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“الرتحيب بالغريب” والتعاون مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني مع
املنظامت القامئة عىل العقيدة
حوسيه ريريا و ماري-كالود بواريي

شاركت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني منذ تأسيسها عام ١٩٥٠يف النشاطات مع املنظامت العقيدة و
املجتمعات الدينية والقادة الدينيني يف تنفيذ عمل املفوضية .ومؤخراً ازداد نشاط املفوضية يف استكشاف دور
العقيدة يف االستجابات اإلنسانية.
يف شـــهر ديســـمرب/كانون األول  ٢٠١٢عُ ِقـــد الحـــوار الخامـــس
للمف ــوض الس ــامي ح ــول تحدي ــات الحامي ــة لبح ــث موض ــوع
العقي ــدة والحامي ــة ،وح ــر اللق ــاء أك ــر م ــن  ٤٠٠ممث ــل ع ــن
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة والق ــادة الديني ــن وغريه ــم
مـــن الـــركاء يف جلســـة دامـــت يومـــن يف جنيـــف بالرشاكـــة
م ــع الفاعل ــن القامئ ــن ع ــى العقي ــدة .وكان ذل ــك اللق ــاء أول
حـــوار متعـــدد األديـــان تشـــارك بـــه املفوضيـــة الستكشـــاف
القي ــم املش ــركة الت ــي تق ــوم عليه ــا فك ــرة حامي ــة الالجئ ــن يف
االدي ــان الرئيس ــية يف الع ــامل .وع ــززت الجلس ــة الحواري ــة أيضــاً
م ــن تعمي ــق احــرام وفه ــم دور الدي ــن والحي ــاة الروحي ــة يف
حي ــاة الفئ ــات الت ــي تخدمه ــا املفوضي ــة.
واكتشـــف املشـــاركون يف الحـــوار أيضـــاً أهميـــة الـــراكات
القامئـــة واملحتملـــة للمفوضيـــة مـــع املنظـــات القامئـــة عـــى
العقي ــدة .وأك ــدوا ع ــى املب ــادئ األساس ــية الت ــي تس ــم العم ــل
اإلنســـاين( 1أي الحياديـــة ونبـــذ التمييـــز واحـــرام معتقـــدات
اآلخريـــن والتنـــوع والتمكـــن واملســـاواة واإلنســـانية والحاميـــة
إزاء أي ن ــوع م ــن االشــراط) وأق ــروا أيضــاً ب ــرورة االس ــتجابة
اىل األوضـــاع اإلنســـانية وفقـــاً لهـــذه املبـــادئ.

والوص ــول إليه ــا وكذل ــك األم ــر بالنس ــبة للمجتمع ــات الديني ــة
املحلي ــة والق ــادة الديني ــن ،وأوردت يف تل ــك امللحوظ ــة أمثل ــة
ح ــول الح ــاالت الت ــي مث ــل به ــا الفاعل ــون العقدي ــون دوراً مه ــا
ع ــى املس ــتوى املح ــي 2.و ُت ِق ــر ملحوظ ــة الرشاك ــة َّأن املنظ ــات
القامئ ــة ع ــى العقي ــدة واملجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة والق ــادة
الديني ــن يرتاوح ــون يف الحج ــم م ــا ب ــن مجموع ــة مؤلف ــة م ــن
بضعـــة مؤمنـــن إىل الديانـــات العامليـــة والشـــبكات الواســـعة
العاب ــرة لألدي ــان .فه ــذه املنظ ــات تض ــم نطاقــاً م ــن الهوي ــات
العقيديـــة والحوافـــز مـــع درجـــات متنوعـــة مـــن املعـــارف
والرغب ــة والق ــدرة واالس ــتطاعة ع ــى اح ـرام املب ــادئ اإلنس ــانية.
وميثـــل القـــادة الدينيـــون أدواراً مهمـــة ومؤثـــرة ضمـــن
مجتمعاته ــم الديني ــة واملجتم ــع املح ــي األك ــر وبتوف ــر األمثل ــة
امللموســةُ ،تظهــر امللحوظــة َّأن القــادة الدنيــن يســتفيدون مــن
الثقـــة ومامرســـة الســـلطة األخالقيـــة عـــى أفـــراد مجتمعهـــم
الدينـــي املحـــي بـــل يشـــ ِّكلون أيضـــاً مالمـــح الـــرأي العـــام يف
املجتم ــع األوس ــع ب ــل حت ــى ع ــى املس ــتوى الوطن ــي وال ــدويل
أيضــاً .واقتُبس ــت تل ــك األمثل ــة م ــن دراس ــة مس ــحية أعدته ــا
مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن ع ــام ( ٢٠١٣بدع ــم
م ــن تحال ــف م ــن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة) للوص ــول
اىل فه ــم أفض ــل مل ــدى توس ــع الــراكات القامئ ــة ب ــن الفاعل ــن
الدينيـــن و مفوضيـــة األمـــم املتحـــدة الســـامية لالجئـــن يف
جمي ــع مراح ــل الالجئ ــن وحلق ــة التهج ــر .واستكش ــفت أيضــاً
ال ــدروس املس ــتقاة واملس ــتفادة وح ــددت املامرس ــات الجي ــدة
للمش ــاركة م ــع الفاعل ــن الديني ــن.

