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 الدورة الثانية والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٤٤البند 

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لـشؤون       
الالجــــئني، واملــــسائل املتــــصلة بــــالالجئني    
 والعائــدين واملشردين واملسائل اإلنسانيـة

   
 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا   
 تقرير األمني العام  

 موجز 
ــة العامــة      ــر عمــال بقــرار اجلمعي تقــدمي املــساعدة ب ا املتعلــق٦١/١٣٩ُيقــدَّم هــذا التقري

لالجـــئني والعائـــدين واملـــشردين يف أفريقيـــا، ويـــستند إىل املعلومـــات الـــواردة مـــن عـــدد مـــن 
ألمني العـام املقـدم     وهو يستكمل املعلومات الواردة يف تقرير ا      . املنظمات التابعة لألمم املتحدة   

للتطـورات  عـرض عـام     ، ويـرد فيـه      )A/61/301(إىل اجلمعية العامة يف دورهتـا احلاديـة والـستني           
جمـاالت حمـددة مـن جمـاالت التعـاون فيمـا بـني              عـن   اإلقليمية يف كافة أحناء القارة، ومعلومـات        

 .٢٠٠٧ والنصف األول من عام ٢٠٠٦والفترة املشمولة بالتقرير هي عام . الوكاالت
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 مقدمة -أوال  
عظـم العمليـات   ، خالل الفترة املشمولة بالتقرير تشكل بالنـسبة مل       ظلت احلالة اإلنسانية   - ١

ــا ــة إىل حتقيــق ومت اســتعراض اجلهــود . مــن التحــدياتمتنوعــة طائفــة )١(الــدائرة يف أفريقي الرامي
وقــد مهــدت . ، وتكييفهــا مــع تطــور األوضــاع )٢(حلــول دائمــة ملاليــني األشــخاص املــشردين 

لتزيـد بـذلك    ،  )٣(مـن املـشردين    مليـون    ٢,١عمليات السالم الناجحة الطريق لعودة ما يقدر بـ         
ن وف يكون مبقدور عـدد مـ      وس. ٢٠٠٥ يف املائة مقارنة بعام      ١١نسبة الالجئني العائدين إىل     

الالجئني الذين مل يستطيعوا العودة أو اختاروا عدم العودة االندماج حمليـا يف بلـد اللجـوء، ومت               
 .يف بلدان ثالثةاملنطقة إعادة توطني آالف الالجئني من 

ــا للمــشردين احللــول، طــرأ اخنفــاض طفيــف يف العــدد املقــدر   تلــك وبفــضل  - ٢ يف أفريقي
 املتمثـل يف حجـم التـشريد        يـر أن خيفـي الواقـع املر      إال أن هذا االخنفـاض ال ميكـن       . ٢٠٠٦ عام

أســفر عــدد مــن األزمــات اجلديــدة واملتجــددة واملتفاقمــة عــن   قــد و. القــسري يف أحنــاء القــارة
ــا والالجــئني، ال   ــا   عــشرات اآلالف مــن األشــخاص املــشردين داخلي ســيما يف مجهوريــة أفريقي

ــة الكونغــو الدميقراطيــة، و   . ارفــور بالــسودان، والــصومال دمنطقــة الوســطى، وتــشاد ومجهوري
ربــع عـدد الالجــئني يف العـام أمجــع،   ممــا يـشكل   مليــون الجـئ،  ٢,٤أفريقيـا،  يف يوجــد حيـث  
وتظـل أفريقيـا القـارة    . أن ثالثة مـن أكـرب مخـسة بلـدان منتجـة لالجـئني توجـد يف أفريقيـا                  كما

 املـشردين   األشد تأثرا بالتشرد الداخلي املتصل بالصراع حيث تضم ما يقرب من نـصف عـدد              
ففي السودان وحده يفوق عدد املـشردين داخليـا         .  مليون شخص  ٢٤,٥داخليا يف العامل وهو     

ــني      ٥ ــدد ب ــذا الع ــراوح ه ــدا يت ــني شــخص، ويف مشــال أوغن ــون و ١,٢ مالي ــون ١,٧ ملي  ملي
 مليــون ١,١شــخص، ويف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يقــدر عــدد املــشردين داخليــا بزهــاء  

 .شخص
ساعدة الــسكان املــشردين الــذين   املتــصلة مبــ التحــديات تكمــن األرقــام لــك تووراء  - ٣

الالجـئني واملـشردين داخليـا يف أفريقيـا البـالغ           معظـم   ف. ن من أجل البقـاء يف بيئـة قامتـة         يكافحو
 مليون شخص يعيـشون هنبـا ألوضـاع طـال أمـدها، ويعولـون علـى مـساعدات            ١٤,٢عددهم  

ويف الوقـت ذاتـه، تلـزم       . لة من انعدام األمـن الـشديد      حمدودة، ويعيش عدد متنامي منهم يف حا      
زيــادة التــدابري والــدعم بــصورة عاجلــة مبــا يكفــل للعائــدين إمكانيــة االســتقرار مــن جديــد يف     

__________ 
 .املقصود بأفريقيا يف هذا التقرير هي أفريقيا جنوب الصحراء )١( 
 .يتألف املشردون من املشردين داخليا والالجئني )٢( 
املعلومات اإلحصائية املتعلقة حبـاالت العـودة تلقائيـا للمـشردين ناقـصة وتفتـرض أن تكـون األرقـام أعلـى يف                     )٣( 

 .الواقع
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جمتمعاهتم األم من خالل أنشطة إعـادة اإلدمـاج، وتـوفري أسـباب الـرزق واألنـشطة اإلمنائيـة يف                    
 ٣١ بلـدا مـن البلـدان الــ          ٢٨يـة مـا تقـدم أن        وممـا يزيـد مـن أمه      . البلدان اخلارجـة مـن الـصراع      

يوجــد يف  )٤(الــواردة يف أدىن ترتيــب يف دليــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للتنميــة البــشرية   
 .أفريقيا، حيث أن نصف سكان القارة تقريبا يعيشون على أقل من دوالر واحد يف اليوم

 
 إقليميةحملات عامة  –ثانيا  
 لقرن األفريقيشرق أفريقيا وا - ألف 

ــسانية يف شــرق    - ٤ ــة اإلن ــثري احلال ــا والقــرن األفريقــي قلقــ  ت ــداأفريقي ــدى ا ا متزاي جملتمــع ل
 أوغنـدا الـيت     اسية واألمنيـة اإلجيابيـة يف جنـوب الـسودان ومشـال           ورغم التطورات الـسي   . الدويل

ن الطبيعيـة ومـ   أدى مـزيج مـن الكـوارث        إىل ديـارهم    مسحت لبعض السكان املشردين بـالعودة       
صــنع اإلنــسان عــصفت باملنطقــة دون اإلقليميــة إىل نــزوح النــاس مــن ديــارهم يف مــن كــوارث 

ــا  ــا والــصومال وكيني ــا وإريتري وقــد ارتفــع العــدد اإلمجــايل لالجــئني وطــاليب اللجــوء يف   . إثيوبي
 . فرد٨٨ ٠٠٠املنطقة دون اإلقليمية مبا يقدر بزهاء 

 
 السودان   

 ح جنـوب الـسودان إلعـادة بنـاء نفـسه          كـاف يو.  شديد يتسم الوضع يف السودان بتعقيد     - ٥
ومنـذ التوقيـع علـى اتفـاق الـسالم الـشامل عـام              . بعد صراع دام أكثـر مـن عقـدين مـن الزمـان            

ــا   ١٥٧ ٠٠٠، عــاد مــا يقــرب مــن  ٢٠٠٥ ــة أفريقي  الجــئ إىل جنــوب الــسودان مــن مجهوري
استكملت عمليـات عـودة     و.  وكينيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية،   وأوغندا وإثيوبيا    الوسطى

أبريــل / الدميقراطيــة يف نيــسان الالجــئني مــن مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة الكونغــو      
املشردين داخليا مـن الـشمال إىل اجلنـوب      عملية عودة    ٢٠٠٦استهلت يف عام    ، و ٢٠٠٧ عام

ــة   ــسودان واألمــم      وهــي العملي ــوب ال ــة جن ــة، وحكوم ــة الوحــدة الوطني ــشتركة بــني حكوم امل
مـن املـشردين     مليون   ١,٤بنحو  عدده  عاد ما يقدر    منذ توقيع اتفاق السالم الشامل      و. دةاملتح

  . األصليةداخليا إىل مناطقهم
ال تتـوفر   الـيت   انعدام األمن الغذائي بـصورة مزمنـة و       املبتالة ب شرق السودان   منطقة  ويف   - ٦

وأكثـر  يـا   مـن املـشردين داخل     ٦٨ ٠٠٠حنـو   يوجـد   سوى فرص حمدودة لكـسب العـيش،        فيها  
ويعـــيش العديـــد مـــن .  الجـــئ إريتـــري يف حاجـــة إىل املـــساعدات اإلنـــسانية١٣٣ ٠٠٠مـــن 

أقــدم مجاعــة الجــئني يف  ؛ هــم يف خميمــاتمنــذ أربعــة عقــود مــن الزمــان   الالجــئني اإلريتــريني 
__________ 

 .٢٠٠٦برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  )٤( 
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 وفـد   ٢٠٠٦عـام   ويف  ،  ٢٠٠٤ويصل الجئون جدد من إريتريا مبعدل ثابت منذ عـام           . أفريقيا
 وأسفر رفع القيود على الوصـول إىل واليـة كـسال            . شخص، بالفعل  ٨ ٦٠٠عدد منهم يناهز    

 . يف جمال الشؤون اإلنسانية عن تيسري العمل٢٠٠٦يف أواخر عام 
ويتأثر أكثر من نصف سـكان دارفـور الـذين يقـدر عـددهم بـستة ماليـني نـسمة تـأثرا               - ٧

ــمباشــرا أو غــري مباشــر   ــااملــربم صراع يعجــز اتفــاق ســالم دارفــور   ب  عــن ٢٠٠٦مــايو /ريف أي
.  تقريبــاتقــع يوميــااالعتــداءات اجلنــسية علــى النــساء، فحــوادث العنــف، ومــن بينــها . تــسويته

امليليشيات على القرى وخميمات املـشردين داخليـا، يف حـني يـشكل           خمتلف  وتتواصل هجمات   
 . وجود األسلحة داخل خميمات املشردين داخليا ظاهرة تبعث على القلق املتزايد

 ٢,١تـشريد   ، اختذ العنف بعدا إقليميـا حيـث مل يـسفر فقـط عـن                ٢٠٠٧ل عام   وحبلو - ٨
شـرق  على   الجئ   ٢٣٥ ٠٠٠أكثر من   عن تدفق   أيضا  ومليون شخص داخليا يف دارفور، بل       

 شخص آخـرين مـن جنـوب دارفـور إىل مشـال شـرقي مجهوريـة أفريقيـا                ٢ ٦٠٠تشاد، وتدفق   
الـسودانية يف شـرقي تـشاد،        -  التـشادية  ويدور القتال بصورة متقطعـة علـى احلـدود        . الوسطى

 طالــب جلــوء تــشادي إىل ٢٥ ٠٠٠وأسـفر تنــامي انعــدام األمــن يف تــشاد نفـسها عــن هــروب   
 طالب جلوء من مجهورية أفريقيـا       ٣ ٠٠٠وقد الذ بالفرار إىل إقليم دارفور حنو        . غرب دارفور 

