأأأوار كأأأوتيف  لأأأا يف   مبأأأع شأأأ عرات املأأأيالر العأأأون  ىل كثأأأري مأأأ  البلأأأدان يف  صأأأدار

تشأعر   ويف شأ عرة مأيالر ة فأعل م أدرر   نعأداين اجلنسأية  400 000رربأو علأى  مع اصدرت
 19 300 ىعليأأأأ   مأأأأع   صأأأأدر علأأأأى وجأأأأ  التقررأأأأب2018كأأأأعنون اةول/ررسأأأأمرب مأأأأ   اا واعتبأأأعر 

 33 000  أأعء   عسأأو بوركينأأعت شأأ عرة مأأيالر ة فأأعل الالجئأأني وا تمعأأعت املأأأُ يفة  واصأأدر 
 وةشخعص رنتمون  ىل ا تمععت املأُ يفة عا ش عرة ميالر للمشررر  راخلي

  اصأأأأدر اةمأأأأني العأأأأعين لألمأأأأم املتحأأأأدة مأأأأ كرة توجي يأأأأة 2019كأأأأعنون الثع /رنأأأأعرر ويف   -45
 مسأأأتكملة بشأأأ ن انعأأأداين اجلنسأأأية  وُشأأأفج  لأأأا مبأأأوارر جدرأأأدة ربرهتأأأع املفوضأأأية ملسأأأععدة الأأأدول
اةع عء واجل أعت اةخأرى علأى مععجلأة انعأداين اجلنسأية  وت أمنس املأ كرة رسأعئل رئيسأية لأدعم 

سأأأيمع يف الفأأية الأأأع  ل  اةمأأم املتحأأدةالأأدعوة الأأع تتول أأأع ج أأعت  ععلأأة علأأأى ن أأعق منظومأأأة 
تسأأأبق اجلأأأزء الر يأأأج املسأأأتوى بشأأأ ن انعأأأداين اجلنسأأأية املقأأأرر انعقأأأعر  خأأأالل ا تتأأأعح اجللسأأأة الععمأأأة 

تشأأأأأأرر  السأأأأأأعمية لشأأأأأأالون الالجئأأأأأأني  يف اةمأأأأأأم املتحأأأأأأدة السأأأأأأبعني لل نأأأأأأة التنفي رأأأأأأة ملفوضأأأأأأية 
 "انتمأأأأأأي ا "  وسأأأأأوأ رالشأأأأأأر  أأأأأ ا احلأأأأأأدت لنق أأأأأة املنتصأأأأأأم يف الأأأأأة 2019اةول/اكتأأأأأوبر 

(#IBelong) وقبأل انعقأعر  أ ا احلأدت  عقأدت 2024 ععين للق عء على انعداين اجلنسية حبلول  
الجتمععأأأعت التح أأأريرة اإلقليميأأأة  لتعأأأعون مأأأج املنظمأأأعت اإلقليميأأأة إلاتحأأأة  رصأأأة لة مأأأ  سلسأأأ

للدول واجل عت اةخرى لتبعرل املمعرسأعت اجليأدة والتنأعقب حأول اخل أوات اإلضأع ية الأع  كأ  
 اوع  ع م  اجل الق عء على انعداين اجلنسية 

 الشراكات -اا سابع 
 نظرة عامة -ألف 

يف العأأأعمل است أأأع ة عأأأدر غأأأري متنعسأأأب مأأأ  الالجئأأأني  اا البلأأأدان منأأأو  ل عملأأأع  م لأأأس اقأأأل -46
 33مالرأأني نسأأمة مأأ  اإلىأأع  العأأعملي لالجئأأني  ا  بنسأأبة  6.7وتست أأيم  أأ   البلأأدان قرابأأة 
يف املعئة م  حلمو  السكعن يف الععمل  وربلد نصيب ع مأ   13نسبة عا يف املعئة  رغم اهنع تشكل مع

   وتقأأأأم بوجأأأأ   أأأأ   البلأأأأدان   عتبعر أأأأع بلأأأأدا ا  9 يف املعئأأأأة 1.25العأأأأعملي  ىأأأأع  النأأأأعت  احمللأأأأي 
رتأعح  ول منخف ة الدخل  حواجز  يكلية جسأيمة تعأوق النمأو القتصأعر  والتنميأة القتصأعررة

القليل م  املوارر لالست عبة لحتيعجعت الالجئني  ورو ر التفعق الععملي بشأ ن الالجئأني   ل لع
اةعأأأدل واةكثأأأر قعبليأأأة للتنبأأأال لتقعسأأأم املسأأأالولية  ورسأأألم بعأأأدين  مكعنيأأأة  قيأأأق احللأأأول اإل أأأعر 

املستدامة ةحوال الالجئني م  رون قيعين الشراكعت وكفعلة املسعمبة م  جعنب حلموعة كبرية م  
 اجل عت الفععلة 

__________ 

انظأأر املوقأأج اإللكأأيو  يف  2019بررل نيسأأعن/اصأأندوق النقأأد الأأدو   قععأأدة بيأأع ت اث أأعق القتصأأعر العأأعملي    9 
  https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspxالعنوان التع   

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/index.aspx
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 شركاء التنمية واملؤسسات املالية -ابء 
الأأأأدو   ىل  نشأأأأعء مركأأأأز البيأأأأع ت املشأأأأيهن يف   ا  أأأأس الشأأأأراكة بأأأأني املفوضأأأأية والبنأأأأا -47

كوبن أأأعغ   وتشأأأغيل النع أأأ ة الفرعيأأأة للمسأأأععدة اإلمنعئيأأأة الدوليأأأة لالجئأأأني وا تمعأأأعت املأأأأُ يفة 
حهن اآلن على موا قة البنا الأدو  اا بلد 14   وقد حصل 18    ة املسععدة اإلمنعئية الدولية 

ية ملشعررج يف حلعلت التعليم والصحة وامليع  واملرا ق الصأحية لتو ري التمورل م      النع  ة الفرع
التعأعون بشأ ن اآلليأة عا   واسأتمر ار أ 10 والو عئم والتنمية احل أررة والررفيأة واحلمعرأة الجتمععيأة

أأأرة  الأأأع ان أأأمس  لي أأأع كولومبيأأأع لتكأأأون اول بلأأأد متوسأأأ  الأأأدخل خأأأعرج  الععمليأأأة للقأأأروص امليس 
 لنسبة ملس لة تسأ يل عا  علت  ار  مع عل ا ررقيع رن م  ىل اآللية  و ومن قة الشرق اةوس  وحت

  " ثبعت الورة م  اجأل  قيأق التنميأة"و رارة الورة  ن معم ع  ىل بر م  حلموعة البنا الدو  
مبعيَّأأأة حلموعأأأة البنأأأا الأأأدو  لتحدرأأأد املسأأأعمبعت الأأأع تقأأأدم ع البلأأأدان عا وعملأأأس املفوضأأأية ار أأأ

 وقيعا اةثر امليتب ع  اعرة الالجئني واست ع ت م  املست يفة
أأق التعأأعون مأأج ج أأعت  ععلأأة  منعئيأأة اخأأرى مثأأل منظمأأة التعأأعون والتنميأأة يف امليأأدان  -48 وتعم 

اإلمنأأأأعئي واملالسسأأأأعت املعليأأأأة املتعأأأأدرة اة أأأأراأ و ةخأأأأص املتحأأأأدة  القتصأأأأعر  وبأأأأر م  اةمأأأأم
للتنميأة ومصأرأ التنميأة اآلسأيو   وشأرعس املفوضأية  مصرأ التنمية اة ررقي والبنا اإلسالمي

يف بنعء   عت ملععجلة الصرأ الصحي يف خميم كوكا   ار يف بنغالررب  لتععون مج احلكومأة 
ومصأأأأأرأ التنميأأأأأة اآلسأأأأأيو   واسأأأأأتمر التعأأأأأعون مأأأأأج اجل أأأأأعت الثنعئيأأأأأة املعحتأأأأأة يف ا أأأأأعل اإلمنأأأأأعئي 

مس لة التشرر القسر  بتأدخالت  منعئيأة شأعملة  لتش يع ع على التععمل بشكل اكثر من  ية مج
 ىل رعم الشأراكعت اإلمنعئيأة  اُنشأئس ىععأة عا رفيد من ع الالجئون وا تمععت املأُ يفة لم  وسعي

املمعرسأأأأني يف حلأأأأعل الشأأأأراكعت والسأأأأت ع ت اإلمنعئيأأأأة الشأأأأعملة ل أأأأمعن الأأأأتعلم وتعزرأأأأز القأأأأدرة 
  يمع بني العمليعت املالسسية يف حلعل الشراكعت اإلمنعئية 

 واملنظمات الدوليةاألمم املتحدة منظومة  -جيم 
يف  لا  مبع  ك  التعورل علي  يف احملع ل املشيكة بني الوكعلت عا بقيس املفوضية شررك -49

اةمأأم املتحأأدة يف الل نأأة الدائمأأة املشأأيكة بأأني الوكأأعلت  وحللأأا الروسأأعء التنفيأأ رني يف منظومأأة 
اإلمنعئيأة الأ   ررمأي اةمأم املتحأدة ق  وواصلس املفوضية رعم اإلصالح يف منظومأة املعح  لتنسي

 ىل  ايرة  ععليأأة وكفأأعءة الأأدعم اإلمنأأعئي علأأى الصأأعيد الق أأر   وتشأأغل املفوضأأية منصأأب الأأرئيا 
املشأأأعرهن مأأأج بأأأر م  اةغ رأأأة العأأأعملي للفررأأأق املعأأأح  لبتكأأأعر يف حلأأأعل اةعمأأأعل  واسأأأ مس يف 

للتعأأأأعون يف حلأأأأعل التنميأأأأة املسأأأأتدامة  وضأأأأععفس املفوضأأأأية اةمأأأأم املتحأأأأدة عمأأأأل صأأأأيعغة   أأأأعر 
 2.5 ىل  2018 عأعين مليأون رولر يف 1.24املسعمبعت الع تقأدم ع  ىل نظأعين املنسأق املقأيم مأ  

  2019 ععين مليون رولر يف
بنمأأأو ج التنسأأأيق يف حلأأأعل الالجئأأأني   مأأأج املسأأأالوليعت املنو أأأة  ملفوضأأأية  وعمأأأالا عا ويعشأأأي -50

واصألس تنسأيق السأأت عبة اإلقليميأة لالجئأأني يف اةحأوال املتصألة  لنزاعأأعت يف بورونأد  وى وررأأة 
اإلمنأعئي يف اةمم املتحأدة الكونغو الد قرا ية وني رياي وجنو  السوران  وشعركس املفوضية بر م  