ويف خت ــام الح ــوار ،أ َّك ــد املف ــوض الس ــامي أنطوني ــو جوتــراس
عـــى “املســـاهامت القيمـــة التـــي تبذلهـــا املنظـــات الدينيـــة
واملجتمعـــات الدينيـــة أيضـــاً يف حاميـــة الالجئـــن والنازحـــن
داخلي ـاً
واملهجريــن ”.وس ـ َّلط الضــوء عــى عــدد مــن االقرتاحــات
َّ
امللموس ــة لغاي ــات املتابع ــة تضمن ــت مناش ــدة برس ــم الخط ــوط
التوجيهي ــة ح ــول مح ــو األمي ــة العقيدي ــة ب ــن أفــراد وك ــوادر
التَّحديات والفرص
املفوضيـــة.
تلت ــزم مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن كغريه ــا م ــن
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
أفــراد املجتم ــع اإلنس ــاين األك ــر بالتمس ــك باملب ــادئ االنس ــانية
واملنظامت القامئة عىل العقيدة
والتأكـــد مـــن إيـــاء األولويـــة للحاميـــة يف كل نشـــاطاتها .وال
ن ــرت مفوضي ــة األم ــم املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن يف يولي ــو /تش ــارك املفوضي ــة يف رشاكات مخالف ــة ومناقض ــة له ــذه املب ــادئ
متـــوز  ٢٠١٤ملحوظـــة للرشاكـــة حـــددت فيهـــا اإلرشـــادات وعـــى وجـــه الخصـــوص ال ميكـــن اســـتخدام دعمهـــا أبـــداً
الواس ــعة ح ــول املش ــاركة م ــع املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة للتبش ــر بديان ــة م ــا أو بف ــرض رشوط ع ــى توف ــر املس ــاعدات
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مب ــا يخال ــف املب ــادئ اإلنس ــانية .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ،يج ــب أولوياتهـــا االســـراتيجية وأفكارهـــا الخاصـــة بالنســـبة للخطـــر
االنتب ــاه إىل َّأن الفاعل ــن الديني ــن أحيانــاً م ــا يواجه ــون التحي ــز واالس ــتضعاف والت ــي ميك ــن أن تك ــون مص ــدراً لإلحب ــاط وإس ــاءة
ضده ــم م ــن خ ــارج املجتم ــع الدين ــي ال ــذي ينتم ــون الي ــه .وال الفه ــم ل ــدى ك ــوادر املفوضي ــة.
بـــد مـــن مراجعـــة التحديـــات املاثلـــة أمـــام هـــذه الـــراكات
ـجل ك ــوادر املفوضي ــة أيضــاً أن الصعوب ــة املش ــركة بينه ــم
م ــن املنظوري ــن كليه ــا إذا م ــا ُأري ــد التغل ــب عليه ــا خاص ــة وس ـ َّ
م ــن خ ــال التغــرات اإليجابي ــة يف املواق ــف و املقارب ــات 3.الت ــي يواجهونه ــا في ــا يتعل ــق بالتنس ــيق يف أوض ــاع الط ــوارئ
املعقـــدة تتجـــاوز بـــل متتـــد إىل املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة
مــن منظــور مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لالجئــن ،تتمثــل وش ــبكاتهم واملنظ ــات القامئ ــة ع ــى املجتم ــع املح ــي .وو َّث ــق