م يف األوضــاع األمنيــة وقــد أعــاق التــدهور العــا.  احلالــة األمنيــة فيهــاالوســطى الــيت قــد تــردت
الوصـول إىل الفئـات الـسكانية احملتاجـة         أعـاق   ا  بشكل كبري اجلهود الرامية إىل محاية املدنيني ممـ        

لدرجــة أن مفوضــية األمــم املتحــدة لــشئون الالجــئني ال يــسعها الوصــول بــصورة منتظمــة إىل   
 . نصف األشخاص املشردين داخليا يف غرب دارفور

 
 الصومال  

ات الفوضى والعنف وانتهاكات حقـوق اإلنـسان عـن التـشريد الـداخلي              أسفرت سنو  - ٩
يوجـد حاليـا    من بني تعـداد سـكان يبلـغ سـبعة ماليـني نـسمة               و. واخلارجي آلالف الصوماليني  

ــو  ــاء   الجــئ صــومايل  ٤٥٠ ٠٠٠حن ــع أحن ــامل، يف مجي ــوايل   الع ــدر حب ــا يق  إىل ٤٠٠ ٠٠٠وم
وقــد . مال علــى وجــه اخلــصوصالــصومــن املــشردين داخليــا مــن جنــوب ووســط  ٥٠٠ ٠٠٠

الصراع بني احلكومة االحتادية االنتقالية واحتاد احملاكم اإلسالمية خالل الربع األول مـن             احتدم  
وقـد أدى ذلـك إىل    . ، عندما شـهدت مقديـشو أعنـف قتـال خـالل عقـدين تقريبـا               ٢٠٠٧عام  

ة  شخص من العـودة إىل العاصـم       ١٢٥ ٠٠٠ شخص، ومتكن أقل من      ٣٩٠ ٠٠٠تشريد حنو   
علـى النـاس   لعنـف املتجـدد والتـشريد املتكـرر      اوينعكس أثر   . ٢٠٠٧يونيه عام   /حبلول حزيران 

سط بـ ويكافح املشردون داخليـا مـن أجـل تلبيـة أ    . سوء التغذيةيف يف تردي معدالت الوفيات و    
يف سياق أسفرت فيه عوامل اجلفاف والفيضانات وانعدام األمن الغـذائي           األساسية  احتياجاهتم  
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اختالل فرص كـسب العـيش      وفقدان سبل الوصول إىل املراعي وموارد املياه عن         دة  بصورة حا 
كما حيد انعدام األمن بشدة من وصول دوائر املساعدة اإلنسانية علـى            . فعليا وهي فرص هشة   

 .الصومال وقدرهتا على االحتفاظ بوجود هلا فيه
 

 إثيوبيا   
ل عــدة آالف مــن الالجــئني إىل  يف أعقــاب جتــدد عــدم االســتقرار يف الــصومال، وصــ   - ١٠

وكـذلك املـصادمات يف جنـوب شـرق         مناطق عـدة    وقد أسفرت الفيضانات يف     . ثيوبياإشرقي  
ومل تـتح بعـد معلومـات دقيقـة بـشأن           . ثيوبيا عن التشريد الداخلي لعدة آالف من األشـخاص        إ

 اعتمـد   أبريـل، /ويف نيـسان  . ٢٠٠٨عـام   يف  ، ومـن املقـرر إجـراء تقيـيم قـومي            داخليااملشردين  
فريــق األمــم املتحــدة القطــري وســائر الــشركاء الرئيــسيون هنــج اجملموعــات القطاعيــة يف حتــرك  

 .يرمي إىل حتسني نوعية تدخالهتم
 

 كينيا  
ــى      - ١١ ــصوماليني عل ــسي لل ــد جلــوء رئي ــا بل ــداد ظلــت كيني ــامت سنوات اخلمــس عــشرة  ال

، جــرى نقــل ٢٠٠٦ويف عــام .  صــومايلئ الجــ١٨٥ ٥٠٠حاليــا حنــو أوي األخــرية، وهــي تــ
 الجئ جديد من احلـدود الـصومالية الكينيـة إىل خميمـات دادعـب يف اجلـزء الـشرقي                ٣٤ ٠٠٠

ينـاير  /وعقب قرار كينيا غلـق حـدودها مـع الـصومال لـدواع أمنيـة يف كـانون الثـاين                   . من البلد 
وطلبــت احلكومــة . ، مل يــتمكن ســوى عــدد ضــئيل مــن الــصوماليني مــن دخــول كينيــا ٢٠٠٧

 .  إىل خميم كاكوما٢٠٠٧ مجيع الالجئني الصوماليني الذين وصلوا يف عام الكينية نقل
 إىل تفــاقم التحــديات ٢٠٠٦وأدت الفيــضانات الــيت أصــابت اإلقلــيم يف أواخــر عــام   - ١٢
وقــد . صلة بتلبيــة احتياجــات الالجــئني املقــيمني يف دادعــب مــن احلمايــة اإلنــسانية والدوليــةاملتــ

 شــخص، ٢٠ ٠٠٠إيـواء أكثــر مـن   الجـئني، ودمــرت أمـاكن    الفيـضانات حبيـاة مخــسة   أودت
ــه  و ــا جمموعـ ــها مـ ــة لـــذلك، زادت .  الجـــئ١٠٢ ٠٠٠تـــضرر منـ املـــشاكل الـــصحية ونتيجـ

 .املالريا واإلسهال وسوء التغذيةمن قبيل والغذائية، 
 

 أوغندا  
مـة إىل وقـف أعمـال       م اجلارية بني احلكومـة وجـيش الـرب للمقاو         الأدت حمادثات الس   - ١٣
إمكانيـة احلـصول    وقـد أدى حتـسن األمـن و       . ٢٠٠٦أغـسطس   / أوغنـدا يف آب    ال يف مشـال   القت

 من املشردين داخليا على االنتقـال مـن         ٣٠٠ ٠٠٠على أراض وحرية احلركة إىل تشجيع حنو        
 مليـون  ١,٢ورغم ذلك، يـشكل ضـمان األمـن أحـد التحـديات، ومـا زال حـوايل               . املخيمات
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ف معيشية قاسية يف املخيمات املكتظة اليت ال تتـوافر فيهـا   من املشردين داخليا يعانون من ظرو 
 وحاولت الوكاالت اإلنـسانية حتـسني       .اخلدمات الرئيسية إال بشكل حمدود    الوصول إىل   فرص  

 . مشردين داخليايأوي أشخاصا  موقعا ريفيا ٢٦٦الظروف املعيشية يف 
 الجــئ، ٢١٧ ٠٠٠و وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، استــضافت أوغنــدا أيــضا حنــ - ١٤

كثري من الالجئني يف املنطقة، حقـق هـؤالء الالجئـون       وعلى النقيض من    . وخباصة من السودان  
لتمكنـهم مـن احلـصول علـى أراض ألغـراض      قـدرا ضـئيال مـن االكتفـاء الـذايت الغـذائي نتيجـة        

 .الزراعة
 

 غرب أفريقيا -باء  
تة، وأن أجـزاء كـربى مـن غـرب          على الرغم من أن عمليات السالم تتوطد بصورة ثاب         - ١٥

أفريقيا ظلت مستقرة نـسبيا، فـإن االضـطرابات الـسياسية واالجتماعيـة يف غينيـا، واملـصادمات            
السنغال، واحلالة املضطربة يف كوت ديفوار دفعت وكـاالت األمـم            - على حدود غينيا بيساو   

 .ارئ الطواملتحدة اإلنسانية والشركاء لتعزيز التأهب للطوارئ ، وحتديث خطط
 

 كوت ديفوار  
إرســاء يف  آمــال مــشوبة باحلــذر ٢٠٠٧مــارس /يف آذارواغــادوغو توقيــع اتفــاق أثــار  - ١٦

ــة ملــا يقــدر     ــة العــودة الطوعي مــن املــشردين  ٧٠٩ ٠٠٠بنحــو عــدده ســالم مــستدام، وإمكاني
عـودة األشـخاص املـشردين    إمكانيـة  غـري أن   .  الجئ وطالـب جلـوء     ٢٦ ٠٠٠داخليا، وحوايل   

ــصورة مــستدامة  وإعــادة إد ــسائدة   ظــل غــري  تمــاجهم ب ــدة نظــرا لألحــوال ال ــاهتم أكي يف جمتمع
تقتــضي و. لممتلكــاتاخلــصوم لســيما انعــدام األمــن واحــتالل األرض واســتخدام  األصــلية، ال

وضع إطار قانوين قومي حلماية حقوق املشردين داخليا كأمر مـتمم لتهيئـة الظـروف               الضرورة  
 . املؤدية للعودة

 ملواليـد اعن جتدد االلتزام بتنظيم حماكم متنقلة ميكنها تـسجيل          واغادوغو  تفاق  وأسفر ا  - ١٧
وميكـن اسـتخدام هـذه الوثـائق إلثبـات اجلنـسية            . ، وإصدار شهادات املـيالد    الذين تأخر قيدهم  

 . ريني من اإلدالء بأصواهتم يف االنتخابات مستقبالاومتكني اإليفو
 

 ليربيا وبلدان اللجوء  
 اكتمــال إعــادة الالجــئني الليــربيني مــن البلــدان      ٢٠٠٧يونيــه /زيــرانشــهد شــهر ح  - ١٨

 لوطنـهم،  الليـربيني  ا داخليينشرداملومن الالجئني  ٦٠٠ ٠٠٠، عاد أكثر من   إمجاالو. اجملاورة
ــى إعــادة   ــد جــرت املــساعدة عل ــا ١١٠ ٠٠٠ وق ــا نــصف عــدد    ، الجــئ مــن غيني وهــو تقريب
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بيــد أن . دمـاج ال إعــادة ايفمـساعدة العائـدين   وتنــصب اجلهـود اآلن علــى   .الالجـئني العائـدين  
برامج التعايف اليت تضطلع هبا احلكومة الليربية واجملتمع الدويل ليست كافية إىل حد كبري لتلبيـة                

كمـا يتطلـب بنـاء الـسلم املـستدام      .  سنة من احلرب األهليـة   ١٥االحتياجات يف بلد يتعاىف من      
أكثــر املــشاكل شــيوعا الــيت تتطلــب وتتمثــل . إرســاء ســيادة القــانون واحتــرام حقــوق اإلنــسان

يف انتــهاكات حقــوق األطفــال واالغتــصاب والعنــف املــرتيل واالعتــداء البــدين   اهتمامــا فوريــا 
التـشجيع علـى اإلدمـاج لالجـئني البـاقني يف بلـدان       وجيـري  . )٥(والفساد والرتاعات على امللكية  

 .اللجوء
 

 غامبيا والسنغال وتوغو  
 الجئ سنغايل مـن إقلـيم كازامانـسي فـرارا مـن جتـدد       ٦ ٠٠٠ من  وصول أكثر شكل   - ١٩

ــسنغايل يف آب     ــردة واجلــيش ال ــني اجملموعــات املتم  ضــغوطا ٢٠٠٦أغــسطس /االشــتباكات ب
 .  قرية٤٣يف غامبيا وعددها على موارد القرى املضيفة إضافية 

ملـصاحلة  من بنن وغانا يف ظـل اسـتمرار مبـادرات ا          إىل توغو    الجئ   ٢ ٩٠٠عاد حنو   و - ٢٠
 الجئ توغـويل حبلـول هنايـة عـام       ١١ ٠٠٠ويتوقع اكتمال اإلعادة املنظمة ملا يناهز       . يف بلدهم 
٢٠٠٨ . 