__________ 

و كسأأأتعن وبأأأنغالررب وبوركينأأأع  عسأأأو وبورونأأأد  وتشأأأعر   ثيوبيأأأع واوغنأأأداُوو أأأق علأأأى تقأأأدس التمورأأأل لكأأأل مأأأ     10 
  وى وررة الكونغو الد قرا ية وجيبويت ورواندا والكعمريون وموررتعنيع والني ر وى وررة الكونغو



A/74/12 

GE.19-14118 16 

عزرأأز القأأدرة علأأى مواج أأة اة مأأعت  واسأأت عبة للتأأد ق قيأأعرة اخل أأة اإلقليميأأة لالجئأأني السأأوررني وت
اخلأأأعرج مأأأ  ى وررأأأة  نأأأزورال البوليفعررأأأة  وضأأأعس املفوضأأأية واملنظمأأأة الدوليأأأة لل  أأأرة خ أأأة  قليميأأأة 

  2018كأأأأأعنون اةول/ررسأأأأأمرب لالسأأأأأت عبة لحتيعجأأأأأعت الالجئأأأأأني وامل أأأأأعجرر   واصأأأأأدرات ع يف  
عمليأأأة تنأأأدرج يف   أأأعر عمأأأل  101املفوضأأأية يف    تشأأأعرهن2019حزرران/رونيأأأ   30مأأأ  اا واعتبأأأعر 

  خ ة لالست عبة اإلنسعنية 19للمسععدة اإلمنعئية   ىل جعنب اةمم املتحدة 
إلرراج الالجئأأني يف الأأنظم الو نيأأة للحمعرأأة عا وعملأأس منظمأأة العمأأل الدوليأأة واملفوضأأية معأأ -51

سعر العمل قدمعا يف تيسأري  كمع   الجتمععية   ليكيز على الرععرة الصحية وخ   الت مني الصحي
ُسأأأأبل  رمأأأأعج الالجئأأأأني يف اةسأأأأواق  جأأأأراء تقيأأأأيم لألسأأأأواق يف الربا رأأأأل وكينيأأأأع والني أأأأر لتحدرأأأأد 
الق ععأأعت الأأع رسأأج الالجئأأني السأأتفعرة مأأ  الفأأرص القتصأأعررة  ي أأع  و لتعأأعون مأأج احلكومأأعت 

جئأأأني يف الأأربام  الجتمععيأأأة وبأأأرام  والشأأركعء اإلمنأأأعئيني استكشأأفس املفوضأأأية  مكعنيأأأة  رمأأعج الال
اإلسأأأكعن امليسأأأور يف عأأأدة بلأأأدان  و ارت املفوضأأأية تفععل أأأع مأأأج املالسسأأأعت الجتمععيأأأة لتمكأأأني 

رخأأأول السأأأوق والتصأأأميم "الالجئأأأني احلأأأر يني مأأأ  الولأأأوج  ىل اةسأأأواق الععمليأأأة عأأأ   ررأأأق مبأأأعررة 
للمشأأأعررج اإلنتعجيأأأة اةمأأأم املتحأأأدة مأأأج صأأأندوق عا   و لتعأأأعون ار أأأMADE51 "51 - والتمكأأأني

وج أأأعت اخأأأرى  اععنأأأس املفوضأأأية الالجئأأأني علأأأى ضأأأمعن سأأأبل حصأأأولم علأأأى اخلأأأدمعت املعليأأأة  
يف  لأأا عأأ   مبأأع إلقأأراص الالجئأأني عا و تحأأس مالسسأأعت معليأأة حسأأع ت مصأأر ية وانشأأ ت خ  أأ

 ررق هتيئأة  أروأ مواتيأة جلأ   السأتثمعرات يف كأل مأ  اةرجنتأني و امبيأع وروانأدا ولبنأعن واةررن 
ومالو  واملغر  وتونا  وعقدت املفوضية ائتالأ وفيم الفقر مج شراكة البنا الدو  ل.رمأعج 

 500 000بأأو علأأى رر  ملأأع القتصأأعر  ومنظمأأعت غأأري حكوميأأة اخأأرى لتعزرأأز الرمأأعج القتصأأعر 
  على مدار ةا سنواتاا بلد 35م  الالجئني واةسر املعيشية يف ا تمععت املأُ يفة يف 

لألغ رة والزراعأة  الفأعو  ضأععفس املفوضأية اجل أور اةمم املتحدة و لشراكة مج منظمة  -52
امبيق و ثيوبيأع واوغنأدا  الرامية  ىل  رمعج الالجئني وا تمععت املأُ يفة يف اةنش ة الزراعية يف مو  

وعملأأس املفوضأأية مأأج بأأر م  اةغ رأأة العأأعملي لتحسأأني اوضأأع  اةمأأ  الغأأ ائي لالجئأأني  وبغيأأة 
للت أأأأعرة والتنميأأأأة اةمأأأأم املتحأأأأدة  رشأأأأعر وضأأأأج السيعسأأأأعت واملبأأأأعررات اإلرمعجيأأأأة  شأأأأعرهن مأأأأالير 

مبأأأأعرل توجي يأأأأأة "ن  اةونكتأأأأعر  واملفوضأأأأية واملنظمأأأأة الدوليأأأأة لل  أأأأأرة يف  عأأأأدار منشأأأأور بعنأأأأوا
  و لتنسأأأيق مأأج منظمأأة التعأأأعون  11 "للسيعسأأعت املتعلقأأة بأأرايرة اةعمأأأعل للم أأعجرر  والالجئأأني

والتنميأأأة يف امليأأأدان القتصأأأعر  سأأأعس املفوضأأأية  ىل الأأأدعوة لأأأدى الق أأأع  اخلأأأعص لت يئأأأة  أأأرص 
  خ أأة عمأأل متعأأدرة اإلمنأأعئي تتأأوىل املفوضأأية تنفيأأاةمأأم املتحأأدة العمأأل لالجئأأني  ومبعي أأة بأأر م  

السأأنوات تركأأز علأأى حلأأعلت مأأ  قبيأأل سأأيعرة القأأعنون واحلوكمأأة احملليأأة واحللأأول املسأأتدامة واثليأأعت 
 التفعق الععملي بش ن الالجئني والنُ   اإلقليمية وُسبل العيب واإلن ار املبكر والت  ب لأل معت 

ليأأأأأون رولر  م 568  قأأأأأدمس املفوضأأأأأية مسأأأأأععدات نقدرأأأأأة قيمت أأأأأع 2018 عأأأأأعين ويف -53
يف املعئأة  15اسُتخدمس  لدرجة اةوىل لتو ري منح نقدرأة متعأدرة اةغأراص ومث لأس  ايرة بنسأبة 

اةمأم   وتلتزين املفوضية  ستخداين نظعين موحد للنقدرأة  لشأياهن مأج مكتأب 2017مقعرنة بععين 
  وبأر م  اةغ رأة لل فولأة  اليونيسأيماةمأم املتحأدة لتنسيق الشالون اإلنسعنية ومنظمأة املتحدة 

__________ 
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العأعملي لت ن أب ا رواجيأة عمليأأعت التقيأيم والتحدرأد والرصأد مأأ  اجأل  ايرة كفأعءة تقأدس النقدرأأة 
 و ععليت ع م  حيذ التكعليم 

 املنظمات غري احلكومية -دال 
استمر عمل املفوضية مج املنظمعت غري احلكومية ركتسي امبية حعمسأة يف تأو ري املسأععدة  -54

الوصول  ىل اةشخعص املشمولني بعنعرة املفوضية  وشعركس املنظمعت غأري احلكوميأة يف اإلنسعنية و 
 وضأأج التفأأعق العأأعملي بشأأ ن الالجئأأني وتنخأأر  يف اةعمأأعل التح أأريرة للمنتأأدى العأأعملي لالجئأأني 

  2019حزرران/رونيأأ    أأعر املشأأعورات السأأنورة مأأج املنظمأأعت غأأري احلكوميأأة الأأع ُعقأأدت يف  ويف
  2019رونيأأأأ  /حزرران اا  ويفبلأأأأد 87منظمأأأأة مأأأأ   300 ثلأأأأون عا مشأأأأعرك 450 ىعليأأأأ   مأأأأع التأأأأ ين

  ُعقدت اوىل املشعورات اإلقليمية للمنظمعت غري احلكومية يف عمعن  ةررن
وارخلأأس املفوضأأية العمأأل بعأأدر مأأ  التأأدابري الأأع تكفأأل مواءمأأة وترشأأيد العمليأأعت مأأ   -55

  جأأأرى  ورأأأل بوابأأأة 2018الثأأأع /نو مرب  تشأأأرر  ويف احلكوميأأأة الشأأأرركة اجأأأل املنظمأأأعت غأأأري 
  مببأأعررة اةمأأم املتحأأدةالسأأعمية لشأأالون الالجئأأني  ىل بوابأأة لشأأركعء املتحأأدة  شأأركعء مفوضأأية اةمأأم
 ااتح منصأة ًأع لل فولة  اليونيسيم  وبأر م  اةغ رأة العأعملي اةمم املتحدة مشيكة مج منظمة 

  ومك أ   لأا اةمأم املتحأدةشررا للمسعمبة يف اةنش ة الع ت  لج هبأع  3 000رربو على  ملع
املفوضأأية واليونيسأأيم مأأ  تنسأأيق عمليأأعت مراعأأعة العنعرأأة الواجبأأة وسأأععد علأأى  سأأني الكفأأعءة  
وكفلس املفوضية واليونيسيم انس عين اسعليب مراجعة اةراء للشركعء املتبأعرلني  سأتخداين الأن   

خأأأأع رة الأأأأ   صأأأأعغت  املفوضأأأأية  واعتمأأأأدت املفوضأأأأية يف تقأأأأدس التقأأأأعررر منأأأأو ج القأأأأعئم علأأأأى امل
لتقليأأأأل وتبسأأأأي  ح أأأأم اإلبأأأأالمل الأأأأ   رالررأأأأ  الشأأأأركعء مأأأأ  املنظمأأأأعت غأأأأري  "الصأأأأفقة الكأأأأربى"

  حد ثس املفوضية سيعست ع املتعلقة بتكعليم رعم الربام  الأع  م أل 2019 ععين ويف احلكومية 
للقأدرة اا مأل  لتكأعليم الععمأة للمنظمأعت غأري احلكوميأة الو نيأة تعزرأز على الشركعء  وارخلس الع

والنزا أة واملأأأُسعَءلة والرقعبأأة  ول أأمعن التخ أأي  القعبأأل للتنبأأال  اسأأت لس املفوضأأية اتفعقأأعت شأأراكة 
 متعدرة السنوات يف بلدان خمتعرة 