أهــم التحديــات يف ال ـراكات وأصعبهــا عندمــا يــروج الفاعلــون غريه ــم التحدي ــات واملخ ــاوف املتعلق ــة بالرشاك ــة م ــع الفاعل ــن
الديني ــون أو يرفض ــون م ــا ي ــي :الح ــاس تج ــاه أعض ــاء آخري ــن الديني ــن خاص ــة املجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة والق ــادة الديني ــن
مـــن أديـــان أخـــرى أو إقصائهـــم واإلتيـــان بخطـــاب الكراهيـــة ويتضم ــن ذل ــك الرتكي ــز ع ــى املقارب ــات املبني ــة ع ــى اإلحس ــان
أو التحري ــض ع ــى العن ــف املوج ــه ض ــد االفــراد واملجتمع ــات مقاب ــل مقارب ــات مبني ــة ع ــى حق ــوق االنس ــان إزاء املس ــاعدات
مـــن أديـــان أخـــرى أو التبشـــر و الضغـــوط عـــى األشـــخاص االنس ــانية.
لتغ ــر دينه ــم باإلكــراه ك ــرط مســ َّبق الس ــتمرار الدع ــم له ــم
أو الـــزواج املبكـــر وغـــر ذلـــك مـــن املامرســـات التقليديـــة ومـــن الواضـــح َّأن الرشاكـــة مـــع املفوضيـــة الســـامية لألمـــم
املؤذي ــة أو الص ــور النمطي ــة للجن ــدر أو ع ــدم احــرام الحق ــوق املتح ــدة لالجئ ــن تش ــكل تحدي ــات خاص ــة باإلضاف ــة له ــا وأيض ـاً
الخاصـــة للنســـاء واألوالد والبنـــات  ،وكذلـــك األمـــر بالنســـبة للمنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة عـــى حـــد ســـواء .ومـــن
لنقـــاط االســـتضعاف يف الســـياقات التـــي تنتـــر فيهـــا آليـــات أحـــد العوامـــل يف ذلـــك عـــدم املســـاواة املتأصـــل يف الســـلطة
املواكبـــة الســـلبية و العنـــف الجنـــي والقائـــم عـــى الجنـــدر ،ب ــن منظم ــة دولي ــة كب ــرة ومؤسس ــة محلي ــة صغ ــر .وهن ــاك
وأيضــاً وصم ــة الع ــار والتميي ــز ال ــذي يحي ــط مبص ــايب متالزم ــة تح ــد آخ ــر يتعل ــق بإجــراءات املفوضي ــة ورشوطه ــا الت ــي ق ــد
نق ــص املناع ــة املكتس ــبة (إي ــدز) ووصم ــة الع ــار أيض ـاً والتميي ــز ال تتمكـــن املنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة أو ال ترغـــب
تجـــاه املثليـــات واملثليـــن ومزدَوجـــي الجنـــس واملغرييـــن بتلبيته ــا ،وهن ــاك حقيق ــة أخ ــرى وه ــي َّأن دوران املوظف ــن ق ــد
لجنس ــهم وثنائي ــي الجن ــس ومجتمعاته ــم .وباإلضاف ــة إىل ذل ــك ،يؤث ــر ع ــى الذاك ــرة املؤسس ــية للمفوضي ــة وحضوره ــا يف عم ــق
قـــد تفتقـــر املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة للمعرفـــة الخاصـــة امليـــدان مـــا يـــؤدي يف النهايـــة إىل وضـــع التعـــاون اإليجـــايب
بالعملي ــات واالجــراءات الت ــي تتبعه ــا املفوضي ــة مب ــا يف ذل ــك ال ــذي اس ــتمر طوي ـ ً
ـا يف خط ــر.