، أعلنت حكومة موريتانيـا أن الالجـئني املوريتـانيني، الـذين            ٢٠٠٧يونيه  /ويف حزيران  - ٢١
إىل لبــت  ســنة، يف إمكــاهنم العــودة ألوطــاهنم، وط٢٠ظــل معظمهــم يف املنفــى ملــا يقــرب مــن  

ومـن  . دمـاج إلن الالجـئني أن تـشارك يف عمليـة العـودة وإعـادة ا           لـشؤو مفوضية األمم املتحـدة     
 .٢٠٠٧أكتوبر /عودة يف تشرين األولحركة بدأ أول تاملتوقع أن 

 
 أفريقيا والبحريات الكربىوسط منطقة  - جيم 

ة تـسودها  على الرغم من توطـد عمليـات الـسالم، ال تـزال هـذه املنطقـة دون اإلقليميـ                  - ٢٢
أوضاع يتعذر إىل حد كبري التكهن مبا ستؤول إليـه، وال تـزال تـأوي أكـرب عـدد مـن الالجـئني            

 .  مليون الجئ١,٢يف القارة، حنو 

__________ 
ي عمليـة معقـدة ذات   االندماج احمللي أحد ثالثة حلول تنتهجها منظمة األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني وهـ        )٥( 

أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وثقافيـة متمـايزة، ولكنـها متـشابكة، وتـشمل احلـصول علـى جنـسية بلـد                      
 .اللجوء
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 بوروندي  
ازدادت اآلمال يف حتقق االستقرار والسالم من خالل اتفاق وقف النار الـذي أبـرم يف            - ٢٣
ة نـشطة مـن املتمـردين يف بورونـدي، وهـي       بني احلكومة وآخـر جمموعـ      ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول

ويف ضوء حتسن األوضاع األمنية، وحل عدد من قضايا مرحلة ما بعـد             . جبهة التحرير الوطنية  
 بـشأن   ة لـشؤون الالجـئني وشـركاؤها موقفـا اسـتباقيا          الصراع، اختـذت مفوضـية األمـم املتحـد        

ــة  ــودة الطوعي ــادة    . الع ــات إع ــت عملي ــك، كان ــع ذل ــا ٤٩ ٠٠٠وم  ٢٠٠٦مي  شــخص يف ع
 علــى مــستوى أدىن مــن املتوقــع بــسبب اســتمرار تقلــب األحــوال الــسياسية، وبــطء   ٢٠٠٧ و

تنفيذ شروط وقف إطالق النار، وعدم توافر فرص احلصول علـى أراض واخلـدمات األساسـية               
وقـد  . وفرص إعادة اإلدماج، باإلضافة إىل انعدام األمن الغـذائي بـسبب اجلفـاف والفيـضانات              

ــدين، وزاد     بــدأت مفوضــية األ ــة للعائ ــوفر منحــاً نقدي مــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــؤخراً ت
برنامج األغذية العاملي مدة منح احلصص الغذائية من ثالثـة إىل أربعـة أشـهر مـن أجـل احلفـاظ                     

وبالتوازي مع عمليـات العـودة الطوعيـة، جتـري دراسـة خيـارات إعـادة                . على معدالت العودة  
 يف بلـدان اللجـوء       الـذين مـا يزالـون      ٣٥٠ ٠٠٠  بورونـدي الــ    توطني العـدد املتبقـي مـن أهـايل        

 . وإدماجهم حمليا
وعززت سلطات مجهورية ترتانيا املتحدة ممارسة إبعاد املهاجرين غري القـانونيني املتبعـة     - ٢٤

فخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، قامــت بترحيــل عــدد مــن الالجــئني  . علــى املــستوى الــوطين
ــدالبورونــديني املقــيمني ــها مسحــت الحقــاً بإدخــاهلم مــن   ةم األصــلياهن يف خميمــات إىل بل  ولكن
 . جديد إىل أراضيها

 
 تشاد  

ــا الوســطى      - ٢٥ ــة أفريقي ــاطق املتامخــة لتــشاد ومجهوري ــة يف املن أدى تــردي األوضــاع األمني
ونـتج عـن    . فور يف السودان إىل عمليات نزوح ضخمة كان أثرها األكرب على تشاد           روإقليم دا 
 العنــف املــستمرة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تــدفق أعــداد إضــافية مــن الالجــئني إىل   أعمــال

 . جنوب تشاد
ــدمي         - ٢٦ ــشؤون الالجــئني تق ــم املتحــدة ل ــث تواصــل مفوضــية األم ــشاد، حي ويف شــرق ت

فقـد أجـرب القتـال      . املساعدة لألفواج اجلديدة الوافدة من دارفور، تردت احلالة اإلنسانية بشدة         
لـصراعات فيمـا بـني      إىل ا  القوات احلكوميـة واملعارضـة التـشادية املـسلحة، باإلضـافة             الدائر بني 

العرقيــة، مــوظفي اإلغاثــة اإلنــسانية علـى االنتقــال مؤقتــاً ووضــع إجــراءات طــوارئ  اجلماعـات  
 .  الجئ٢٢١ ٠٠٠ واصلة مساعدةتمكنهم من ل
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ئر وعــن عــدد ، كــان القتــال قــد أســفر عــن خــسا٢٠٠٧يونيــه / وحــىت شــهر حزيــران - ٢٧
والكـثري مـن املـشردين داخليـاً ال تتـاح           .  شـخص  ١٧٠ ٠٠٠إضايف من املشردين داخليـاً يبلـغ        

وتبــذل .  أســرهمهلـم فــرص احلــصول علـى أراض يزرعوهنــا وال يــستطيعون الوفـاء باحتياجــات   
وكاالت اإلغاثة اإلنـسانية كـل مـا بوسـعها لتقـدمي املـساعدة واحلمايـة األساسـيتني للمـشردين                     

ولكـن العقبـات الـيت حتـول دون الوصـول إىل            .  الـذين يعيـشون يف قـرى أو مـستوطنات          داخلياً
ــاء باالحتياجــات       ــة للوف ــة غــري كافي ــة واحلماي ــشطة اإلغاث ــة جعلــت أن ــاطق احلدودي ــثري . املن وي

أدى إىل تـوترات    حيـث أن هـذا األمـر        استنفاد املوارد الطبيعية كاملاء واحلطب واملراعي القلق،        
 .ملشردين داخلياً والسكان احمللينيبني الالجئني وا

ويبقى الشاغل األهم بالنسبة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني هو احلفاظ علـى           - ٢٨
الطابع اإلنساين واملدين للمخيمات، حيث أن مجاعـات املتمـردين الـسودانيني أخـذت جتنـد يف                 

اون اجملتمــع الــدويل مــع وباإلضــافة إىل تعــ. بعــض املخيمــات وحوهلــا، الجــئني ومنــهم أطفــال 
احلكومة التشادية لتقويـة قـدرهتا علـى حتـسني الظـروف األمنيـة، فهـو يـدعو إىل إرسـاء وجـود                       
لألمم املتحدة متعدد األبعاد لضمان األمـن داخـل املخيمـات وحوهلـا؛ وضـمان أمـن املـشردين                   

لتــها احلكومــة ولكــن اجلهــود الواضــحة الــيت بذ . داخليــاً والعــاملني يف جمــال اإلغاثــة اإلنــسانية 
إلعادة سيادة القانون والنظام مل متنع من استمرار تعرض موظفي اإلغاثـة اإلنـسانية واملـشردين                

 .داخلياً والالجئني للمضايقات والعنف
 

 مجهورية أفريقيا الوسطى  
باإلضافة الستقبال مجهورية أفريقيا الوسطى لالجئني القادمني مـن منـاطق الـصراعات              - ٢٩

فـالتردي اخلطـري    . اد اجملاورين، يتعني عليها أيضاً التعامل مع مشاكلها الداخليـة         يف دارفور وتش  
االقتـصادية يف الـشمال      - يف األوضاع األمنية وحالـة حقـوق اإلنـسان واألوضـاع االجتماعيـة            

نـتج  ممـا   يزال يتسبب يف وصول أعداد جديدة من الالجئني إىل جنـوب تـشاد والكـامريون،                 ال
عدد املشردين داخليـاً مـن      الوقت نفسه، زاد    ويف  . جئني إىل جنوب دارفور   عنه أيضاً تدفق الال   

ــى  ١٥٠ ٠٠٠ ــو عل ــا يرب  شــخص خــالل الفــصل األول مــن عــام    ٢١٢ ٠٠٠  شــخص إىل م
 مليــون نــسمة، شــرد ٤,٢ومــن أصــل عــدد ســكان مجهوريــة أفريقيــا الوســطى البــالغ . ٢٠٠٧
، حبيـاة   ألخطـار أودت  رضـهم   وعالوة على انعـدام أمـن املـوظفني وتع        . ا منهم قسر  ٢٩٠ ٠٠٠

عـدم تـوافر إمكانيـة      بعـد   ،  ٢٠٠٧يونيه  /أحد العاملني يف منظمة غري حكومية يف شهر حزيران        
الوصول إىل السكان املـشردين ونـدرة الـشركاء يف جمـال العمـل اإلنـساين يعـدان مـن العقبـات                      

 . الرئيسية اليت حتول دون تقدمي املساعدة هلؤالء السكان ومحايتهم
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د اســتؤنفت عمليــات اإلعــادة الطوعيــة إىل كــل مــن جنــوب الــسودان ومجهوريــة   وقــ - ٣٠
، بعــد توقــف دام عــدة أشــهر لعوامــل ٢٠٠٦ديــسمرب / الكونغــو الدميقراطيــة يف كــانون األول

مــايو / وقــد أجنــزت عمليــة اإلعــادة الطوعيــة لالجــئني الــسودانيني إىل وطنــهم يف أيــار  . خمتلفــة
 . الالجئني الكونغوليني إىل وطنهم قريباً، ويتوقع االنتهاء من إعادة٢٠٠٧

 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 عامــاً، والتقــدم ٤٦ســاعدت االنتخابــات الدميقراطيــة األوىل مــن نوعهــا علــى امتــداد   - ٣١
احملرز يف جمال نـزع سـالح اجلماعـات املـسلحة وتـسريح عناصـرها وإعـادة إدمـاجهم يف خلـق                      

وإمجــاالً، فــاق عــدد الــذين . ن داخليــاً للعــودة إىل بعــض املنــاطقبيئــة مواتيــة لالجــئني واملــشردي
 مـن الالجـئني يف الفتـرة مـن          ٤٢ ٠٠٠  مـن املـشردين داخليـاً و       ٦٠٠ ٠٠٠ عادوا إىل ديارهم  

وعلــى الــرغم مــن أن االســتقرار التــدرجيي يف  . ٢٠٠٧يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٦يوليــه /متــوز
عــودة إىل الــوطن، إال أن الثغــرات اخلطــرية يف بعــض املنــاطق يعــزز اآلمــال يف تزايــد حركــات ال

فغالبـاً مـا يكتـشف      . الدعم املقدم إىل العائدين إلعادة إدماجهم مـا زالـت تعيـق حركـة العـودة               
ويف بلـد يعتـرب معـدل الوفيـات النفاسـية فيـه مـن        . العائدون إىل قراهم أهنـا قـد دمـرت بالكامـل         

 مولــود حــي، ١٠٠ ٠٠٠ قابــل كــلوفــاة م ١ ٢٨٩أعلــى املعــدالت يف العــامل، حيــث حتــدث 
 . يزال احلصول على الرعاية الصحية ميثل مشكلة كبرية ال