عا  شررك 1.077حلموع   ملع بليون رولر 1.407  خصصس املفوضية 2018 ععين ويف -56
  وم  اصأل اةمم املتحدة ي ع املنظمعت غري احلكومية الو نية والدولية واحلكومعت ووكعلت  مبع

يف املعئأأأأة   85بليأأأأون رولر  ىل املنظمأأأأعت غأأأأري احلكوميأأأأة  ا  بنسأأأأبة  1.194 أأأأ ا املبلأأأأد ق أأأأدين 
يبأأأأس منظمأأأأة  واق 666مليأأأأون رولر ملنظمأأأأعت غأأأأري حكوميأأأأة و نيأأأأة عأأأأدر ع  554.7شأأأأعملة 

يف املعئة  25املتمثل يف وصيص نسبة  " لصفقة الكربى"املفوضية بقدر اكرب م   د  ع املتعلق 
  2020 ععين حبلولعا وو نيعا م  نفقعهتع الرب حلية لل  عت املست يبة  لي

 السلطات احمللية وشبكات املدن -هاء 
الالجئأأني يف العأأعمل رعيشأأون يف املنأأع ق يف املعئأأة مأأ   60رربأأو علأأى  مأأع مأأ  انعا ان القأأ -57

احل أأررة  اعأأيأ التفأأعق العأأعملي بشأأ ن الالجئأأني هن السأأل عت احملليأأة  أأي اصأأحع  مصأألحة 
رئيسأأية يف اسأأتقبعل الالجئأأني واأأعرت م ويكأأني التوصأأل  ىل حلأأول مأأ  اجل أأم  وارأأدت شأأبكعت 

بلأأأدايت  ومنتأأأدى روسأأأعء البلأأأدايت  ي أأأع الربملأأأعن العأأعملي لروسأأأعء ال مبأأأع روسأأعء البلأأأدايت واملأأأدن 
بشأأ ن التنقأأل وال أأرة والتنميأأة  مبأأعرل التفأأعق العأأعملي بشأأ ن الالجئأأني وا دا أأ  وابأأدت اللتأأزاين 
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بشأأ ن  أأدايت احلمعرأأة  2018 لعأأعين بتنفيأأ   علأأى الصأأعيد احمللأأي  وركأأز حأأوار املفأأوص السأأعمي
يف املنأأأأع ق احل أأأأررة  مأأأأج  اا علأأأأى مسأأأأ لة اعرأأأأة الالجئأأأأني واةشأأأأخعص اآلخأأأأرر  املشأأأأررر  قسأأأأر 

مأأأأدن "اةمأأأأرركتني  ابأأأأر  مف أأأأوين  ويف ال تمأأأأعين  لأأأأدور الأأأأ   تلعبأأأأ  املأأأأدن والسأأأأل عت احملليأأأأة 
الأأدور احملأأور  الأأ   تالررأأ  املأأدن يف يكأأني الالجئأأني مأأ  التمتأأج  حلقأأوق الجتمععيأأة  "الت أأعم 

  و لتشأعور 2018 عأعين ويف والقتصأعررة والثقع يأة مأ  اجأل تيسأري انأدمعج م يف الأنظم الو نيأة 
 ققأ   ملأع مج بعا مدن     املن قة  ُوضعس من  يأة لكأي تسأتخدم ع املأدن يف التقيأيم الأ ايت

 يف   ا ا عل وم  اجل  نشعء حلتمععت للممعرسني 

 التربعات للمفوضية -اا اثمن 
ر  بأزايرة بالرأني رول 8.220 ىعليأ   مأع 2018 لعأعين بلغس امليزانية السنورة للمفوضأية -58

 2017تشأرر  اةول/اكتأوبر ع  امليزانية الع اقرهتع الل نأة التنفي رأة لأرب م  املفأوص السأعمي يف 
 712بالرأأأني رولر  وتعأأأزى  أأأ   الأأأأزايرة  ىل سأأأس ميزانيأأأعت تكميليأأأة قيمت أأأأع  7.508البعلغأأأة 

 مليون رولر اضيفس يف سيعق السنة للتصد  لحتيعجعت  عرئة غري منظورة 
بالرأأأني  4.141للتربعأأأعت بقيمأأأة عا   حققأأأس املفوضأأأية مسأأأتوى قيعسأأأي2018 عأأأعين ويف -59

بالرأأني رولر  ورغأأم الأأزايرة احلعصأألة يف  4.710رولر  وبلأأد  ىأأع  اةمأأوال املتعحأأة للمفوضأأية 
بالرأني رولر   3.510رععرل  مع يف املعئة  ا  43اةموال املتعحة  استمرت   وة التمورل يثل 

شأ د ح أم التمورأل املخصأص  "الصأفقة الكأربى"م  الأزايرة احلعصألة يف التزامأعت  عا و لرغم ار 
يف املعئأأأة مأأأ  اإلرأأأرارات  67بليأأأون رولر  ا   2.768مأأأ  جعنأأأب اجل أأأعت املعحتأأأة  ايرة  وبلأأأد 

املخصأص  او التمورأل غأري املخصأص امأع غأري مأرن للمفوضأية عا املخصصة وصيصأ او املخصصة
مليأأون رولر غأأري  617.4بليأأون رولر  وت أأم  اصأأل  أأ ا املبلأأد  1.372 بلأأد  مأأر ا عا وصيصأأ

يف املعئأأة مأأ  يورل أأع غأأري املخصأأص يف الربأأج اةول مأأ   56خمصصأأة هكمل أأع  وتلقأأس املفوضأأية 
ااتح لع املرونة امل لوبة احلعمسة لست الل است ع ت ال وارل  وتدعيم اجل ور يف   عر  ًع السنة

  قصعا   ج كفعءة الربام  املمولة يورالا اة معت املنسية ور 
مليأون رولر مأ  ج أعت معحتأة مأ  الق أع  اخلأعص   422.7وحصلس املفوضأية علأى مبلأد  -60
مليأأون  293مليأأون رولر   واسأأ م اة أأرار مببلأأد رنأأع ز  225يف املعئأأة من أأع غأأري خمصأأص   53جأأعء 

ار  و  اةرصأأدة املعليأأة ال أأخمة هكثأأر يف املعئأأة  واسأأ مس الشأأركعت واملالسسأأعت واة أأر  69رولر  
 يف املعئة   31مليون رولر   129م  

 اإلصالح واملـُساَءلة والرقابة -اا اتسع 
 اإلصالح -ألف 

علأأى مسأأرية اإلصأأالح التنظيمأأي لكأأي ركأأون مبسأأت عع ع عا واصأألس املفوضأأية امل أأي قأأدم -61
عا ر كفأأأأعءة و ععليأأأأأة وخ أأأأأوعهسأأأأألو  اكثأأأأأ 2021-2017تنفيأأأأ  توج عهتأأأأأع السأأأأأياتي ية للفأأأأية 

للُمسعَءلَة  وقد  ار  قرار التفعق الععملي بش ن الالجئني املفوضية تش ععا لتقيأيم امل أعرات والقأدرات 
 واسعليب العمل اجلدردة الال مة لتو ري احلمعرة واملسععدة لالجئني وحلتمععت املشررر  
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وعقأب  جأأراء اسأأتعراص تنظيمأأي  بأأدا العمأأل لنقأل املنظمأأة  ىل منأأو ج رتسأأم بقأأدر اكأأرب  -62
لتمكين أأع مأأ  السأأت عبة اةسأأر  واةكثأأر كفأأعءة  ورت لأأب  لأأا الت بيأأق الواضأأح  الالمركزرأأةمأأ  

مكعتأأب ق ررأأة معأأز ة حل أأزة ‘1‘الأأ   رشأأتمل علأأى   "خ أأو  الأأد ع  الثالثأأة"واملكأأني لنمأأو ج 
نقأأل املكعتأأب اإلقليميأأة ‘ 2‘ رارة خأأ  املخأأع ر اةول واإلمسأأعهن بزمعمأأ ؛ للقيأأعين بشأأكل ا  أأل 

 جيأعر  ‘3‘؛ "اخلأ  الثأع "م  جنيم كل  ىل من قت   و عأعرة ضأب   عور أع ليكيز أع علأى م أعين 
 معز  للد ع  قعرر على م ععفة الت ثري  "خ  اثلذ"

هتع للت كد م  استفعرة املنع ق ونُف  اإلصالح  لتزام  مج تنقيح انظمة املفوضية وعمليع -63
والعمليأأعت مأأ   ايرة تفأأورا السأأل ة املقأأين ببيأأعن واضأأح ةوجأأ  املأأأَُسعَءلة   ضأأع ة  ىل م أأععفة 
قدرهتع على العمل هسلو  مرن يف بيئعت تشغيل معقأدة  وتوجأد قيأد اإلعأدار يف الوقأس الأرا   

ية حبعجت ع الكعملة م  املأو فني لكأي حلموعة م  التدابري ترمي  ىل ضمعن تزورد املكعتب اإلقليم
أأأنة  2020كأأأعنون الثع /رنأأأعرر و أأأو  ىل حيأأأز التشأأأغيل حبلأأأول   و أأأي حل أأأزة بأأأنظم وعمليأأأعت  س 

مركأأأز   وبغيأأأة ضأأأمعن الن أأأعح لعمليأأأة  ول وقأأأدرات تقنيأأأة راعمأأأة لنت أأأعج اسأأألو  عمأأأل جدرأأأد
 كعمالا عا  ل يف املفوضية  ملعماإلصالح جرى تنظيم مبعررات  درة الدأ للت كد م   ملعين قوة العم

مبدونأأة قواعأأد السأألوهن والسيعسأأعت امل مأأة اةخأأرى  وُعقأأدت رورات للتأأدررب ورورات  عالميأأة 
يف  لا التععمل مأج السأتغالل  مبع اخرى حتلس حلموعة م  الق عاي اإلراررة والثقع ية التنظيمية 

واعأأأي يف اوأأأع  القأأأرار  وتنميأأأة والنت أأأعهن اجلنسأأأيني والتحأأأرا اجلنسأأأي والأأأتخلص مأأأ  التحيأأأز الال
 ثقع ة اكثر ميالا لالبتكعر على ن عق املفوضية 

 املـَُساَءلة والرقابة -ابء 
 ي أع  مبأع تركزت اجل ور على تو يأد التغيأريات اإلجيعبيأة الأع اجررأس يف اةعأواين السأعبقة  -64