أمثلة عن املامرسات املثىل

هناك عدد من األمثلة الخاصة باملامرسات الجيدة يف ملحوظة
الرشاكة وهي موجودة يف منشورتني بعنوان ملحة عامة عن مسح
أمثلة املامرسات الجيدة وتحليل مسح أمثلة املامرسات الجيدة.
“َ ....حش َد قادة املجتمع املسلم يف بانغوي  /جمهورية أفريقيا
الوسطى عىل بعد  ٥كيلو مرتات تقريباً من مخيم الالجئني عىل
طريق تريونغولو إليقاف تقدم الفاعلني العسكريني من غري الدول.
وجلست هذه الجامعة فعلياً عىل األرض املتسخة ملنع تلك القوات
من التحرك .وكانوا يناشدون الناس بااللتزام بتعاليم القرآن الكريم
مذكرين الفاعلني املسلحني من غري الدول بواجباتهم تجاههم عىل
أ َّنهم إخوتهم املسلمون”.
“ ....لقد مثلت املنظامت القامئة عىل العقيدة يف ميامنار دور
الفاصل العازل بني األطراف املتحاربة وهكذا متكنت من العمل يف
كل املناطق حتى عندما وصل النزاع إىل ذروته .ونتيجة للثقة التي

استفادوا منها إذ كانوا دعاة جيدين للحامية .وحشدوا الحكومة
أيضاً من أجل تويل مسؤوليتها الكاملة تجاه تقديم خدمات
التعليم والصحة للنازحني الداخليني يف والية كاشني .ومتكنوا أيضاً
من اطالق رساح النازحني الداخليني من االحتجاز إذ إ ّنهم متكنوا
من منارصة قضايا املحتَجزين .وليس ألي منظمة دولية أخرى أو
محلية غري حكومية مثل هذا الهامش الواسع للمناورات من أجل
االستجابة للوضع اإلنساين”.
“لقد كان لالستطاعة والقدرة واملعارف واملهارات التي تتمتع بها
املنظامت القامئة عىل العقيدة والقادة الدينيون املجتمعيون يف
جيجيجا أثيوبيا أثر يف تشجيع املكتب عىل العمل من كثب معهم
عىل اعتبار َّأن لديهم القدرة ملعالجة حاجات الحامية ملجتمع
الالجئني وكان هناك نداء بدعوة القادة الدينيني من مجموعة
النساء املعارضات لختان اإلناث يف املخيامت ألن املجتمع كان
يفرض تحدياته (عىل القادة) من منطلق ديني“ .
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اللج ــوء والالجئ ــن وا ُملهجري ــن واملهاجري ــن والنازح ــن داخليــاً
واألش ــخاص منعدم ــي الجنس ــية .ويف أوائ ــل ع ــام  ٢٠١٣عمل ــت
املفوضي ــة م ــع مجموع ــة م ــن املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة
وشـــبكاتها والخـــراء الدينيـــن لصياغـــة نـــص يتألـــف مـــن ١٦
تأكي ــد ُا مكتوبــاً بصيغ ــة املتكل ــم والت ــي تنبث ــق م ــن املب ــادئ
والقيـــم التـــي تتشـــارك بهـــا األديـــان االساســـية يف العـــامل.
وته ــدف الوثيق ــة اىل رف ــد الق ــادة الديني ــن بالفرص ــة للتأكي ــد
ع ــى دور املجتمع ــات الديني ــة يف “الرتحي ــب بالغري ــب والالج ــئ
والنـــازح داخليـــاً وغريهـــم [ ].....وذلـــك مـــن أجـــل مواجهـــة
عـــدم التســـامح واحـــرام حقـــوق الغربـــاء يف مامرســـة دينـــه
بحريـــة.

وع ــى الرغ ــم م ــن التحدي ــات املاثل ــة أم ــام الجانب ــن س ــاهمت
املنظ ــات القامئ ــة ع ــى العقي ــدة واملجتمع ــات الديني ــة املحلي ــة
والق ــادة الديني ــون ع ــن نط ــاق واس ــع م ــن نش ــاطات الحامي ــة
يف األوض ــاع االنس ــانية مب ــا يف ذل ــك توف ــر الحامي ــة املادي ــة و
تس ــهيل الوص ــول االنس ــاين وإعاق ــة العن ــف وردع ــه م ــن خ ــال
الحضـــور واملصاحبـــة والوســـاطة يف النزاعـــات والتوتـــرات بـــن
الالجئني/النازح ــن داخليــاً م ــن جه ــة واملجتمع ــات املضيف ــة يف
النـــزاع أو يف أوضـــاع مـــا بعـــد النّـــزاع واملشـــاركة يف املصالحـــة
ونش ــاطات بن ــاء الس ــام ومحارب ــة كراهي ــة األجان ــب والتميي ــز
ومن ــع التميي ــز القائ ــم ع ــى الجن ــدر أو الجن ــس واالس ــتجابة ل ــه
ومنــع التجنيــد القــري وتحســن ظــروف االســتقبال ومصاحبــة
ا ُملحتَجزيـــن وتوفـــر االستشـــارات القانونيـــة وإدارة قضايـــا
ً
اللجـــوء واملنـــارصة للتغـــرات الترشيعيـــة إلفـــادة األشـــخاص والن ــداء “مرحب ـا بالغري ــب” إمن ــا ه ــو بي ــان بح ــد ذات ــه لإلمي ــان
املعيـــن ودعـــم إعـــادة توطـــن الالجئـــن يف بلـــد ثالـــت و /أو ينبثـــق مـــن مبـــادئ حســـن الضيافـــة واالحـــرام واملســـاواة
االندم ــاج املح ــي.
والقيـــم أيضـــاً عـــى أ َّنهـــا قيـــم مغروســـة غرســـاً يف الديانـــات
الرئيســـية يف العـــامل.