ــن       - ٣٢ ــر م ــشريد أكث ــشمالية إىل ت ــو ال ــة يف كيف ــذلك، أدت األزم  ١٥٠ ٠٠٠ وإضــافة ل
 مليـون   ١,١ يف املائـة مـن املـشردين داخليـاً يف البلـد وعـددهم                ٦٠شخص، وميثـل هـذا العـدد        

 . شخص
 

 ريقي اجلنوب األف - دال 
جنـــم عـــن االســـتقرار النـــسيب يف معظـــم أجـــزاء اجلنـــوب األفريقـــي واالنتـــهاء حبلـــول   - ٣٣
 من العملية املنظمة إلعادة الالجئني األنغوليني إىل ديارهم استمرار تنـاقص            ٢٠٠٧مارس  /آذار

. أعداد الالجئني وأعداد األشخاص الذين يثريون قلق مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني             
 ٢٠٠٢ة إمجاليـة، يقــدر عـدد الالجــئني األنغـوليني الــذين عـادوا إىل ديــارهم منـذ عــام      وبـصور 
وعلى الرغم من اسـتقرار     .  الجئ عادوا تلقائيا   ٣٠٠ ٠٠٠  الجئ من بينهم   ٤٥٠ ٠٠٠ بنحو

 يـة يف أنغـوال ال تـزال تـشكل حتـديا     الوضع اإلنساين نسبيا، فإن املشاكل االقتـصادية واالجتماع     
وقـد بـدأت عمليـة      . يف املناطق احلدودية النائية اليت عاد إليها معظـم الالجـئني          كبرياً، وال سيما    

 الجـئ مـن مجهوريـة الكونغـو         ٦١ ٠٠٠اإلعادة الطوعية لالجئني من زامبيا، الـيت تـؤوي حنـو            
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 مع حدوث بعض التأخري بسبب بقاء جيوب غـري آمنـة            ٢٠٠٧مايو  /الدميقراطية، يف شهر أيار   
 . عض املشاكل اللوجستيةيف إقليم كاتانغا وبسبب ب

وجتدر اإلشارة بصفة خاصة إىل تزايد استعداد احلكومات يف املنطقة ملناقـشة خيـارات              - ٣٤
اإلدماج احمللي لألشخاص الذين طالت إقامتهم كالجئني مثل الالجئني مـن مجهوريـة الكونغـو               

 . ياالدميقراطية يف أنغوال والالجئني األنغوليني يف بوتسوانا وناميبيا وزامب
وتواجه املنطقة دون اإلقليمية تدفقاً متزايداً ومتنوعاً من الالجئني واملهاجرين ألسـباب             - ٣٥

علـى نظـام اللجـوء أدى إىل تـشديد الـضوابط علـى احلـدود يف بعـض         ئـا  اقتصادية مما يشكل عب   
كـز  وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، ظلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تر           . البلدان

ــة وأن لــديها القــدرة علــى حتديــد       بــشدة علــى التأكــد مــن أن احلكومــات أقامــت آليــات فعال
 .األشخاص احملتاجني حلماية دولية

ــداً بــسبب تــردي اهليكــل االقتــصادي واجلمــود      - ٣٦ ــابوي قلقــاً متزاي ويــثري الوضــع يف زمب
 .وترصد وكاالت األمم املتحدة الوضع عن كثب. السياسي

 
 حمددة للتعاون فيما بني الوكاالتجماالت  -ثالثا  
 هنج اجملموعات القطاعية -ألف  

 علـى تقويـة   ٢٠٠٥ منـذ بـدء العمـل بـه يف أواخـر         )٦(ساعد هنـج اجملموعـات القطاعيـة       - ٣٧
ــداين       ــام واملي ــستويني الع ــى امل ــاً عل ــشردين داخلي ــة حاجــات امل ــة إىل تلبي ــود الرامي ــث . اجله حي

ــة علــى املــستوى    العــام جمــاالت املــسؤوليات واستعرضــت املعــايري   وضــحت اجملموعــات العامل
وجيــري إعــداد أدوات . والقــدرات احلاليــة علــى االســتجابة وقــدمت الــدعم للمــستوى امليــداين

ومبادئ توجيهية تشغيلية، مثل الكتيب املشترك بـني الوكـاالت حلمايـة املـشردين داخليـاً، مـن                  
 دليــل مســات املـشردين داخليــاً عــرب  وقــد أجنـز . أجـل دعــم اجلهـات الفاعلــة يف العمــل اإلنـساين   

عملية مشتركة بـني الوكـاالت وطبقـت عمليـات حتديـد مسـات املـشردين داخليـاً يف الـصومال                 
ــم أوضــاع          ــن أجــل فه ــؤخراً م ــا الوســطى م ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــوار ويف ت ويف كــوت ديف

اً دعمـاً يف    وقدمت اجملموعات العاملة على املستوى العـام أيـض        . املشردين داخلياً بصورة أفضل   
ــم املتحــدة         ــات واألم ــدرة احلكوم ــز ق ــتقين لتعزي ــهم ويف اجملــال ال ــوظفني وتدريب ــشر امل جمــال ن
والشركاء من املنظمـات غـري احلكوميـة علـى تلبيـة حاجـات املـشردين داخليـاً مـن املـساعدات               

 .واحلماية
__________ 

هنج اجملموعات القطاعية هو هيكل تنسيق لألعمال اإلنسانية يهدف إىل تعزيز القدرة على التنبؤ باالسـتجابة                 )٦( 
 .ز آلية املساءلة عنهايف حاالت الطوارئ اإلنسانية وتعزي
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 يف  وعلى املستوى امليداين، جرى تطبيـق النـهج آنـف الـذكر يف سـبع عمليـات جاريـة                   - ٣٨
إثيوبيــا وأوغنــدا وتــشاد ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة والــصومال وكــوت ديفــوار    : أفريقيــا
وقــد عــزز هــذا النــهج مــن التنــسيق فيمــا بــني وكــاالت األمــم املتحــدة والــشركاء مــن . وليربيــا

املنظمــات غــري احلكوميــة ومجعيــات الــصليب األمحــر واهلــالل األمحــر ممــا أفــضى إىل تقييمــات   
.  إستراتيجيات مشتركة واالشتراك يف أنشطة الدعوة وزيادة تبـادل املعلومـات           مشتركة ووضع 

وهناك أدلة متناقلة تشري إىل أن بعض األنشطة بدأت تؤثر إجيابـاً علـى املـشردين داخليـاً، ومـن                    
 :ذلك على سبيل املثال

 ٢٠٠٧يف الصومال، وفرت عملية حتديـد الـسمات العامـة الـيت أجنـزت يف بدايـة عـام                     • 
ومات حول الظروف املعيشية للمشردين داخلياً من الصوماليني املقـيمني يف مخـس             معل

واســتخدمت اليونيــسيف تلــك البيانــات يف توزيــع . بلــدات رئيــسية مبــا فيهــا مقديــشو
 . أسرة متضررة يف مقديشو١٠ ٠٠٠ صناديق إغاثة أسرية إىل حنو

 املرتبطـة باألوبئـة وسـوء       ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية اخنفضت معدالت الوفيات       • 
التغذية بصورة عامة مع زيادة معدل تغطية محالت التحصني، وتعزيـز قـدرات الطـاقم              

 .الطيب وحتسني وسائل مراقبة األوبئة
ــة      •  ــع مبــشروع إلدارة املعلومــات أســهم يف مجــع معلومــات عــن احلال ــدا، أطل ويف أوغن

 . حةاإلنسانية يف املخيمات ونشرها على كافة أصحاب املصل
ومع ذلك، يستحسن إخضاع النـهج إىل تقيـيم شـامل، ومـن املقـرر إجـراء تقيـيم مـشترك بـني                       

 .٢٠٠٧الوكاالت للنهج املذكور عند هناية عام 
 

 تعزيز مبادئ احلماية الدولية  -بــاء  
تــستند األنــشطة اإلنــسانية املــضطلع هبــا لــصاحل الــسكان املــشردين إىل مبــادئ احلمايــة   - ٣٩

وجه عام، يقر اجلميع هبذه املبـادئ، ولكـن، مـن الناحيـة العمليـة، غالبـاً مـا يـصعب                     وب. الدولية
تطبيقها بصورة مالئمة يف مواجهـة التحـديات اهلائلـة املتـصلة بالقـدرات التنفيذيـة واللوجـستية               

 . وعندما تتعارض مع املصاحل اإلمنائية الوطنية
 

 جوء الوطنيةنظم الل  
دة لـشؤون الالجـئني دعمهـا للحكومـات يف وضـع قـوانني       قدمت مفوضية األمم املتح    - ٤٠

. جلــوء وطنيــة تتماشــى مــع املعــايري الدوليــة ويف إنــشاء آليــات تنفيــذ تتــسم بالفعاليــة والكفــاءة  
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، اعتمدت كـل مـن كينيـا وسـرياليون وأوغنـدا قـوانني جديـدة                    
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سـتعراض احلاليـة ملـشروع قـانون الالجـئني يف           وسامهت املفوضية يف عمليـة اال     . بشأن الالجئني 
ويف جنـوب أفريقيـا،   . كما أحرز تقدم كبري يف حتديـد مركـز الالجـئ         . مجهورية ترتانيا املتحدة  
 طلــب جلــوء مبوجــب مــشروع احلكومــة للنظــر يف طلبــات    ٣٠ ٠٠٠ اختــذت قــرارات بــشأن 

اللجـوء الـيت مل يتخـذ       واسـتهلت يف موزامبيـق مبـادرات للبـت يف حـاالت             . الالجئني املتراكمة 
قــرار بــشأهنا، ووضــعت آليــة دائمــة لدراســة الطلبــات اجلديــدة، ومت تعزيــز تلــك املبــادرات يف    

ويف بورونــدي، ســاعدت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني احلكومــة علــى   . مــالوي
 .  طالب جلوء رواندي٢٠ ٠٠٠ حتديد مركز الالجئ بالنسبة لنحو

 
 ايةتعزيز القدرة على احلم  

ــوق        - ٤١ ــز حق ــسامهتها يف تعزي ــم املتحــدة ومؤســساهتا م ــة األم واصــلت وكــاالت منظوم
ــها  ــا، علــى وجــه اخلــصوص، رصــدت مفوضــية األمــم    . اإلنــسان للمــشردين ومحايت ويف إثيوبي

املتحدة حلقوق اإلنسان حالة حقوق اإلنـسان بالنـسبة للمـشردين داخليـاً ولالجـئني يف املنطقـة               
ومشلـت األنـشطة بنـاء القـدرة علـى توعيـة مجاعـات املـشردين                . اطق املتامخـة  األمنية املؤقتة واملنـ   

ــسان     ــضايا مرتبطــة حبقــوق اإلن ــاً والالجــئني بعــدة ق ــاً يف  . داخلي ــشردين داخلي ويف خميمــات امل
اخلرطوم، وضع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجملس الالجئني النروجيي برنـامج إلقـرار سـيادة               

 . اعدات قانونيةالقانون تضمن تقدمي مس
وملعاجلة مسألة عدم توفر موظفي محاية كبار ومؤهلني لـدى الوكـاالت املكلفـة مبهـام                 - ٤٢

، الــذي “مــشروع قــدرة احلمايــة االحتياطيــة”احلمايــة يف أوضــاع املــشردين داخليــاً، خــصص 
 موظـف محايـة هبـدف تعزيـز وسـائل       ١٦يعمل انطالقاً من مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية،            

 .  املتحدة لتوفري احلماية يف حاالت التشرد الداخلياألمم
إجـراء مقـابالت    يف    حبقوق اإلنسان للمشردين داخليـا      ممثل األمني العام املعين    أوقد بد  - ٤٣