ة جدرأدة لصأيعغة  يكلية مكتب املفأتب العأعين واروار  ومسأالوليعت   وسأي ر  وضأج سيعسأة رقعبيأ
    التغيريات يف شأكل رمسأي رعأرب  يأ  عأ  اسأتقاللية م أعين الرقعبأة ضأم     أعر موحأد مأج تعزرأز 
التنعسأأأأق  يمأأأأع بين أأأأع  و أأأأد ت  أأأأ   السيعسأأأأعت الصأأأأالحيعت القعئمأأأأة  وت أأأأج شأأأأرو عا جدرأأأأدة 

 املتحدة  رقر هبع م  توصيعت وحدة التفتيب املشيكة لألمم مبع للتو يم يف مكتب املفتب الععين 
وواصأأأأألس املفوضأأأأأية تعزرأأأأأز هن  أأأأأع   اء  رارة املخأأأأأع ر  سأأأأأععية  ىل تقورأأأأأة نظأأأأأم اإلرارة  -65

وسأأأأالمة بأأأأرام  املفوضأأأأية والتصأأأأد  لألسأأأأبع  اجل ررأأأأة للفسأأأأعر والحتيأأأأعل  ونشأأأأرت املفوضأأأأية 
مأأو فني  ضأأع يني لأأدعم العمليأأعت املن ورأأة علأأى ررجأأة ععليأأة مأأ  املخأأع ر لأأزايرة قأأدرة املكعتأأب 

قليميأأأأة علأأأأى  رارة املخأأأأع ر ومسأأأأعئل المتثأأأأعل  واقرنأأأأس  لأأأأا  سأأأأتثمعر مت أأأأدر يف حلأأأأعلت اإل
تأأدررب املأأو فني علأأى  رارة املخأأع ر و رمأأعج  رارة املخأأع ر يف العمليأأعت املعتأأعرة وتعزرأأز اروات 
 رارة املخع ر واإلبالمل يف املالسسة  والت كد مأ  تبأعرل ا  أل املمعرسأعت علأى ن أعق املفوضأية  

استعراضأعا للمخأع ر  أو  2019 لعأعين كملس املفوضية يف سيعق عمليأة التخ أي  التفصأيليواست
اةحتل ال   هرر  حهن اآلن  وحأد ثس سأ ل املخأع ر السأياتي ية وااتحأس نسأخة مأوجزة منأ  

  ي ع الدول اةع عء  مبع للكيع ت اخلعرجية 
ت أأأعهن اجلنسأأأيني والتحأأأرا اجلنسأأأي وت أأأمنس التأأأدابري املد عمأأأة للتععمأأأل مأأأج السأأأتغالل والن -66

 نشأأأعء خأأأ  اتصأأأعل سأأأر  ومسأأأتقل للمسأأأععدة متأأأعح جلميأأأج الأأأزمالء الأأأراغبني يف اإلبأأأالمل عأأأ  سأأأوء 
يف احلصول على املشورة  وُنشرت توجي عت مأوجزة للمأدررر  بشأ ن منأج التحأرا اجلنسأي  او السلوهن
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احلأأأعلت النفسأأأية والجتمععيأأأة لأأأدعم انشأأأ  نظأأأعين للتععمأأأل مأأأج  كمأأأع  يف مكأأأعن العمأأأل والتصأأأد  لأأأ  
ضأحعاي وشأأ ور التحأرا اجلنسأأي  وصأدر توجيأأ   رار  جدرأد بشأأ ن احلمعرأة مأأ  النتقأعين ت أأم  مأأد 
ن أأعق احلمعرأأأة  ىل ىيأأأج القأأأوة الععملأأأة يف املفوضأأأية  وتوسأأأيج ن أأأعق اةنشأأأ ة الأأأع ُتكفأأأل لأأأع احلمعرأأأة 

تعزرأز عمليأعت التحقيأق والت ررأب  عا ين  وجأرى ار أوالتدابري العالجية الأع تتخأ  يف حعلأة وقأو  النتقأع
يف  لأأا اإلجأأراءات الت رربيأأة الأأع رتخأأ  ع املفأأوص العأأعين  واُ لقأأس  مبأأع وتبليأأد املأأو فني هبأأ   املسأأعئل

مبأعررات اسأأت د س هتيئأة   أأعءات اثمنأأة إلجأراء املنعقشأأعت  يمأع بأأني الأأزمالء  مثأل احلأأوارات الداخليأأة 
نس املو فني حول الععمل م  املشعركة يف منصأة تفععليأة و جأراء تبأعرل بش ن سوء السلوهن اجلنسي  مك  

يف املفوضأأية  رصأأة تقأأدس  "منصأأة اة كأأعر"لأأاراء مأأج كبأأعر املأأدررر   واتيحأأس للمأأو فني مأأ  خأأالل 
ا كأأعر مبتكأأرة ملععجلأأة التحأأرا اجلنسأأي  و ورت مراكأأز التنسأأيق امليدانيأأة املعنيأأة  لسأأتغالل والنت أأعهن 

بتوجي  وتدررب  ضأع يني وجأرى تيسأري تبأعرل املمعرسأعت اجليأدة راخأل شأبكعهتم مأ  خأالل اجلنسيني 
  انت أأأأأى العمأأأأأل يف اسأأأأأتعراص مسأأأأأتقل 2019رونيأأأأأ  /حزرران ويف منصأأأأأة اتيحأأأأأس علأأأأأى اإلنينأأأأأس 

  لالست عبة الع ابدهتع املفوضية حهن اآلن

 الستنتاج -اا عاشر  
 2018كعنون اةول/ررسأمرب ملي بش ن الالجئني يف  مث ل  قرار اجلمعية الععمة لالتفعق العع -67

جرى تنفي    ا التفأعق علأى حتأو مكأني قأد  مع  عرقة يف النظعين املعح حبمعرة الالجئني  و  ا عالمة
عأأأ  حأأأق  لن وائأأأ  علأأأى  مكأأأع ت  حأأأدات  أأأول يف ال ررقأأأة الأأأع  "لقواعأأأد اللعبأأأةاا مغأأأري  "ركأأأون 

رسأأت يب هبأأع ا تمأأج الأأدو  لتحركأأعت الالجئأأني  وقأأد بُأأح التفأأعق العأأعملي بشأأ ن الالجئأأني علأأى 
لكفعلأأأة قأأأدر اكأأأرب مأأأ  تقعسأأأم املسأأأالولية مأأأج اا قععأأأدة صأأألبة مأأأ  القأأأعنون والسيعسأأأعت  وحأأأدر   أأأعر 

كأأرب لالجئأأني يف العأأعمل لفأأيات  منيأأة  ورلأأة يف اغلأأب اةحيأأعن  البلأأدان الأأع تست أأيم اةعأأدار اة
او أر مأأ  التعأأعون واخليأعل واإلرارة السيعسأأية يف سأأبيل التوصأل  ىل حلأأول حلدرأأة اا ورل أم التفأأعق قأأدر 

  ملالرني املشررر  والبلدان املأُ يفة لم
البتكأأعر والقأأدرة بأأد مأأ  كفعلأأة التكيأأم و  ل ولكأأي رتسأأا لأأ ا الفصأأل اجلدرأأد ان ربأأدا -68

علأأى تشأأكيل السأأت ع ت علأأى ارص الواقأأج  وهتأأدأ عمليأأة التحأأول الداخليأأة يف املفوضأأية  ىل 
 تعج  م  املوارر والأدعم ويكين أع مأ  العمأل بسأرعة وب ررقأة  مبع ضمعن تزورد العمليعت الق ررة

  اثنية  مج الت لج هن رسفر  لا ع  وجور منظمة اكثر حركية وكفعءة و بداعية
رسج املفوضية مج  لا ان تروين   ا التغيري وان  قق  مبفرر ع  و لعمأل معأعا  ل غري ان  -69

 ك  ان رتحقق وعد املفوضأية وان رُأيجم  ىل عمأل ملمأوا  وسأوأ  "ا تمج هسر "وتبح  هن  
 ررة  رصأأة  2019كأأعنون اةول/ررسأأمرب رأأو ر املنتأأدى العأأعملي اةول لالجئأأني املقأأرر انعقأأعر  يف  

إل  عر ال رق املبتكرة وامللموسة الع  ك  هبع يف حلعل املمعرسة ت بيق مبعرل الت عم  والتقعسم 
العأأعرل للعأأأبء واملسأأالولية و ايرة تأأأدعيم ع  وبنأأعء الفأأأرص ملالرأأني اةشأأأخعص الأأ ر  اجتثأأأوا مأأأ  

 ج ور م وا تمععت املأُ يفة لم حول الععمل 
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 1اجلدول 

الالجئون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلياا والعائدون )من الالجئني واملشردين داخلياا( وعدميو اجلنسية، وغريهم من   
 2018 عام املفوضية، حسب بلد/إقليم اللجوء، يف هنايةبعناية األشخاص املشمولني 

  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 2,759,010 - 489,854 - 73,527 2,106,893 16,220 285 72,231 - 72,231 ا غعنستعن

 4,529 - 76 4,160 - - - 162 131 - 131  11 البعنيع
 103,276 - - - - - - 8,926 94,350 - 94,350  12 اجلزائر
 70,005 - - - - - - 30,140 39,865 - 39,865 انغول

 3 - - - - - - 2 1 - 1 انتيغوا وبربورا
 137,179 127,152 410 - - - - 6,149 3,468 - 3,468 اةرجنتني

 18,933 - - 848 - - - 115 17,970 14,573 3,397 ارمينيع
 16,009 15,602 - - - - - 407 - - - ارو 

 117,710 - - 132 - - - 60,645 56,933 - 56,933  13 اسياليع
 167,195 - - 1,062 - - - 37,364 128,769 - 128,769 النمسع

 625,347 - - 3,585 - 620,422 - 209 1,131 - 1,131 ا ربي عن
 42 - - - - - - 27 15 - 15 جزر الب عمع

 319 - - - - - - 56 263 - 263 البحرر 
 906,690 - - - - - - 45 906,645 - 906,645  14 بنغالررب
 6 - - - - - - 5 1 - 1 بر روا
 8,453 - - 6,025 - - - 194 2,234 - 2,234 بيالروا
 69,413 - - 7,695 - - - 19,550 42,168 - 42,168  15 بل يكع

 6,116 - 2,774 - - - - 3,314 28 - 28 بليز
 1,494 - - - - - - 320 1,174 - 1,174 بن 

ملتعدرة ا -ة  رولبوليفيع 
  16  القوميعت

810 - 810 46 - - - - - - 856 

 152,066 - 48,907 90 - 96,830 - 1,010 5,229 - 5,229 البوسنة والرسا
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 2,322 - 7 - - - - 268 2,047 - 2,047 بوتسوا 
 203,790 39,771 - 2 - - - 152,690 11,327 - 11,327 الربا رل