أه ًال بالغرباء

هنـــاك بـــادرة اخـــرى انبثقـــت عـــن حـــوار املفـــوض الســـامي
ح ــول الدي ــن والحامي ــة وكان ذل ــك املناش ــدة ببن ــاء الخط ــوط
التوجيهيـــة للقـــادة الدينيـــن بهـــدف تعزيـــز التســـامح
واحـــرام الكرامـــة اإلنســـانية وحقـــوق اإلنســـان وطالبـــي

حس ــن الضياف ــة :غالبــاً م ــا تك ــون الجامع ــات الديني ــة املحلي ــة
مثــل املجتمعــات الدينيــة املحليــة أول مــن يســتجيب إىل األفـراد
والعائ ــات واملجتمع ــات يف املراح ــل األوىل م ــن مراح ــل األزم ــة
االنس ــانية .فه ــم يس ــتجيبون لتل ــك األزم ــة نظــراً لوجوده ــم يف

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ر شوفيل

مراسم التوقيع لتأكيدات القادة الدينيني يف الجمعية العاملية لألديان من أجل السالم التاسع يف فيننا 21 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2013
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بع ــض املناط ــق املنعزل ــة أو النائي ــة .ونش ــأ ع ــن االع ـراف به ــذه
الحقيق ــة تج ــدد يف االهت ــام باملش ــاركة م ــع املجتمع ــات تل ــك
مـــن أجـــل تحســـن الوصـــول إىل األشـــخاص األكـــر اســـتضعافاً
وتعرضــاً للخط ــر.

وه ــذه املب ــادئ َّإن ــا متث ــل نقط ــة االنطالق ــة وانطالق ــة الح ــوار
بـــن املفوضيـــة والفاعلـــن الدينيـــن ،ورمبـــا تســـاعد أيضـــاً يف
إرش ــاد ال ــركاء الذي ــن يرغب ــون يف تأس ــيس الح ــوار ع ــر األدي ــان
وب ــن الفاعل ــن اإلنس ــانيني التقليدي ــن منه ــم وغ ــر التقليدي ــن.

االحــرام :احــرام تن ــوع الهوي ــات والقي ــم والتقالي ــد ه ــي م ــن
العنـــارص التـــي ال ميكـــن االســـتغناء عنهـــا يف تعزيـــز حاميـــة
املهج ــرة بالق ــوة ورف ــع مس ــتوى لدونته ــا.
األفــراد واملجتمع ــات َّ
وعـــادة مـــا تكـــون املجتمعـــات الدينيـــة املحليـــة عـــى وعـــي
فريـــد مـــن نوعـــه بأنـــه يف معظـــم دول العـــامل ومجتمعاتهـــا
ميثـــل الديـــن أو االعتقـــاد حاجـــة أساســـية  ،ويوفـــر غـــذا ًء
لألشـــخاص الذيـــن تهتـــم بأمرهـــم املفوضيـــة .ويتخـــذ القـــادة
الديني ــون واملجتمع ــات الديني ــة أيضــاً املحلي ــة منه ــا مواض ــع
فريـــدة مـــن نوعهـــا لتلبيـــة هـــذه الحاجـــات.