ــة           ــدف حتــسني محاي ــة هب ــم املتحــدة القطري ــة األم ــة وأفرق ــات اإلقليمي ــات واملنظم ــع احلكوم م
وة ويف وضـع معـايري عـن طريـق إيفـاد بعثـات       واضطلع بدور رئيسي يف الـدع . املشردين داخلياً 

االتصال مع االحتاد األفريقي واللجنة األفريقية حلقـوق اإلنـسان   مداومة م حلقات عمل و   يوتنظ
 برين املتعلق بالتشرد الـداخلي، اسـتهل       -وبالتعاون مع مشروع بروكينغز     .  وحقوق الشعوب 

وقد أعد ممثـل األمـني العـام        . لسالمحبث لدراسة دور املشردين داخلياً والتشرد يف مفاوضات ا        
تقريراً إىل جلنة بناء السالم تناول فيه الصلة بني احللول الدائمة للمـشردين داخليـاً وعمليـة بنـاء               

وقد اعتمـدت اللجنـة الدائمـة املـشتركة بـني الوكـاالت مـؤخراً إطـاراً للحلـول                   . سالم مستدام 
 .ن داخليامني العام بشأن املشرديالدائمة الذي وضعه ممثل األ
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ـــأم   ـــن األشخـ ــة يف جمــال      ــ ــأمرهم واجلهــات الفاعل ــذين هتــتم مفوضــية الالجــئني ب اص ال
 الشؤون اإلنسانية

ــشردة          - ٤٤ ــيهم اجملموعــات امل ــن ف ــدنيون، مب ــا امل ــيت يتعــرض هل ــت اهلجمــات ال ــا كان لطامل
وممـا يعيـق    . واجلهات الفاعلة يف جمال الشؤون اإلنسانية، السمة الدائمـة للـصراعات يف أفريقيـا             

وصــول املــساعدات اإلنــسانية تفــشي انعــدام األمــن وخــصوصاً يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى    
ــة      ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــسودان وبعــض أجــزاء مجهوري ــصومال وال ــشاد وال ــسألة  . وت وتبقــى م

رئيسية أال وهي احلفاظ على الطابع املـدين واإلنـساين ملكـان اللجـوء، وقـد أصـدرت مفوضـية                    
ســبتمرب /حــدة لــشؤون الالجــئني يف هــذا الــصدد مبــادئ توجيهيــة تــشغيلية يف أيلــول  األمــم املت
. وتنطبق املسائل املثارة يف تلك املبـادئ التوجيهيـة أكثـر مـا تنطبـق علـى شـرق تـشاد                    . ٢٠٠٦

ومتثــل اهلجمــات املــسلحة علــى املنــاطق الــيت تــأوي الالجــئني وعمليــات التجنيــد القــسرية هلــم   
اإلنساين لتلك املخيمات، شـأهنا يف ذلـك شـأن األسـلحة املوجـودة يف        هتديدات للطابع املدين و   

 .بعض مستوطنات املشردين داخلياً
وممــا يزيــد مــن تعقيــد الوضــع تزايــد وتــرية اهلجمــات علــى العــاملني يف جمــال اإلغاثــة      - ٤٥

وتعيــق . وخــصوصاً يف إثيوبيــا ومشــال أوغنــدا و تــشاد ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى والــسودان  
. ري األمنية وصول اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين بصورة جديـة إىل الـسكان املـشردين      التداب

ففي دارفـور، يف الفتـرة مـن        . أكثر ما يتجلى يف السودان    :ويتجلى هذا الوضع األمين العصيب      
 مركبـة مـن مركبـات    ٦٠، جـرى اختطـاف أكثـر مـن        ٢٠٠٧مايو  /يناير إىل أيار  /كانون الثاين 

ــ  قافلــة مــساعدات يف ٣١ موظفــاً لفتــرة مؤقتــة؛ ووقعــت  ٥٦سانية؛ وخطــف املــساعدات اإلن
 .  منظمة إغاثة على نقل مقار عملها١٣كمائن وهنبت؛ وأجربت 

أفـراد حفـظ الـسالم    أدى ، فقـد  )٢٠٠٦ (١٦٧٤وكما نص عليه قـرار جملـس األمـن           - ٤٦
ــا، باإلضــافة إىل ا      ادور ــة داخــل خميمــات الالجــئني وحوهل ــة آمن ــة بيئ ــاد   يف هتيئ إلســهام يف إجي

 .الالجئني واملشردين داخليا طوعاظروف مواتية لعودة 
 

 التسجيل والتوثيق

 مـن االحتجـاز     سـيما  وال احلمايـة    أدواتالتسجيل والتوثيـق مهـا أداتـان رئيـسيتان مـن             - ٤٧
 مشـل األسـرة     يف تـسهيل مل   هاتـان األداتـان أيـضاً       تفيـد   و .التعسفي واإلعـادة القـسرية واالبتـزاز      

 مــساعدة حيتــاجون حتديــد األشــخاص الــذين الــتمكن مــناحلقــوق األساســية ول علــى احلــصوو
قــدرهتا علــى تــسجيل  بتعزيــز مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني  قــد قامــت و .خاصــة

ــائقهم   ــن  أيف  الالجــئني وإصــدار وث ــر م ــا   ٨٠كث ــا يف أفريقي ــن عملياهت ــة م ــن خــالل  يف املائ   م
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 بزيـادة ربجميـات  هـذه ال وقـد مسحـت   .  لـديها ملتـوافرة ا بـرو غـريس    التـسجيل  استخدام برجميـات  
 . املفوضية على إصدار الوثائق ودعم احلكومات يف هذا اخلصوصةقدر
 تــسليمهنو، جــرى بنجــاح تــسجيل النــساء ويف أكثريــة خميمــات الالجــئني يف أفريقيــا - ٤٨

لــى درهتن عقــزاد مـن  ســهل حـصوهلن علــى احلقــوق واخلـدمات األساســية و  ممـا  . وثـائق فرديــة 
 حتديـد النـساء والفتيـات الـاليت حيـتجن      املنـهاجي وأتـاح التـسجيل    . األنشطة االقتصادية ممارسة

 .صحتهناحلفاظ على  كرامتهن ولصون همةإىل املواد الصحية امل

ن داخليـاً يف الـنظم   ي األطفـال املـشرد  تـسجيل بيد أنه يتعني بذل جهود إضافية لـضمان     - ٤٩
اً مــا جيــري إحــصاء األطفــال املــشردين يف إطــار نظــم موازيــة وكــثري .الوطنيــة لتــسجيل املواليــد

  بأنـشطة لتـسجيل  ٢٠٠٦ام  يف عواضطلعت اليونيسيف .ملشردين داخلياً االجئني أو   خاصة بال 
املـــشردين داخليـــاً واألطفـــال الالجـــئني  بيزخـــران  بلـــدان بينـــهاأفريقيـــاً   بلـــدا٣٠ً يف املواليـــد

 .ذا التحديهل تصدياً الدعوة ها يف جمالوستواصل جهود
 

 منع العنف اجلنسي واجلنساين والتصدي هلما

 األمــم املتحــدة وشــركاؤها ســواء بــصفة فرديــة أو ثنائيــة وعــن طريــق كيانــاتاختــذت  - ٥٠
ــساين    إجــراءاتهياكــل مــشتركة بــني الوكــاالت    ــع العنــف اجلنــسي واجلن  بأشــكال خمتلفــة ملن

إجــراءات  اً مــن عمليــات املفوضــية  يف املائــة تقريبــ٩٠نــسبة يف  اُتبعــتوقــد  .والتــصدي هلمــا
أو جــرى صــياغة  تــشغيل موحــدة متعلقــة مبنــع العنــف اجلنــسي واجلنــساين والتــصدي هلمــا         

ــة        ــصدي بفعاليـ ــة والتـ ــم للوقايـ ــد نظـ ــة وتعهـ ــضمن إقامـ ــل تـ ــذا القبيـ ــن هـ ــراءات مـ يف و. إجـ
ــشرين ــوبر /ألولا ت ــساء     ٢٠٠٦أكت ــق بالن ــة للمفوضــية االســتنتاج املتعل ــة التنفيذي  أقــرت اللجن

 إطــاراً تــشغيلياً للوقايــة مــن خمــاطر حمــددة يف جمــال  يــشكلوالفتيــات املعرضــات للخطــر الــذي 
اسـتراتيجي   إطـار مـن وضـع    اليونيـسيف  نتـهت ويف شرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي ا      .احلماية

نــساين وأجــرت تقييمــات ميدانيــة يف إثيوبيــا وبورونــدي وروانــدا       إقليمــي بــشأن العنــف اجل  
ــا ــوفري إىل  التــشرد بيئــات صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان يف عــشرات مــن    عمــدو .وزامبي ت

 .عاجلة الناجني من ضحايا االغتصابجمموعات مواد طبية حلاالت الطوارئ مل

مــشاورات مــع العمليــات ، وأجريــت يف إثيوبيــا وبورونــدي ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة - ٥١
ــساين       ــع العنــف اجلنــسي واجلن ــشاء نظــام موحــد إلدارة املعلومــات فيمــا يتعلــق مبن ــة إلن امليداني

 املعــين بالقــضايا اجلنــسانية واملــساعدات  الفرعــيوحتــت رعايــة الفريــق العامــل .والتــصدي هلمــا
 إلنـشاء    ما بوسـعها   ت عدة وكاال  تبذل ،اإلنسانية التابع للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت      

ق الـشؤون اإلنـسانية وصـندوق    ينـس ت مكتـب   ومـن بـني تلـك الوكـاالت،    نظام من هـذا القبيـل   
ــة      ــة اإلنقــاذ الدولي ــشؤون الالجــئني وجلن  .األمــم املتحــدة للــسكان ومفوضــية األمــم املتحــدة ل
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مبعاجلـة  املتعلقـة   و حـديثاً    أصـدرهتا اللجنـة   اليت  ،   املبادئ التوجيهية  استخدمتوإضافة إىل ذلك،    
ضـمان وسـائل   يف  ، يف أوسـاط التـشرد  حاالت العنف اجلنسي وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين    

 .توفري احلماية لالجئات وتوحيد هذه الوسائل
 

 محاية النساء واألطفال
إضافة إىل املشاكل املتعلقة باحلماية الـيت يعـاين منـها مجيـع األشـخاص املـشردين ميكـن             - ٥٢

ــة ألهنــم   أن يكــون للنــساء واأل للتمييــز أكثــر تعرضــاً طفــال احتياجــات خاصــة يف جمــال احلماي
 .التالعب البدين ويذاءاجلنسي واإلواالنتهاك 

 الــربامج هنــج تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين لــتمكني املــرأة مــن   صميمتــيراعــى يف و - ٥٣
 ع احمللـي  علـى مـستوى اجملتمـ   اختـاذ القـرارات  مـن   حبـق  متكينـها  مـن خـالل   الدفاع عن حقوقهـا     

واصـل بوجـه خـاص بـذل اجلهـود لتحـسني مـشاركة              توي .اصة الالزمـة  وتزويدها باملساعدة اخل  
املــرأة والرجــل علــى قــدم املــساواة يف اللجــان املعنيــة بــالالجئني وقــد أحــرز تقــدم ملحــوظ يف    

 .املخيمات يف غرب ووسط أفريقيا
تنفيـذ قـرار جملـس األمـن     تقـدم كـبري يف    ٢٠٠٦حرز يف عـام  ويف جمال محاية الطفل، أُ   - ٥٤