 1 - - - - - - - 1 - 1 جزر  رج  الربر عنية
 20,863 - - 20,863 - - - - - - - برو  رار السالين

 21,586 - - 92 - - - 1,576 19,918 - 19,918 بلغعراي
 72,195 - - - - 47,029 - 44 25,122 - 25,122  عسو بوركينع

 156,392 - 797 974 - 31,908 45,536 5,670 71,507 - 71,507 بوروند 
 115 - - 115 - - - - - - - كعبو  رير 

 57,444 - - 57,444 - - - - - - - كمبوراي
 1,124,620 - 27 - 67,653 668,494 - 8,117 380,329 - 380,329 الكعمريون

 196,705 - - 3,790 - - - 78,806 114,109 - 114,109 كندا
 59 - - - - - - 25 34 - 34 جزر كع عن

 989,454 - - - 306,246 640,969 35,182 402 6,655 - 6,655 ى وررة ا ررقيع الوس ى
 663,064 - 36,718 - - 165,313 6,351 3,472 451,210 - 451,210 تشعر
 301,156 285,122 1,989 - - - - 12,012 2,033 - 2,033 شيلي
 322,359 - - - - - - 603 321,756 - 321,756  71 الصني

الصني  من قة  وند كوند 
 اإلراررة اخلعصة

141 - 141 - - - - - - - 141 

الصني  من قة معكعو اإلراررة 
 اخلعصة

- - - 2 - - - - - - 2 

 9,015,122 1,171,552 - 11 - 7,816,472 23,897 2,880 310 - 310 كولومبيع
 197,095 - 12,419 - - 138,000 2 9,180 37,494 - 37,494 ى وررة الكونغو

 37,287 - 40 82 - - - 32,618 4,547 - 4,547 كوستعرركع
 696,972 - 106 692,000 - - 2,839 217 1,810 - 1,810  81 ررفوار كوت
 8,278 - 4,376 2,886 - - 9 220 787 37 750 كرواتيع
 321 - 2 - - - - 32 287 - 287 كو 

 26,135 25,686 1 - - - - 346 102 - 102 كوراسعو
 27,321 - 6,000 - - - - 10,307 11,014 - 11,014  91 قربص
 5,623 - - 1,502 - - - 1,935 2,186 - 2,186 تشيكيع
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 5,058,321 - - - - 4,516,865 6,628 5,767 529,061 - 529,061 ى وررة الكونغو الد قرا ية

 47,586 - - 8,236 - - - 2,719 36,631 - 36,631 الدامنرهن
 28,778 - - - - - - 10,483 18,295 - 18,295 جيبويت

 26,931 26,428 - - - - - 333 170 - 170  20 اجلم وررة الدومينيكية
 374,879 256,265 - - - - - 17,050 101,564 49,950 51,614  كوارور
 314,937 - - 4 - - - 68,184 246,749 - 246,749 مصر

 76,266 - 4,700 - - 71,500 - 18 48 - 48 السلفعرور
 - - - - - - - - - - - غينيع الستوائية

 2,570 - 21 - - - 297 - 2,252 - 2,252  ررياي
 78,236 - - 77,877 - - - 34 325 - 325  12  ستونيع
 1,629 - - - - - - 750 879 - 879  سواتيح
 3,521,647 - 452 - - 2,615,800 16 2,153 903,226 - 903,226  ثيوبيع
 19 - - - - - - 15 4 - 4  ي ي
 28,344 - - 2,759 - - - 3,290 22,295 - 22,295  نلندا
 458,919 - - 1,493 - - - 89,074 368,352 - 368,352  رنسع
 774 - - - - - - 87 687 - 687 غعبون
 4,382 - - - - - - 348 4,034 - 4,034 غعمبيع

 285,624 - - 566 - 282,381 - 686 1,991 609 1,382 جورجيع
 1,447,900 - - 14,779 - - - 369,284 1,063,837 - 1,063,837 املعنيع
 13,216 - - - - - - 1,317 11,899 - 11,899 غع 

 137,757 - - 198 - - - 76,099 61,460 13,434 48,026 اليو ن
 5 - - - - - - 3 2 - 2 غررنعرا

 111,244 - 110,600 - - - - 254 390 - 390 غواتيمعل
 5,878 - - - - - - 1,584 4,294 - 4,294 غينيع
 4,878 - - - - - - 28 4,850 - 4,850 يسعوب -ع غيني
 36,441 36,400 1 - - - - 17 23 - 23 غيع 
 3,003 - - 2,992 - - - 3 8 - 8  22  عرع

 179,284 - 5,200 - - 174,000 - 57 27 - 27  ندوراا
 6,308 - - 144 - - - 124 6,040 - 6,040  نغعراي
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 1,117 - - 69 - - - 475 573 - 573 اثرسلندا

 207,848 - - - - - - 11,957 195,891 - 195,891 الند
 14,016 - - - - - - 3,223 10,793 - 10,793  ندونيسيع

 979,476 - - - - - 8 33 979,435 - 979,435 إلسالمية ا -ة  رران  ى ورر
 3,092,425 - 20 47,515 944,958 1,802,832 63 14,015 283,022 - 283,022  32 العراق
 13,336 - - 99 - - - 7,196 6,041 - 6,041 اررلندا
 54,181 - - 42 - - - 35,570 18,569 16,910 1,659  سرائيل
 295,599 - - 732 - - - 105,624 189,243 - 189,243  ر عليع

 37 - - - - - - 22 15 - 15 جعمعركع
 31,644 - - 709 - - - 29,040 1,895 - 1,895  42 اليع ن
 769,260 - 1,386 - - - - 52,562 715,312 - 715,312  52 اةررن

 8,459 - - 7,690 - - - 195 574 - 574 كع اخستعن
 490,224 - - 18,500 - - - 50,476 421,248 - 421,248 كينيع

 93,670 - 16 92,000 - - - 981 673 - 673 الكورس
 991 - 1 548 - - - 109 333 - 333 قريغيزستعن

ى وررة لو الد قرا ية 
 الشعبية

- - - - - - - - - - - 

 225,572 - - 224,844 - - - 58 670 - 670  62 لتفيع
 969,641 - 3,552 - - - - 16,423 949,666 - 949,666 لبنعن

 95 - - - - - - 38 57 - 57 ليسوتو
 9,160 - - - - - - 38 9,122 - 9,122 ليرباي
 270,379 - - - 43,681 170,490 - 47,414 8,794 - 8,794 ليبيع

 245 - - - - - - 77 168 - 168 ليختنشتعر 
 5,050 - - 3,039 - - - 277 1,734 - 1,734 ليتوانيع

 3,614 - - 83 - - - 1,485 2,046 - 2,046  72 لكسمربمل
 150 - - - - - - 106 44 - 44 مدغشقر
 37,244 - 321 - - - - 23,141 13,782 - 13,782 مالو 
 252,742 - 80,000 9,631 - - - 41,809 121,302 1,067 120,235  82 معليزاي
 1 - - - - - 1 - - - - ملدرم
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 154,432 - - - - 120,298 6,677 918 26,539 - 26,539 مع 
 10,461 - - 11 - - - 1,871 8,579 - 8,579 معل ة

 84,322 - - - - - - 1,131 83,191 26,000 57,191 موررتعنيع
 15 - - - - - - 1 14 - 14 موررشيوا
 165,506 42,104 82,993 13 - - - 23,847 16,549 - 16,549 املكسيا
 25 - - - - - - - 25 - 25 مو كو
 31 - 5 17 - - - 2 7 - 7 منغوليع

 13,336 - 12,293 145 - - - 169 729 - 729 اجلبل اةسور
 7,775 - - - - - - 1,835 5,940 - 5,940 املغر 

 43,736 - - - 8,845 - 8,845 21,139 4,907 - 4,907 مو امبيق
 866,718 - - 495,939 379 370,305 95 - - - -  92 ميعمنعر
 4,041 - 10 - - - 106 1,525 2,400 - 2,400  ميبيع
 1,379 - - - - - - 417 962 - 962  30  ورو
 21,406 - 543 - - - - 55 20,808 - 20,808  13 نيبعل
 116,091 - - 1,951 - - - 12,303 101,837 - 101,837  ولندا

 2,039 - - - - - - 475 1,564 - 1,564 نيو رلندا
 819 1 361 - - - - 131 326 - 326 نيكعراغوا
 386,978 - 27,142 - 24,727 156,136 - 3,555 175,418 - 175,418 الني ر
 2,379,761 - - - 176,155 2,167,924 2 942 34,738 - 34,738 ني رياي

 997 - - 571 - - - 14 412 117 295 الشمعليةمقدونيع 
 62,127 - - 2,809 - - - 2,292 57,026 - 57,026 النرور 
 564 - - - - - - 256 308 - 308 عمعن

 1,589,050 - - - 83,454 96,384 12 5,181 1,404,019 - 1,404,019  كستعن
 110,536 94,400 - 2 - - - 13,616 2,518 - 2,518 بنمع

 10,177 - - - - - - 151 10,026 4,581 5,445  23  بوا غينيع اجلدردة
 1,421 803 - - - - - 352 266 - 266  راغوا 

 661,614 428,214 - - - - - 230,871 2,529 - 2,529 بريو
 525,331 - 68 1,068 445,655 77,650 - 248 642 - 642  33 الفلبني
 26,396 - - 10,825 - - - 3,065 12,506 - 12,506 بولندا
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 2,235 - - 14 - - - 85 2,136 - 2,136 الربتغعل

 1,482 - - 1,200 - - - 92 190 - 190 ق ر
 22,936 - - 197 - - - 19,836 2,903 - 2,903 ى وررة كوراي

 4,973 - - 4,451 - - - 104 418 - 418 ى وررة مولدو ع
 5,871 - - 227 - - - 1,487 4,157 - 4,157 رومعنيع

 154,489 - - 75,679 - - 32 1,381 77,397 - 77,397  43 ال عر الروسي
 152,597 - 3,740 - - - 3,077 420 145,360 3,743 141,617 رواندا

 4 - - - - - - - 4 - 4 سعنس كيتا ونيفا
 2 - - - - - - - 2 - 2 لوسيع سعنس
 3 - - - - - - - 3 - 3 سعموا

 72,436 - - 70,000 - - - 2,170 266 7 259 اململكة العربية السعوررة
 16,069 - - - - - - 1,710 14,359 - 14,359 السنغعل