وفي ــا ب ــن ديس ــمرب/كانون األول  ٢٠١٢إىل ديس ــمرب/كانون األول
 ٢٠١٣و َّقـــع عـــى تأكيـــدات القـــادة الدينيـــن وصـــدَّق عليهـــا
أكـــر مـــن  ١٧٠٠قائـــد دينـــي وفـــرد مـــن أفـــراد املجتمعـــات
الدينيـــة واملنظـــات القامئـــة عـــى العقيـــدة يف العـــامل ثـــم
أطلق ــت إطالقــاً رس ــميا يف حفل ــة توقي ــع قب ــل االجت ــاع ال ــذي
ض ــم  ٦٠٠قائ ــد دين ــي يف االجت ــاع العامل ــي باس ــم الديان ــات
للســـام وهـــو املؤمتـــر التاســـع الـــذي عُ قـــد يف ٢١نوفمـــر/
ترشي ــن الث ــاين  ٢٠١٣يف فيين ــا 4.تس ــتخدم الجامع ــات الديني ــة
ح ــول الع ــامل اآلن التأكي ــدات وامل ــوارد الداعم ــة كأدوات عملي ــة
املهجري ــن يف
م ــن أج ــل تعزي ــز الدع ــم لالجئ ــن وغريه ــم م ــن َّ
مجتمعاتهـــم.

املســـاواة :ينبغـــي أن يقـــوم التعـــاون بـــن مفوضيـــة األمـــم
املتح ــدة الس ــامية لالجئ ــن والفاعل ــن الديني ــن ع ــى مجموع ــة
م ــن األه ــداف املش ــركة ،ويج ــب أن تق ــوم تل ــك األه ــداف ع ــى
االح ـرام املتبــادل واملســاواة يف عالقــة الرشاكــة بينهــا .وينبغــي
للمســـاواة أيضـــاً أن ُت َتجـــم إىل معاملـــة متســـاوية وإىل حـــق
الحامي ــة املتس ــاوية ومنحه ــا وفقــاً للمعاي ــر االنس ــانية.

“م ــن القي ــم الرئيس ــية لدين ــي أن أرح ــب بالغري ــب وبالالج ــئ
وبالن ــازح وبغ ــره م ــن الن ــاس” س ــوف أعامل ــه أو أعامله ــا ك ــا
أحـــب أن يعاملوننـــي أنـــا .ســـوف أتحـــدى اآلخريـــن حتـــى
القـــادة منهـــم يف مجتمـــع الديـــن وأطلـــب منهـــم أن يفعلـــوا
املث ــل”.
حوسيه ريريا  riera@unhcr.orgمستشار خاص للمدير وماري
كالود بويرييي  poirier@unhcr.orgمساعد بحث يف مجال
السياسة والقانون وكالهام يعمالن يف قسم الحامية الدولية
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئنيwww. unhcr.org .
 .1راجع مدونة السلوك من أجل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
واملنظامت غري الحكومية لإلغاثة يف حاالت الكوارث
www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-arabic.pdf
 .2ملحوظة الرشاكة حول املنظامت القامئة عىل العقيدة و املجتمعات الدينية و القادة
الدينيني صادرة عن مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومتاحة باللغة اإلنجليزية
 www.unhcr.org/539ef28b9.htmlو باللغة الفرنسية
. www.unhcr.fr/53ad6b569.htmlلالطالع عىل ملحة عامة حول املسح املتعلق
باملامرسات الجيدة وأمثلتها زر املوقع التايل  http://goo.gl/nLdEeNو لالطالع عىل
تحليل مسح املامرسات الجيدة واألمثلة يرجى زيارة املوقع التايل
 .http://goo.gl/YsFnFMملزيد من املصادر ،انظر الرابط التايل:
www.unhcr.org/pages/501a39ce6.html
 .3مبادئ الرشاكة التي أسسها املنرب اإلنساين العاملي هي العدالة والشفافية واملقاربة
املوجهة بالنَّتائج واملسؤولية و التكاملية .انظر املنرب االنساين الدويل  ،مبادئ الرشاكة ،
َّ
يوليو/متوز .2007
http://tinyurl.com/GHP-Principles
 .4وثيقة التأكيدات متعددة اللغات (يف اللغات العربية واالنجليزية والفرنسية واألملانية
والعربية والروسية واإلسبانية والرتكية) متاحة عىل اإلنرتنت عىل املوقع التالية
. www.unhcr.org/51b6de419.html
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