 عمــل معنيــة لرصــد االنتــهاكات اخلطــرية   فــرق  بوجــه خــاص أنــشئتوقــد) ٢٠٠٥( ١٦١٢
 وإعداد تقارير عنها تتـألف يف املعتـاد مـن مؤسـسات             حلقوق الطفل يف حاالت الصراع املسلح     
 :يف سـبعة بلـدان رائـدة، سـتة منـها يف أفريقيـا وهـي       منظومة األمـم املتحـدة ووكاالهتـا وذلـك     

 .الدميقراطية والسودان والصومال وكوت ديفوار وبوروندي ومجهورية الكونغو غنداأو
ــم    و - ٥٥ ــن ذويه ــصلني ع ــال املنف ــراً إىل أن األطف ــم أشــد تعرضــاً    نظ ــة ه ــدمي الرعاي و مق

 أولويـة   يظل ميثل األطفال  أولئك   مل مشل     فإن انتهاكات حلقوقهم الحتمال حصول   لإلساءات و 
ــسبة  ــة وكــاالت للبالن ــةباملعني ــة الكونغــ  .احلماي ــاء   ويف مجهوري ــة، جــرى مجــع زه و الدميقراطي
اجملموعـة   عـن طريـق     احملليـة   طفالً آخر يف جمتمعاهتم    ١ ٤٤٤طفالً بذويهم وأعيد إدماج      ٩٣٠
 لالجئني الكونغوليني من مجهورية ترتانيا املتحـدة        عملية اإلعادة الطوعية   أثناءو .احلمايةب املعنية

ــهم وضــع إجــراء حتد  ــد إىل وطن ــا مــن أجــل   ي ــال غــري املــصحوبني  مــصلحة الطفــل العلي  األطف
 عنـد وصـوهلم إىل مجهوريـة         عنـهم  واملنفصلني عن ذويهـم للحيلولـة دون ختلـي األسـر احلاضـنة            

وجيري التوسع يف الوقت احلاضر يف هذا اإلجراء ليشمل مجيع القاصـرين             .الكونغو الدميقراطية 
 .خيمات الترتانيةغري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم يف امل

 .ألطفـال يـشكل مـصدر قلـق رئيـسي يف أفريقيـا            اجلماعـات املـسلحة ل    وال يزال جتنيـد      - ٥٦
مجاعـة  مـن    طفـالً    ١٢٠ الـدعوة إىل حتريـر       اجلهود املتواصلة املبذولـة يف جمـال        مؤخراً أدتقد  و
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ويف كـوت ديفـوار، وضـعت اليونيـسيف        .املتمردين يف مشال شـرق مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى          
واستمر جتنيـد األطفـال يف خميمـات الالجـئني يف روانـدا        .ذه املمارسةهل لوضع حدخطة عمل 

 .علينوشرق تشاد حيث وقعت عدة حوادث جتنيد 
 

 حالة انعدام اجلنسية

ــق      - ٥٧ ــها مل تل ــشكلة خطــرية لكن ــسية م ــدام اجلن ــة انع ــل حال ــا   متث ــاً يف أفريقي ــاً كافي  اعتراف
القارة اليت انضمت إىل االتفاقيتني املتصلتني بانعـدام اجلنـسية      يزال عدد الدول األطراف يف       وال

ــيالً ــام  .قل ــاقيتني و  ٢٠٠٦ويف ع ــدا إىل كــال االتف ــضمت روان فــض خل اســتحدثت أســاليب  ان
 .لوطنية األفريقية حلقوق اإلنسان شبكة من املؤسسات امن خاللحاالت انعدام اجلنسية 

حـاالت انعـدام اجلنـسية       املتعلق بتحديـد     ٢٠٠٦ وعمالً باستنتاج اللجنة التنفيذية لعام     - ٥٨
ومنعها وخفضها، ومحاية عدميي اجلنسية، قامت مفوضية األمم املتحدة بتحديـد احلـاالت الـيت               
ميكــن أن تــؤدي إىل انعــدام اجلنــسية وقــدمت الــدعم إىل احلكومــات األفريقيــة يف معاجلــة هــذه  

 .املشكلة
لطات الوطنيــة وكيانــات األمــم املتحــدة ويف كــوت ديفــوار، تعمــل املفوضــية مــع الــس - ٥٩

محـالت إعالميـة بـشأن اجللـسات املتنقلـة وكفالـة توعيـة أكـرب عـدد                واجملتمع املدين على إعداد     
 .ممكن من الناس حبقوقهم وبوضع جنسيتهم

ورصدت املفوضية التطورات املرتبطـة جبنـسية احملاميـد يف النيجـر الـذين قـد يـصبحون                   - ٦٠
 أن  ٢٠٠٢مبابوي يعين تطبيق تـشريعات اجلنـسية الـيت صـدرت يف عـام               ويف ز . عدميي اجلنسية 

 .عدداً كبرياً من الزمبابويني عرضة ألن يصبحوا عدميي اجلنسية
 

 احللول الدائمة - جيم 
 اإلعادة الطوعية إىل الوطن وإعادة اإلدماج واإلنعاش بعد انتهاء الصراع

 الجـئ   ٣١٩ ٠٠٠األمين ملا يربو على     أتاح توطيد عمليات السالم وحتقيق االستقرار        - ٦١
 وبوجــه خــاص إىل أنغــوال وبورونــدي ومجهوريــة الكونغــو ٢٠٠٦العــودة إىل ديــارهم يف عــام 

وقـرر أيـضاً عـدد كـبري      . الدميقراطية وليربيا وجنوب السودان وبدرجـة أقـل إىل توغـو وروانـدا            
 أوغنـدا ومجهوريـة الكونغـو   ل من املشردين داخلياً العـودة إىل جمتمعـاهتم احملليـة األصـلية يف مشـا             

 .السودان وليربياجنوب الدميقراطية و
وفيما توجد آليات معتمدة توفر لالجـئني معلومـات كافيـة عـن الظـروف الـسائدة يف                   - ٦٢

. مناطق العودة ومتكنهم من اختاذ قرارات نرية فإن األمر نفسه ال يسري على املشردين داخليـاً               
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جرى بذل جهود كبرية يف هذا املنحـى مثـل احلملـة اإلعالميـة         وخالل الفترة املشمولة بالتقرير     
 .املشتركة بني الوكاالت بقيادة اليونيسيف واملتصلة بعمليات العودة يف السودان

ويظــل النجــاح يف إعــادة إدمــاج الــسكان املــشردين يف جمتمعــاهتم احملليــة يــشكل حتــدياً  - ٦٣
 ويواجــه املــشردون مــسألة اختــاذ قــرارات  .ففــي أفريقيــا ُدمــرت أكثريــة منــاطق العــودة . هــائالً

بالعودة إىل أماكن ال توجد فيها ضمانات بأن أطفـاهلم سـتتاح هلـم فرصـة االلتحـاق باملـدارس                    
 .كما ال ميكن أيضاً كفالة االكتفاء الذايت االقتصادي. أو احلصول على الرعاية الصحية

وضــية وشــركاؤها يف ففــي الــسودان، أجــرت املف  .واالحتياجــات معروفــة بوجــه عــام  - ٦٤
 تقيـيم للقـرى وبعثـات لرصـد أحـوال           ٣٠٠والية النيل األزرق وجنوب السودان ما يزيد عـن          

العائدين جلمع معلومات عما يساور العائدين من شواغل فيمـا يتـصل حبمايتـهم وعـن ظـروف                
ن يف مجيع القطاعـات اهلامـة فـإ       مستمرة  أنشطة إعادة اإلدماج    بيد أنه بالرغم من أن       .معيشتهم

 املنطقـة الـيت مزقتـها احلـرب         القدرات التنفيذيـة حمـدودة وهنـاك قيـود تـشغيلية وأمنيـة كـبرية يف               
ــا ــوق  ممـ ــات يعـ ــودةعمليـ ــا  .العـ ــد مـ ــد عـــ  ويوجـ ــوين نيزيـ ــوداين  مليـ ــشردسـ ــينمـ  اً داخليـ
 الجئ سوداين ميكنهم العـودة وأداء دور رئيـسي يف اإلسـهام يف إنعـاش املنـاطق                  ٢٦٠ ٠٠٠ و

 . عن ذلكالوضع يف بورونديال خيتلف و .وحتقيق استقرارهااليت مزقتها احلرب 
 البنيــة التحتيــة تــشييد إعــادة تــشمل جمتمعيــةجــه اهتمــام كــبري إىل تــصميم مــشاريع وُو - ٦٥

 وجيـري إعـداد مـشاريع      .األساسية وتقدمي الدعم لتحقيـق سـيادة القـانون واإلصـالح القـضائي            
الـسالم لتعزيـز املهـارات      يف جمـال    صغر والتثقيـف    التدريب املهين واالئتمانـات البالغـة الـ       ب تتصل

ووضــعت اليونيــسيف   .الفرديــة للعائــدين وغريهــم يف اجملتمعــات احملليــة الــيت يعــودون إليهــا       
 فاعلة أخرى برناجماً لتقدمي املساعدة املوسعة إىل العائدين يـوفر للمـشردين       جهاتبالتشاور مع   

ازم للعـودة يف منـاطق العـودة الرئيـسية يف           داخلياً الذين لديهم احتياجات خاصـة جمموعـات لـو         
 .مجهورية الكونغو الدميقراطية

 املفوضـية   عمـل وت .وتعطى أولوية متزايدة ألنشطة بناء السالم اليت تـشتد احلاجـة إليهـا             - ٦٦
الـسالم  يف جمـال    تثقيـف   للمـواد   ، فقد ُوزعـت     ثقافة السالم يف خميمات الالجئني    على النهوض ب  

ــدي و  ــا وبورون ــا    يف إثيوبي ــق ونيجريي ــا وموزامبي ــا وليربي ــا وكيني ــدا وغيني ــشاد وروان ــدعو  .ت وت
ــاج   ــضاً إىل إدم ــواد املفوضــية أي ــك امل ــاهج الدراســية  تل ــو    يف املن ــودة وه ــدان الع ــة يف بل  الوطني

احلمايـة يف    املعنيـة ب   موعـة اجملرت  وقـد يـسّ    . يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة     جرى العمل به   ما
 . وتسوية الصراعاتالتعايش السلميأنشطة  شخص يف ٥٦ ٠٠٠ البلد مشاركة زهاء ذلك
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ــة،ويف إطــار هنــج اجملموعــات   - ٦٧ ــكلت  القطاعي ــاش املبكــر   ُش ــة اإلنع ــربط جمموع ــني لل  ب
يف ألمـم املتحـدة     مـن كيانـات ا     ١٠ جنحـت ويف نيجرييـا،     .اإلمنائيـة األنـشطة   األنشطة الغوثية و  

 .٢٠٠٦من الكامريون عام  عائد ١٠ ٠٠٠عادة إدماج إل  مشتركة أنشطةاستهالل
  الرائـدين  وقدمت املفوضية الدعم إىل جلنة بناء السالم اجلديدة يف املقر ويف املشروعني            - ٦٨

وتــوفر أنــشطة اللجنــة الفــرص لــضمان   .  علــى حــد ســواء يف بورونــدي وســرياليون امليــدانيني
 يـزال  مـا بذولـة   اجلهـود امل  هـذه   وبغـض النظـر عـن مجيـع          .املستداممراعاة قضايا إعادة اإلدماج     