صربيع وكوسو و  قرار حللا 
  1999 1244اةم  

26,704 4,250 30,954 239 6 215,793 197 2,052 - - 249,241 

 592 - - - - - - - 592 - 592 سرياليون
 1,304 - 1 1,303 - - - - - - - سنغع ورة

 7 - - - - - - - 7 - 7 سعنس معرت   اجلزء الولند  
 2,489 - - 1,523 - - - 17 949 - 949 سلو عكيع
 1,016 - - 4 - - - 263 749 - 749 سلو ينيع

 4 - - - - - - 4 - - - جزر سليمعن
 2,769,028 - 382 - - 2,648,000 87,544 16,361 16,741 - 16,741 الصومعل

 273,488 - - - - - - 184,203 89,285 - 89,285  35 جنو  ا ررقيع
 2,318,691 - 10,000 - - 1,878,153 136,155 2,541 291,842 - 291,842 جنو  السوران

 101,597 - - 2,455 - - - 78,685 20,457 - 20,457  سبعنيع
 42,285 - - - 3,849 35,473 1,421 742 800 - 800 لنكع سر 

 1 - - - - - 1 - - - - رولة  لس ني
 2,965,646 - 3,737 - - 1,864,195 1,805 17,622 1,078,287 - 1,078,287 السوران
 257 - 2 - - - - 212 43 - 43 سوررنعين
 317,987 - - 31,819 - - - 37,942 248,226 - 248,226 السورد
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

 هوضع  الالجئني
 118,883 - - 49 - - - 14,797 104,037 - 104,037 سورسرا

 6,600,217 - 7,879 160,000 - 6,183,920 210,947 18,654 18,817 - 18,817  63 اجلم وررة العربية السوررة
 7,588 - - 4,616 - - - 315 2,657 - 2,657  عجيكستعن

 582,130 - 98 478,843 - - - 944 102,245 48,917 53,328 اترلند
 2 - 2 - - - - - - - - تيمور ليشع

 13,035 - - - - - 2 697 12,336 - 12,336 توغو
 42,593 31,843 17 - - - - 9,948 785 - 785 تررنيدار وتو غو

 1,330 - 8 - - - - 256 1,066 - 1,066 تونا
 3,993,522 - - 117 - - 1 311,719 3,681,685 - 3,681,685  73 تركيع

 4,737 - 1 4,714 - - - - 22 - 22 تركمعنستعن
 4 - - - - - - - 4 - 4 جزر تركا وكعركوا

 1,370,923 - 180,000 - - - 1 25,269 1,165,653 - 1,165,653 اوغندا
 1,544,684 - - 35,650 - 1,500,000 6 6,408 2,620 - 2,620  83 اوكرانيع

 7,782 - 112 - - - - 6,506 1,164 - 1,164 اإلمعرات العربية املتحدة
 172,089 - - 125 - - - 45,244 126,720 - 126,720 اململكة املتحدة

 337,005 - 19,024 - - - - 39,659 278,322 - 278,322 ى وررة تنزانيع املتحدة
 1,032,235 - - - - - - 718,994 313,241 - 313,241 الولايت املتحدة اةمرركية

 18,421 11,605 - - - - - 6,425 391 - 391 اوروغوا 
 79,960 - - 79,942 - - 4 - 14 - 14  93 او بكستعن

 1 - - - - - - 1 - - -  عنواتو
 -ة  نزورال  ى ورر

 لبوليفعررة ا
8,463 58,826 67,289 142 3 - - - - - 67,434 

 34,110 - - 34,110 - - - - - - -  ين  ييس
 2,551,517 - 14 - 133,600 2,144,718 2 8,814 264,369 - 264,369 اليم 
 76,027 - 22,842 - - - - 3,306 49,879 - 49,879  امبيع

 18,891 - 863 - - - 21 10,210 7,797 - 7,797  40  مبعبو 
74,791,93 2,592,948 1,182,910 2,820,348 2,312,926 41,425,147 593,814 3,503,284 20,360,562 243,021 20,117,541 اجملموع 
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  1 بلد/ قليم الل وء

 الالجئون

ملتمسو الل وء 
 احلعلت 
  4 املعلقة 

الالجئون 
  5 الععئدون

املشررون راخليعا 
بعنعرة املشمولون 

املفوضية  مب   ي م  وو 
احلعلت الشبي ة حبعلت 

  6 املشررر  راخليعا 

الععئدون م  
املشررر  
  7 راخليعا 

اةشخعص 
ال ر  تشمل م 
ولرة املفوضية 
املتعلقة  نعداين 

  8 اجلنسية

اةشخعص 
اآلخرون 

املشمولون 
بعنعرة 

  9 املفوضية

الفنزورليون 
املشررون 
  10  خلعرج

حلمو  
اةشخعص 
بعنعرة املشمولني 
  2 الالجئون املفوضية

اةشخعص ال ر  
رعيشون اوضعععا 
شبي ة هوضع  

  3 الالجئني

حلمو  الالجئني 
وم  رعيشون 
اوضعععا شبي ة 

  هوضع  الالجئني
                      

                       مكعتب املفوضية
لبحريات ا -ع وس  ا ررقي

 الكربى
1,445,672 3,743 1,449,415 69,302 90,425 5,996,236 373,899 974 36,007 - 8,016,258 

 14,130,571 - 231,310 18,500 - 9,171,461 232,169 128,377 4,348,754 - 4,348,754 شرق ا ررقيع والقرن اة ررقي
 527,643 - 24,043 - 8,845 - 8,972 274,827 210,956 - 210,956 اجلنو  اة ررقي

 3,759,157 - 27,248 692,115 200,882 2,491,387 9,520 11,718 326,287 - 326,287 غر  ا ررقيع
 26,433,629 - 318,608 711,589 583,626 17,659,084 341,086 484,224 6,335,412 3,743 6,331,669 ا ررقيعا مو  يف 

 9,470,606 - 570,573 1,197,766 606,864 2,686,705 17,761 176,332 4,214,605 54,565 4,160,040 اثسيع واحملي  العرل
 14,995,514 - 12,987 370,761 1,122,239 10,301,960 211,013 283,845 2,692,709 42,917 2,649,792 الشرق اةوس  وحتعل ا ررقيع

 11,042,460 - 71,652 533,340 197 2,715,426 54 1,247,229 6,474,562 33,020 6,441,542 اورو 
 12,849,730 2,592,948 209,090 6,892 - 8,061,972 23,900 1,311,654 643,274 108,776 534,498 اةمرركتعن

  74,791,939 2,592,948 1,182,910 2,820,348 2,312,926 41,425,147 593,814 3,503,284 20,360,562 243,021 20,117,541 اجملموع
                      

                       منع ق اةمم املتحدة الرئيسية
 27,215,648 - 318,616 711,593 627,307 17,829,574 341,086 611,970 6,775,502 29,743 6,745,759 ا ررقيع
 28,503,516 - 589,552 1,573,507 1,685,422 13,720,978 228,775 593,759 10,111,523 82,083 10,029,440 اثسيع
 6,091,713 - 65,652 528,224 197 1,812,623 53 924,193 2,760,771 17,838 2,742,933 اورو 

 11,620,790 2,592,948 209,090 3,102 - 8,061,972 23,900 513,854 215,924 108,776 107,148 الالتينية والكعرريبامرركع 
 1,228,940     3,790 - - - 797,800 427,350 - 427,350 امرركع الشمعلية

 131,332     132 - - - 61,708 69,492 4,581 64,911 اوقيعنوسيع
 74,791,939 2,592,948 1,182,910 2,820,348 2,312,926 41,425,147 593,814 3,503,284 20,360,562 243,021 20,117,541 اجملموع

 مالحظات
  ىع ع يف واسعليب ع ي  تععررف ع  ىل استنعراا  احلكومعت م  عمومعا  مقدمة البيع ت 
  للتغيري وقعبلة مالقتة البيع ت وىيجغري من بقة   او غري متعحة او  صفر  رعح ان القيمة -وضج العالمة   
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 عمة اإلق او الل وء  قليم او بلد  1 

 واةشأخعص اةسعسأي  املفوضأية لنظأعين و قأعا  1969 لععين اة ررقية الوحدة منظمة اتفعقية او  1967 ععين بروتوكول/1951 لععين اةمم املتحدة اتفعقية مبوجب كالجئني  هبم املعيأ اةشخعص  2 
احلكومأة  قأد رت املفوضأية اعأدار الالجئأني يف العدرأد مأ  مأ  تُأتح  ي أع ارقأعين  مل لت الأعاحلأع ويف  مالقتأة اعرأة علأى حصألوا ال ر  واةشخعص احلمعرة اشكعل م  تكميليعا  شكالا  ُمنحوا ال ر 

 جلوء خالل عشر سنوات البلدان الصنععية استنعراا  ىل اعيا  ع بكل ملتما 

أأد لأأم  مل صأأفة الالجأأ لكأأ  رواج أأ  الالجئأأون   ملأأع تعلأأق  حلمعرأأة مشأأعهبةت خمأأع ر ورواج أأون منشأأئ م  قلأأيم او بلأأد خأأعرج وجأأورر امل  أأراراة حلموعأأعت وتشأأمل وصأأفي  أأعبج  ات الفئأأة  أأ    3  تالكَّ
 ةسبع  اخرى  او ةسبع  عملية

  الل وء  جراءاتم  مراحل  مرحلةيف ا   معلقة الالج  صفة على لحصولل او لل وء  لبعهتم تزال ل ال ر  اةشخعص  4 

  الل وء وبلد املنش  بلد  املصدر  2018 ععين خالل اةصليمنشئ م   ىل ععروا ال ر  الالجئون  5 

 الفئأة و أ  عا شأبي ة هوضأع  املشأررر  راخليأعا  اةشخعص املشررون راخليعا يف بلداهنم وُيصلون على احلمعرة/املسععدة م  املفوضية  وتشمل  أ   الفئأة ار أعا اةشأخعص الأ   رعيشأون اوضأعع  6 
 الأأع رواج  أأع املشأأررون راخليأأعا للمخأأع ر ورواج أأون خمأأع ر تتعلأأق  حلمعرأأة مشأأعهبة  ع أأورةامل  قأأعمت م بلأأد او جنسأأيت م بلأأد راخأأل املوجأأورر  اةشأأخعص حلموعأأعت وتشأأمل وصأأفي  أأعبج  ات
 ةسبع  اخرى  او ضم      الفئة ةسبع  عملية ك  اإلبالمل عن م  ومل

  2018 ععين خالل منشئ ممكعن   ىل وععروا املفوضية هبم تعا راخليعا  مشررون اشخعص  7 

ا الوصأم رن بأق تعترب م ا  رولة م  موا ني ع مبوجب قوانين ع  وتشري ار عا  ىل اةشخعص املشأمولني بولرأة املفوضأية املتعلقأة  نعأداين اجلنسأية ةن  أ  ل اةشخعص ال ر   ىل الفئة     تشري  8 
 املر أق مأ  7 اجلأدول انظأرت  در  اجلنسأية  لال أال  علأى مزرأد مأ  املعلومأععلي م مبوجب   ا التعررم الدو   غري ان البيع ت املقدمة م  بعا البلدان قد تشمل ار عا اةشخعص غري  

  http://www.unhcr.org/statistics/17-WRD-table-7.xls العنوان اإللكيو  التع   يف
  ىل اةنشأ ة  أ   تسأتند وقأداحلمعرة/املسععدة مأ  املفوضأية   خدمعت على ُيصلون قد لكن م اةخرى  ل رورة  الفئعت م  ا  يف مبعشرة رندرجون ل ال ر  اةشخعص  ىل الفئة     تشري  9 

  اخرىخعصة  اسا او  نسع  اسعا

رتقأدموا للحصأول علأى الل أوء يف البلأد املوجأورر  بأ   وحسأبمع ورر يف  مل تد ور اةوضع  راخل البلد  لكأن متشري  ئة الفنزورليني املشررر   خلعرج  ىل اةشخعص ال ر  غعرروا  نزورال بسبب   10 
وا يف  نأأزورال بصأأورة اةشأأخعص عأأد ي اجلنسأأية الأأ ر  اقأأعم او    تعتأأرب املفوضأأية ان غعلبيأأة الرعأأعاي الفنأأزورليني2017ااير/مأأعرو املأأ كرة التوجي يأأة بشأأ ن اعتبأأعرات احلمعرأأة الدوليأأة للفنأأزورليني  

ررت م النعىأة عأ  احأدات تتسأبب يف  رقأع  اضأ را  مع ورة حبعجأة  ىل احلمعرأة الدوليأة مبوجأب املعأعرري املشأمولة  تفأعق كعراتخينأع  علأى اسأعا الت درأدات الأع تتعأرص لأع حيأعهتم وامأن م وحأ
 ق املفوضية ع  كثب مج املنظمة الدولية لل  رة م  اجل الست عبة للتد قعت اخلعرجة للفنزورليني لتوجي عت اةمني الععين  تنسعا خ ري يف النظعين الععين يف  نزورال  وو ق

  2017-2011ملراععة عدر اةشخعص غري  در  اجلنسية ال ر  ُاكدت جنسيت م يف الفية  رقمال  وقد ُعدل 2011 ععين املتعلق  نعداين اجلنسية  ىل تعدار ُاجر  يف رقمرشري ال  11 

وُتدرج البيأع ت اإلحصأعئية املتصألة  لالجئأني ةسأبع   نسأعنية صأرأ  ورقأدر ان عأدر اةشأخعص الأ ر    تندوأ خميمعت يف صحراو  لج  165 000 حوا  روجد اجلزائر  حلكومة و قعا   12 
 بكثري  رقمُيتعجون خدمعت املسععدة اإلنسعنية اكرب م    ا ال

  احلمعرة أتشريات على للحصول املقدمة ال لبعت عدر  ىل الل وء ملتمسي ع  اسياليع ارقعين تستند  13 

 عد ي اجلنسية م  ميعمنعر  عا شخص 906 635الالجئني  رقمرشمل   14 

  2016 ععين هنعرة  ىل الالجئني ارقعين تعور  15 

  2016 ععين هنعرة  ىل اةرقعين ىيج تعور  16 

  عا عملي كومة الصينيةاحل اعرة على وُيصلون ا تمج يفبشكل جيد  شخص 300 000 عدر م البعلد الفييتنعميون الالجئونرندم    17 

رثبتأأأوا جنسأأأيت م عنأأأد  ومل بعيأأأد   او قبأأأل السأأأتقالل ررفأأأوار كأأأوتاجأأأدار م  ىل   او  أأأعجر اث و أأأم او املتعلأأأق  نعأأأداين اجلنسأأأية  ىل تقأأأدررات احلكومأأأة بشأأأ ن اة أأأرار الأأأ ر   أأأعجروا رقمرسأأأتند الأأأ  18 
تسأت ج  درأد  مل ةن السأل عت النتخعبيأة 2010 عأعين  أا  ي أع تسأ يل النأعخبني يفجأزء مأ   أ   التقأدررات مأ  حأعلت رُ رسأتمد   و 1972 ععين قبل تغيري قعنون اجلنسية يف او الستقالل

http://www.unhcr.org/statistics/17-WRD-table-7.xls
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تشأمل  ول  2016 عأعين حهن هنعرأة‘ اكتسع  اجلنسية  إلعالن‘جنسيت م اثن اهن  وُعدلس التقدررات لتعكا عدر اةشخعص ال ر  حصلوا على اجلنسية م  خالل اإلجراءات اخلعصة بش ن 
 ون اإلرفوار  رُعتربون موا نني مبوجب القعن ول عن م و م ا فعلجرى التخلي التقدررات اة رار حل و  اةبور  ال ر  

 شرر الداخلي الت رصد ملركز الشبكي املوقج انظر املعلومعت م  مزرد على ولال ال   1999 ععين يف قربص يف راخليعا  املشررر  ملسععدة انش ت ع املفوضية اهنس  19 

 14-169   ومنأ  اعتمأعر القأعنون14-169الا  عليأعا ملشأكلة اجلنسأية مبوجأب القأعنون الأ ر  وجأدوا حأاةشأخعص تحدرد نسبة لتعمل املفوضية حعليعا مج السل عت واجل عت الفععلة اةخرى   20 
م أعجرر   وو قأعا  ور املولأورر  يف البلأد مأ  ابأاةشأخعص لتحقأق مأ  صأحة شأ عرات مأيالر   مأة لت كيأد اجلنسأية الدومينيكيأة م  او ت اجلم وررأة الدومينيكيأة خ أوات 2014يف ااير/معرو 

ب لبأعهتم للت أنا عا اشأخعص تقأدموا رمسيأ 308 ار أعا وروجأد   2018 عأعين عا قأد تلقأوا واثئأق اةحأوال املدنيأة الدومينيكيأة حبلأول هنعرأةشخصأ 26 153للمعلومعت املقدمة م  السل عت  كأعن 
   ورنتظرون قرارات منح م اجلنسية 2018 ععين لو ارة الداخلية يف هنعرة

 بش ن اةشخعص عد ي اجلنسية  1954 ععين يف اتفعقيةتزرد عمع ررر قوق حباجلنسية  إلقعمة الدائمة و بوصف م عد ي  املس لني اةشخعصمعظم عا ج تقرربرتمت  21 

وحأأأأدرهتم املفوضأأأأية يف  أأأأعرع منأأأأ   2010كأأأأعنون الثع /رنأأأأعرر  اجلم وررأأأأة الدومينيكيأأأأة قبأأأأل  يف وُولأأأأدوا جنسأأأأية ا  ُيملأأأأون ل الأأأأ ر  اةشأأأأخعص  ىل اجلنسأأأأية عأأأأد ي اةشأأأأخعص عأأأأدر رشأأأأري  22 
  2015 حزرران/روني 

الأ   رتأيح  2006 لسأنة 26 رقأم القأعنونمبوجأب  اجلنسأية انعأداين حأعلت اخنفأعص لأيعكاالبلأد  يف اجلنسأية عأد ي تقأدرر ُعأدل العأراق  يف اجلنسأية عأد ي بشأ ن ارق رراسأةررثمع رتم  جراء   23 
   م  تقدررات اعتمدت على مصعرر متعدرة 47 515 ىل  47 630حعلة  م   115وقد أتيت التخفيا البعلد   روأ معينة لعد ي اجلنسية  لب اجلنسية يف 

  املفوضية وضعت ع تقدررات اةرقعينيثل   24 

در لجئأأني و ئأأعت العأأ  أأ ا ورشأأمل  2015 مأأعرا/اث ار هنعرأأة يف شأأخص 400 000 حبأأوا  العأأراقيني عأأدر كومأأةاحل وقأأدرت  اةررن يف املفوضأأية سأأ لت م عراقأأي لجأأ  34 600 رشأأمل  25 
 اخرى م  العراقيني 

شخصأعا مأن م  174لتفيأع  ورسأر  علأى خمتلفأعن يف رشأمل م قأعنو ن عنعرة للمفوضية موضج  عا اشخعص رقم ةشخعص املشمولني بولرة املفوضية املتصلة  نعداين اجلنسية  ر م   ا ال رتعلق  يمع  26 
املتعلأأق بوضأأج مأأوا ح ال أأأعر  1995نيسأأعن/ابررل  25 قأأعنون لتفيأأأع املأأالر  شخصأأعا  224 670  ورسأأر  علأأى 2004شأأبع / ربارر  17قأأعنون ى وررأأة لتفيأأع املتعلأأق بعأأد ي اجلنسأأية املأأأالر  

 حلأق يف اإلقعمأة يف لتفيأع حبكأم القأعنون ومب موعأة مأ   "غأري املأوا نني" رتمتأجسأيعق لتفيأع  لأ ات   ويف   "غأري مأوا نني"ا  رولأة اخأرى   او السو ييع السأعبق الأ ر  ليسأوا مأ  مأوا ح لتفيأع
 "غأري املأوا نني"يف  لأا احلمعرأة مأ  اإلبعأعر  و لتأع   كأ  اعتبأعر  مبأع بشأ ن وضأج اةشأخعص عأد ي اجلنسأية  1954 عأعين لواجبعت تت عو  عمومعا احلقوق املنصوص علي ع يف اتفعقيةاحلقوق وا

 ‘ 2‘2-1تن بق علي م التفعقية و قعا للمعرة  ل حعليعا اشخعصعا 

  2016 ععين هنعرة  ىل الالجئني ارقعين تعور  27 

  2018 عأعين منظمأة غأري حكوميأة  ليأة يف غأر  مأعليزاي بأدعم تقأح مأ  املفوضأية  وخأالل 2014 عأعين تتأول  ابتأداء مأ احملدت  ىل بر م  للتس يل واملسععدة القعنونيأة ا تمعيأة  رقمرستند ال  28 
 م  املس لني اجلنسية املعليزرة عا شخص 781اكتسب 

اةشأأخعص عأأد ي اجلنسأأية يف ولرأأة راخأأني واةشأخعص غأأري  أأدر  اجلنسأأية املقيمأأني يف ولايت اخأأرى يف ميعمنأأعر    خعص املشأأمولني بولرأأة املفوضأأية املتعلقأأة  نعأداين اجلنسأأيةر أم عأأدر اةشأأ  29 
ر أم  أ ا  ول الأع اعأدهتع  يئأة اإلرارة الععمأة التعبعأة لأو ارة الشأالون الداخليأة  2017 عأعين وبيأع ت 2014 عأعين وُقدر عدر اةشأخعص عأد ي اجلنسأية يف ولرأة راخأني اسأتنعراا  ىل تقررأر تعأدار