 .بلدان اليت مزقتها احلروب هشاً بوجه عاملالسالم يف ا
 

 اإلدماج واالعتماد على الذات على املستوى احمللي
 اسـتعداداً إلتاحـة فـرص جديـدة     عدة بلدان مـضيفة  بدت أ ٢٠٠٧  و ٢٠٠٦يف عامي    - ٦٩
الـذي يـشجع علـى    نـهج  ال أصـبح ويف غـرب أفريقيـا،    .حمليـاً   مجاعات الالجـئني املتبقيـة   دماجإل

دون علـى الـصعيد   الوكـاالت   هنجـاً متبعـاً فيمـا بـني           حمليـاً  الجئني من ليربيا وسرياليون   الإدماج  
  علـى بروتوكـول اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا       هـو يـستند إىل حـد كـبري    إقليمي و

الالجئـون  ويف أنغوال حيث اندمج      . واحلق يف اإلقامة واالستقرار     حبرية تنقل األشخاص   املتصل
ــسبياً      ــة بدرجــة كــبرية ن ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــن مجهوري ــدون م ــشطة يف الواف ــة األن  االجتماعي

بــدأت قــد و .االقتــصادية، تركــز املفوضــية واحلكومــة علــى اجلانــب القــانوين لإلدمــاج احمللــي  و
ــا لوضــع اســتراتيجية  يتالعمــل مــع حكــوم  ــرامج راجعــة احمللــي ومللإلدمــاج موزامبيــق وناميبي  ب

 .فاء الذايتاالكت

مؤسـسات منظومـة   قوية بـني احلكومـات واملنظمـات غـري احلكوميـة و     الشراكة تعد ال و - ٧٠
 لـتمكني املـشردين     شرطاً بالغ األمهيـة    يف جمال التنمية   الفاعلة   اجلهات و األمم املتحدة ووكاالهتا  

دمات اخلـ نظـم   يف  بالتـدريج ويف تشاد جيري إدمـاج الالجـئني   .االعتماد على الذاتحتقيق من  
الصحية والتعليميـة احملليـة بـدعم مـن احلكومـة واليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان            

ويف أوغندا، يعمل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي مع القيـادة           ).الفاو(ومنظمة األغذية والزراعة    
 املهـارات وتوليـد     احمللية يف اجملتمعات احمللية املتـأثرة بالـصراع لتنفيـذ املـشاريع الراميـة إىل تنميـة                

 . هلذه الفئات من الـسكان ت الذاالعتماد على لتعزيز ااحلكومية املبذولةالدخل دعماً للجهود 
وأحــرز تقــدم يف بــنن حيــث وفــرت الــسلطات احملليــة فــرص احلــصول علــى األراضــي وأفلــح     

 .لزراعة على نطاق صغريممارستهم لالالجئون يف توليد الدخل عن طريق 
.  ولـيس دعمـاً    مـسؤولية نظـر إىل الالجـئني علـى أهنـم           كان يُ  ،االت كثرية بيد أنه يف ح    - ٧١

ؤسـسات  مل ئهم عـن طريـق إنـشا     سـواء  إمكانات كبرية حلفز االقتصادات احمللية       إال أهنم يوفرون  
نــاطق ميف يـستقرون   كمـا أن الالجــئني غالبـاً مــا   .صـغرية أو بوصـفهم مــصدراً للعمالـة املــاهرة   
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وهـو حالـة     املعهـود لتنميـة ممـا يفـضي إىل الوضـع          على صعيد ا  ولوية  أب حتظىنائية وفقرية قد ال     
 .على املساعدةاستمرار اعتماد الالجئني لفترات طويلة 

 
 إعادة التوطني يف بلدان ثالثة

 ٢٠٠٦ويف عـام   .متثل إعادة التوطني جزءاً من االستراتيجية الـشاملة للحلـول الدائمـة       - ٧٢
ــا إىل  ٣٧جنــسية خمتلفــة مــن   ٢٨ الجــئ حيملــون ١٩ ٣٠٠ زهــاءحيــل أُ  بلــد جلــوء يف أفريقي
 يف املائة باملقارنـة بعـام       ٣٦ للنظر يف أمرهم وميثل هذا العدد زيادة قدرها          إعادة توطينهم لدان  ب

بـالنظر إىل   يـشهد اخنفاضـاً   إعادة تـوطني الالجـئني مـن غـرب أفريقيـا      ما يزال معدل  و. ٢٠٠٥
إعـادة التـوطني عاليـة      على مـستوى    االحتياجات   زالت   ماو . إعادهتم إىل ليبرييا   التقدم احملرز يف  

فيمــا خيــص الالجــئني الــصومال املبذولــة  اجلهــود تزايــديف شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــي مــع 
وســط أفريقيــا والــبحريات منطقــة ويف  .يف خميمــات يف كينيــامنــذ أمــد طويــل الــذين يعيــشون 

 عمليــة إعــادة جتــريخاص الــذين  أو األشــجمموعــات األشــخاص احملــالني  ينــدرج يفالكــربى، 
 اليت وقعـت يف خمـيم غاتومبـا يف بورونـدي     ٢٠٠٤أغسطس / من مذحبة آب  الناجون توطينهم،

وهـم   يف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة    إضافة إىل الالجئني البورونديني الذين يعيشون يف املخيمـات          
 . من التشردكرارامرارا وتعانوا منذ ذلك احلني  و١٩٧٢عام ديارهم  من يف األصل قد فروا

 
 إيصال املساعدة واالحتياجات اخلاصة - دال 

 القدرة على االستجابة يف حاالت الطوارئ اإلنسانية

 حلاالت الطوارئ اجلديـدة واالحتياجـات املتزايـدة بـني فئـات الـسكان املتـأثرة                 تصدياً  - ٧٣
ضية خميمات جديـدة     املفو قامتوأ.  زادت الوكاالت اإلنسانية مساعداهتا الطارئة     ،بالصراعات

ويف مجهوريــة أفريقيــا  .لالجــئني يف إثيوبيــا وتــشاد ومنطقــة غــرب دارفــور يف الــسودان وكينيــا
 حبيـث مشلـت     املعونـة  اخلاصـة ب   هعملياتـ  الوسطى، زاد برنامج األغذية العاملي ست مرات تقريباً       

د وأنـشأت املفوضـية وشـركاؤها شـبكة لرصـ          . شخص مبن فيهم املشردون داخلياً     ٢٣٠ ٠٠٠
ــون     ــام مراقب ــصراعات حيــث ق ــأثرة بال ــاطق مت ــع من ــشرد يف أرب ــشؤون ا  مــدربون يف جمــال الت ل

ــيم احتياجــات األســر يف حــوايل    ــسانية بتقي ــة٦٠اإلن ــة   . قري ــامج األغذي ويف الــصومال زاد برن
 يف مقديشو ومـا حوهلـا     شخص من الذين شردوا مؤخراً       ١٥٠ ٠٠٠  العاملي عملياته ملساعدة  

 يف املنـاطق    لعاجلـة  املـساعدة ا    أخـرى   وقدمت وكـاالت إنـسانية     .شخص٢٥٠ ٠٠٠ وعددهم
ــشو     ــدوا وغالكــايو ومقدي ــل باي ــاً مث ــضيفة للمــشردين داخلي ــسية املست ــشاد ســعت   .الرئي ويف ت

 األساسـية واحلمايـة للمـشردين داخليـاً الـذين           املوادالوكاالت اإلنسانية إىل تقدمي املساعدة من       
ــ .يعيـــشون يف القـــرى واملـــستوطنات   إىل الوافـــدين اجلـــدد إىل غامبيـــا مـــواد اإلغاثـــة  تدموقُـ



A/62/316
 

22 07-49521 
 

 الــيت استــضافتهم  املنــشودة اجملتمعــات احملليــةحظيــت فيــه يف الوقــت الــذيواملــساعدة الغذائيــة 
 . برنـامج األغذيـة العـاملي   الـيت يـضطلع هبـا    برامج الغذاء مقابل العمل بالدعم الالزم من خالل

أكتـوبر  /منـذ تـشرين األول     ية االسـتجابة الـسريعة     آل تواصلويف مجهورية الكونغو الدميقراطية،     
 مليــون ضــحية حلــاالت الطــوارئ ١,٧ نتقــدمي املــساعدة القــصرية األجــل ملــا يزيــد عــ  ٢٠٠٤

هي برنامج تـديره اليونيـسيف ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية بـشكل                هذه اآللية   املفاجئة و 
 . شركاء من منظمات غري حكومية دوليةيقوم على تنفيذهمشترك و

 التحــديات املتمثلــة يف انعــدام األمــن والكــوارث الطبيعيــة تطلبــتويف عمليــات كــثرية  - ٧٤
 العـاملني يف اجملـال اإلنـساين ومـواد          إليـصال لنقـل اجلـوي     ل االسـتخدام املكلـف      واللوجستيات،

 عمليـات ال إىل   هامـاً ربنـامج األغذيـة العـاملي دعمـاً         التابعـة ل  وقـدمت العمليـات اخلاصـة       . اإلغاثة
إقامـة   واسـتلزمت الفيـضانات الـيت اجتاحـت شـرقي كينيـا       .الالجئني واملـشردين داخليـاً  ب عنيةامل

ها، واستمر ذلك األمـر ملـدة شـهر يف ذروة األزمـة           ئجسر جوي لنقل املساعدات العاجلة وإلقا     
اجلويـة  عمليـات   الأتاحـت   ويف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى،         .٢٠٠٦اليت وقعت يف أواخـر عـام        

 املقاطعـات يف للمـشردين داخليـاً   اإلنـسانية  لالحتياجـات   االستجابة برنامج األغذية  اليت قام هبا  
 يف املنـاطق الـيت   ضـرورية وكـثرياً مـا تكـون هـذه اخلدمـة          . بفعالية ويف الوقت املناسب    الشمالية

ويف دارفور، تعتمد وكاالت اإلغاثة اعتماداً شـديداً علـى           .تسود فيها األوضاع األمنية اخلطرة    
جلــوي لكفالــة وصــول العــاملني يف جمــال الــشؤون اإلنــسانية إىل مــا يربــو علــى مليــوين    النقــل ا

ويف الـصومال نقـل برنـامج األغذيـة إمـدادات           . شخص يف اإلقليم وتلبية احتياجـاهتم األساسـية       
إغاثة أساسية لصاحل وكاالت أخرى تابعة لألمـم املتحـدة خمصـصة للمـشردين بـسبب االقتتـال                  

 خدمة النقـل اجلـوي للمـساعدة اإلنـسانية الـيت جتـري      مقديشو إضافة إىل الذي اشتد مؤخراً يف  
 .لصاحل دوائر تقدمي املعونة الدولية

 
 الغذاء والتغذية  

ــام      - ٧٥ ــدم يف ع ــاملي أن يق ــة الع ــامج األغذي ــع برن ــة حلــوايل    ٢٠٠٧يتوق ــساعدات غذائي م
ــون الجــئ  ١,٤ ــني ٤ و، ملي ــن املــ مالي ــا ينشردم ــد  ٣,١و  داخلي ــون عائ ــن الالجــئني  ( ملي م

ــشردين داخليــا  ــامج األغذيــة العــاملي براجمــه يف عــام       . يف أفريقيــا) وامل  ٢٠٠٦وقــد عــدل برن
ــدة   ــتغري األوضـــاع وحـــدوث عمليـــات تـــشرد جديـ ــتجابة لـ ــتمرار التنـــسيق  . اسـ وبفـــضل اسـ

متكـن برنـامج األغذيـة      ،  عادة الالجـئني طوعـا إىل ليربيـا       إواستعراض التقدم احملرز خالل عملية      
واسـتمر الالجئـون العائـدون      . ن تعديل براجمه الغذائية حسب احلاجة يف بلدان اللجوء        العاملي م 