 وقُأدر  اصأالا  ةرقأعين املتعلقأة  ملشأررر  راخليأعا لكأوهنم مشأمولني شخص م  املشررر  راخليعا عد ي اجلنسية املشمولني ار عا بولرة املفوضية املتعلقة  نعأداين اجلنسأية  125 000العدر حوا  
و قعا لتقررر احلكومة ع  التعدار  واُرخلس تنقيحأعت ملراعأعة عأدر اةشأخعص عأد ي اجلنسأية الأ ر   أروا  2014 ععين حبوا  مليون شخص يف راخني ولرة يف حلمو  اةشخعص عد ي اجلنسية

بسأبب ال تقأعر بدرجأة كبأرية  غأري مالكأد  2017 من قأة مونغأداو يف هنعرأة كأعنون اةول/ررسأمرب العدر املتبقي م  اةشأخعص عأد ي اجلنسأية املقيمأني يف امع  2017 ععين  ىل بنغالررب خالل
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   ىل البيأع ت احلكوميأة 25 939رتسأ   درأد جنسأيت م   مل وخأعرج ولرأة راخأني  رسأتند عأدر اةشأخعص الأ ر للمن قأة   القيأور الشأدردة علأى الوصأول ضأع ة  ىل  ىل بيع ت شعملة موثوقأة 
 تالكَّد جنسيت م بعُد  مل ال ر لتحقق الو ح  اب عقة  ورة احلعملني لوتبني عدر اةشخعص  2016كعنون اةول/ررسمرب   27درت يف الع ص

  2019كعنون الثع /رنعرر   9قدمس احلكومة     البيع ت يف   30 

 مأأج كثأأب  عأأ  املفوضأأية تعمأأل اجلنسأأية  ل أأرورة  عأأد ي ىيعأأعا  ليسأأوا اةشأأخعص  أأاللء ان ومأأجل  نيبأأع يف اجلنسأأية شأأ عرة ُيملأأون ل اةشأأخعص مأأ  كبأأرياا   عأأدراا  ان  ىل خمتلفأأة رراسأأعت تشأأري  31 
      احلعلة ععجلةمل والشركعء نيبعل حكومة

  2018كعنون اةول/ررسمرب   3قدمس احلكومة     البيع ت يف   32 
ثة امل  33   تعلقة  ةشخعص  و  اةصول اإلندونيسية ال ر  حصلوا على اجلنسية تعتمد اةرقعين املستكملة على املعلومعت احملد 
املتعلأأق بعأأد ي  رقمورشأأري الأأ عا ومدرنأأة سيفعسأأتبول يف اوكرانيأأع الأأع ُيتل أأع ال أأعر الروسأأي مالقتأأعا تت أأم  املعلومأأعت املقدمأأة مأأ  ال أأعر الروسأأي بيأأع ت  حصأأعئية عأأ  ى وررأأة القأأرين املسأأتقلة  اتيأأ  34 

  2018-2011الع عدلس عدر احلعصلني من م على اجلنسية يف الفية  2010 ععين اجلنسية  ىل ارقعين تعدار
  2018 ععين تتصل ىيج اةرقعين مبنتصم  35 
بأني  مأع اجلنسأية عأد ي اةشأخعص عأدرعررر  امكأ   ييأد لأبعا التقأعا   وو ق2018 ععين هنعرة يف عراقي 15 700 املفوضية وس لس  العراقيني الالجئني عدراعدت احلكومة التقدرر املتعلق ب  36 

  تت كد حهن اآلن ا  ارقعين رمسية مل لك   2011-2018

  احلكومة اعدت  تقدرراا  تركيع يف السوررني الالجئني عدر ثل   37 
 املشررر  راخليعا شخص رعيشون اوضعععا شبي ة هوضع   700 000ررر  راخليعا يف اوكرانيع املش عدر رشمل  38 

لأيعكا عأدر اةشأخعص  رقم  وُعأدل  أ ا الأ2010 عأعين يفاو بكسأتعن املتعلق حبعلت انعداين اجلنسأية  ىل اةشأخعص عأد ي اجلنسأية املقيمأني بصأفة رائمأة ًأ  ابلغأس عأن م حكومأة  رقمرشري ال  39 
  شخصعا  6 761والبعلد  2016ُمنحوا جنسية او بكستعن من  كعنون اةول/ررسمرب ال ر  

 تقدرر منقح لعدر حعلت انعداين اجلنسية م  اجل  عدار تُنَ ز حعليعا رراسة   40 

  احلكومعت/السعمية لشالون الالجئنياةمم املتحدة مفوضية   املصدر
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 2اجلدول 
 2018 لعام ميزانية املفوضية ونفقاهتا  

 بدولرات الولايت املتحدة
  4الركيزة  3الركيزة  2الركيزة  1الركيزة    

 اجملموع مشاريع املشردين داخلياا  مشاريع إعادة اإلدماج برانمج عدميي اجلنسية برانمج الالجئني دفرت احلساابت املنطقة/املنطقة الفرعية
 294 560 121 58 085 682 35 361 808 15 215 267 185 897 364  غر  ا ررقيع

   055 514 115 835 396 5 128 270 15 233 808 16 251 989 152 
 1 727 840 784 128 498 318 70 296 295 7 223 970 1 521 822 200  شرق ا ررقيع والقرن اة ررقي

   656 883 707 832 716 2 662 795 23 762 310 56 912 706 790 
 608 228 501 109 334 463 34 649 387 1 661 313 462 583 339  وس  ا ررقيع ومن قة البحريات الكربى 

   262 552 225 299 689 398 886 17 535 895 49 494 023 294 
 125 004 175 صفر صفر 1 896 865 123 107 310  اجلنو  اة ررقي

 66 424 143 صفر صفر 773 952 65 650 191   
 2 755 633 580 295 918 463 140 307 489 25 997 415 2 293 410 213  اجملموع الفرعي ألفريقيا

   165 600 114 1 918 576 9 188 952 56 530 014 123 801 143 304 1 
 2 236 945 971 862 768 826 259 200 000 1 313 445 1 113 663 700  الشرق اةوس 

   699 660 696 277 864 636 369 29 905 718 399 517 613 126 1 
 244 821 086 10 658 565 صفر صفر 234 162 521  حتعل ا ررقيع

 128 438 483 10 010 351 صفر صفر 118 428 132   
 2 481 767 057 873 427 391 259 200 000 1 313 445 1 347 826 221  اجملموع الفرعي لشمال أفريقيا والشرق األوسط

   831 088 815 277 864 636 369 29 256 729 409 000 052 255 1 
 323 792 426 30 656 971 89 226 179 599 000 203 310 275  غر  اثسيعجنو  

   044 341 71 947 112 935 673 33 463 490 21 390 618 126 
 8 615 999 صفر صفر 2 086 110 6 529 889  وس  اثسيع

 5 320 124 صفر صفر 1 602 031 3 718 094   
 27 683 367 صفر صفر 828 049 26 855 319  جنو  اثسيع

 14 401 336 صفر صفر 612 834 13 788 502   
 326 588 056 18 560 861 صفر 27 801 462 280 225 734  جنو  شرق اثسيع

 212 905 045 9 994 773 صفر 12 490 434 190 419 838   
 13 858 141 صفر صفر 325 133 13 533 008  شرق اثسيع واحملي  العرل

 9 955 668 صفر صفر 280 087 9 675 581   
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  4الركيزة  3الركيزة  2الركيزة  1الركيزة    
 اجملموع مشاريع املشردين داخلياا  مشاريع إعادة اإلدماج برانمج عدميي اجلنسية برانمج الالجئني دفرت احلساابت املنطقة/املنطقة الفرعية

 700 537 989 49 217 832 89 226 179 31 639 753 530 454 224  اجملموع الفرعي آلسيا واحمليط اهلادئ
   060 943 288 333 098 15 935 673 33 235 485 31 563 200 369 

 491 512 289 29 213 817 صفر 2 299 266 459 999 206  اورو  الشرقية
 158 798 810 17 690 539 صفر 1 657 795 139 450 477   

 45 123 828 صفر صفر 5 433 290 39 690 538  جنو  شرق اورو 
 26 134 632 صفر صفر 3 156 395 22 978 237   

 344 723 858 صفر 162 653 3 032 800 341 528 404  حتعل اورو  وغرهبع وجنوهبع
 300 511 519 صفر 121 938 2 323 538 298 066 043   

 881 359 975 29 213 817 162 653 10 765 356 841 218 149  اجملموع الفرعي ألورواب
   757 494 460 727 137 7 938 121 539 690 17 961 444 485 

 33 780 375 صفر صفر 7 965 618 25 814 757  امرركع الشمعلية والكعرريب
 19 305 460 صفر صفر 4 709 481 14 595 979   

 172 215 360 21 556 495 صفر 1 175 855 149 483 010  امرركع الالتينية
 114 373 184 11 863 357 صفر 575 977 101 933 850   

 205 995 735 21 556 495  9 141 473 175 297 767  اجملموع الفرعي لألمريكتني
   829 529 116 458 285 5  357 863 11 644 678 133 

 7 025 294 336 1 269 333 999 488 896 322 78 857 441 5 188 206 574  اجملموع الفرعي لألنشطة امليدانية
   642 656 795 2 714 962 37 696 117 120 917 782 593 969 519 547 3 

 465 518 487 صفر صفر صفر 465 518 487  الربام  الععملية
 435 569 556 صفر صفر صفر 435 569 556   

 239 972 187 صفر صفر صفر 239 972 187  املقر
 235 075 917 صفر صفر صفر 235 075 917   

 7 730 785 009 1 269 333 999 488 896 322 78 857 441 5 893 697 248  اجملموع الفرعي لألنشطة املربجمة
   114 302 466 3 714 962 37 696 117 120 917 782 593 442 165 218 4 

 464 425 011 صفر صفر صفر 464 425 011  احتيع ي التشغيل
 13 242 991 صفر صفر صفر 13 242 991  اإلضع ية او احتيع ي اةنش ة اجلدردة
 12 000 000 صفر صفر صفر 12 000 000  املو فون الفنيون املبتدئون

 8 088 107 صفر صفر صفر 8 088 107   
 8 220 453 012 1 269 333 999 488 896 322 78 857 441 6 383 365 250  اجملموع

   222 390 474 3 714 962 37 696 117 120 917 782 593 549 253 226 4 
    