 مفوضـية األمـم     طبقـا لـربامج   ،  إىل بوروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية ورواندا والـسودان       
ــشؤون الالجــئني اخلاصــة    ــاهنم   املتحــدة ل ــا إىل أوط ــادة الالجــئني طوع ــى  ،  بإع يف احلــصول عل
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 برنامج األغذية العاملي ملدة تتراوح بـني ثالثـة وأربعـة أشـهر كجـزء مـن                  حصصهم الغذائية من  
وقد ساند برنـامج األغذيـة العـاملي العـودة الطوعيـة للمـشردين داخليـا مبـنحهم                  .  العودة برنامج

حيــث يــشجع ، مــن بينــها أوغنــدا وجنــوب الــسودان بلــدان، حــصص إعــادة تــوطني يف عــدة  
 . العتماد على أنفسهم لدى عودهتم إىل جمتمعاهتمالربنامج أيضا املشردين داخليا على ا

مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني توحيــد واصــل برنــامج األغذيــة العــاملي و و - ٧٦
، جهودمها من أجـل تلبيـة احتياجـات الالجـئني والعائـدين واملـشردين داخليـا علـى حنـو أفـضل                     

ومنحـت املفوضـية األولويـة    . ملاضـي بعثـة تقيـيم مـشتركة إىل أفريقيـا خـالل العـام ا       ١٦وأوفدا  
 التقييمـات املـشتركة     ر وعلـى أثـ    ، النـساء واألطفـال    اسـيم  ال،  لتحسني الوضع الغذائي لالجئني   

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بدأ تنفيـذ بـرامج          و  اليت أجراها برنامج األغذية العاملي      
 . للتغذية العالجية يف إثيوبيا وتشاد وكينيا

 يقدم قروضـا    ي الذ ،استخدام برنامج األغذية العاملي حلساب االستجابة املباشر      ورغم   - ٧٧
ــة    ــن االشــتراكات الالحق ــات     مل يكــن ه، ميكــن ســدادها م ــن توقــف بعــض العملي ــد م ــاك ب ن

أثــر علــى األمــر الــذي . بــسبب قيــود التمويــلعــن تــوفري احلــصص الغذائيــة لفتــرة قــصرية  ولــو
  والالجــئني واملــشردين داخليــا يف أوغنــدا والعائــدين إىل الالجــئني يف مجهوريــة ترتانيــا املتحــدة 

ــدي ــد. بورون ــشؤون الالجــئني       وق ــاملي ومفوضــية األمــم املتحــدة ل ــة الع ــامج األغذي شــدد برن
جمموعـة اخلـدمات كاملـة لالجـئني         تقدمي ا لدعم للوكالتني لضمان وصول      للماحنني على أمهية  
 . وغريهم من املعنيني

 
 التعليم  

عملت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني مـع أكثـر مـن مائـة               ،  ٢٠٠٦ويف عام    - ٧٨
وبلغـت نـسبة التحـاق    . من شركائها علـى كفالـة حـق األطفـال الالجـئني يف التعلـيم االبتـدائي                

وحتققـت املـساواة بـني اجلنـسني علـى         .  املائـة   يف ٧٥هؤالء األطفال باملدارس االبتدائيـة حـوايل        
غـري  .  فتاة مـن بـني كـل مائـة تلميـذ           ٤٨مبعدل  ،   معظم العمليات  مستوى املدارس االبتدائية يف   

 تـدابري التقـشف املـايل علـى     ، شـأهنا شـأن أثـر    ظلت من دواعي القلقترك الدراسة أن معدالت   
 . مستوى التعليم

، وذلـك بعـدة     االلتحـاق بـالتعليم الثـانوي والعـايل       فـرص   بذلت جهـود خاصـة لـدعم        و - ٧٩
 ميكـن أن تـوفر      ألغـراض حمـددة والـيت     مولـة   الدراسـية امل  نح  املوالية  اململنح  ا برامج   سبل من بينها  

وقـد تعاونـت   . املهارات احليوية الالزمة لعمليات االعتماد على النفس والتعايف يف بلدان املنـشأ   
مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني مــع منظمــة العمــل الدوليــة لتوســيع نطــاق مــشروع  

وطبقـت الفكـرة نفـسها يف تـشاد ومجهوريـة الكونغـو       . قيـا  يف غرب أفري“مراهقون يف خطر ”
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ــيم املتاحــة للمــراهقني   ــادة فــرص التعل ــرامج املــنح الدراســية  تاســتمر، إضــافة إىل ذلــك . لزي  ب
 تلميـذا  ٧٥٠وقد اسـتفاد  . املخصصة إلحلاق الفتيات بالتعليم الثانوي يف كل من أوغندا وغانا  

ة الــيت يقــدمها صــندوق مبــادرة ألــربت اينــشتاين  بلــدا أفريقيــا مــن املــنح الدراســي٢٢الجئــا يف 
 . األملانية األكادميية لصاحل الالجئني

ــة بــني الفتيــات ومــشاكل     واســتمرت املكاتــب يف - ٨٠ مواجهــة معــدالت االلتحــاق املتدني
وبنـاء علـى املبـادئ التوجيهيـة ملفوضـية          . العنف اجلنسي واجلنـساين الـيت ميكـن أن يتعرضـن هلـا            

أجريـت عمليـات    ،  ون الالجئني بشأن منع العنف يف املـدارس والتـصدي لـه           األمم املتحدة لشؤ  
فريقيا الوسطى ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة    أتقييم يف بنن وبوركينا فاسو وتوغو ومجهورية        

. وأرسـلت بعثـات إىل مـالوي وناميبيـا لوضـع إسـتراتيجية ملنـع العنـف يف املـدارس                   . والسودان
 فــرص الالجــئني ةســطى ومنطقــة الــبحريات الكــربى لزيــادووضــعت خطــط عمــل ألفريقيــا الو

احلـضر يف احلـصول علـى تعلـيم جيـد يف منـاخ               والعائدين واملشردين داخليا سواء يف الريف أو      
 . مدرسي آمن

 
 الصحة  

، )٤( العمر املتوقع لإلنسان عشرين عاما عن املتوسـط العـاملي           متوسط  فيها يقليف قارة    - ٨١
ة واملـرض الـيت ميكـن جتنبـها بـني املـشردين أحـد األهـداف الرئيـسية                   يصبح تقليل حاالت الوفـا    

 . للربامج الصحية
تعمل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على حنو وثيق مع شـركائها مـن أجـل     و - ٨٢

 الـسبب الرئيـسي    اتعد املالري ،  ففي معظم املخيمات  . تنفيذ برامج صحية يف ظل أوضاع صعبة      
ويف خميمـات شـرق أفريقيـا       .  التهابات اجلهاز التنفسي احلـادة واإلسـهال       تليها،  للمرض والوفاة 

ــة إىل مــا بــني    ,ومنطقــة القــرن األفريقــي  ــة مــن ٧٠ و ٦٠تــؤدي هــذه األمــراض الثالث  يف املائ
أدت اخلطـة اإلسـتراتيجية     ،  ا بلـدا موبـوءا باملالريـ      ١٥ويف  .  سـن اخلامـسة    دونوفيات األطفال   

 ٢٠٠٥ يف الفتـرة مـن   اتحـدة لـشؤون الالجـئني ملكافحـة املالريـ       اليت وضعتها مفوضية األمـم امل     
ــة املالريـــ     ٢٠٠٧ىل إ ــة ملعاجلـ ــر فعاليـ ــدة وأكثـ ــوالت جديـ ــال بروتوكـ ــا أدى ، ا إىل إدخـ كمـ

إىل ختفـيض أعـداد الوفيـات النامجـة عـن           احلـشرية   ك املعاجلـة باملبيـدات      ااالستخدام املتزايد للشب  
ــرض  ــذا امل ــيت   . ه ــيم ال ــات التقي ــد أدت عملي ــرن     وق ــراض يف الق ــز مكافحــة األم ــا مراك  أجرهت

 . األفريقي ملرض املالريا إىل تعزيز أنشطة املكافحة والعالج
ــى التأهــب حلــاالت الطــوارئ وا   ويعــد - ٨٣ ــز القــدرة عل ــصحية  لتــصدي تعزي  للمخــاطر ال

م  وجيري حاليـا العمـل بنظـا       . املكونات املهمة يف األنشطة املتعلقة بالصحة       من )األوبئة( احملتملة
معلومات موحد للصحة والتغذية يف كل من إثيوبيا و أوغندا ومجهورية ترتانيا املتحدة وشـرق               
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ــا   ــسودان وســرياليون وكيني ــصحية      . ال ــشاكل ال ــشاف امل ــام إىل ســرعة اكت ــذا النظ ــدف ه ويه
 . ورصد االجتاهات وتقييم فعالية وجودة التدخالت،  هلايواألوبئة والتصد

، ردين علــى اخلــدمات الــصحية يف منــاطق الــرتوح  وقــد حتــسنت فــرص حــصول املــش   - ٨٤
 جـرى كمـا  . عادة الطوعية إىل الـوطن وعنـد عـودهتم إىل جمتمعـاهتم األصـلية       إلخالل عمليات ا  

 عرب احلدود لكفالة حصول املرضـى احملتـاجني ملزيـد مـن العـالج علـى       اخلدمات الصحية تنسيق  
 خـدمات مناسـبة طويلـة األجـل يف          أن احلصول علـى    غري.  إىل أوطاهنم  إعادهتمرعاية طبية بعد    

وضـمان   اخلـدمات الـصحية   صـالح عـد إ يو. املناطق اخلارجة من صـراعات يظـل حتـديا ضـخما      
ووزارات ، منظمـة الـصحة العامليـة     ومـن بينـها  ،من أولويات وكاالت األمم املتحـدة     استدامتها  

 . من الشركاء يف البلدان اخلارجة من صراعات الصحة وغريها
 

 )اإليدز(ناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب فريوس نقص امل  
ــا أكثــر مــن   - ٨٥  يف املائــة مــن ٦٤ نلكــ، يف املائــة مــن ســكان العــامل  ١٠يعــيش يف أفريقي

هـذا الفـريوس     وتظل مكافحـة انتـشار    . )٧(جمموع السكان حيملون فريوس نقص املناعة البشرية      
وهـى تركـز يف عملـها       . تحـدة وشـركائها   ت األمـم امل   كيانـا بني املـشردين علـى رأس أولويـات         

علــى تطــوير آليــات شــاملة للوقايــة مــن فــريوس نقــص املناعــة البــشرية ومتالزمــة نقــص املناعــة   
مبــا يف ذلــك زيــادة فــرص اجلميــع يف احلــصول علــى الوقايــة ، والتــصدي لــه) اإليــدز(املكتـسب  

 صــندوق األمــم  واســتطاعت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني و .والعــالج والرعايــة
املتحدة للـسكان حتـسني فـرص حـصول ضـحايا االغتـصاب علـى املـواد الوقائيـة بعـد التعـرض                       

ووسـط   األفريقـي نـوب   اجلسـيما يف     ال،  لفريوس نقص املناعة البشرية وعلـى العـالج الـسريري         
.  اخلاصــة بــالالجئنيعمليــات الكــربىالوتــوفري أعــداد كافيــة مــن الــواقي الــذكري يف  ، أفريقيــا
رسلت بعثات مشتركة تضم ممثلني عن احلكومات ووكـاالت األمـم املتحـدة ومنظمـات          أ كما

اجملتمــع املــدين إىل مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وكــوت ديفــوار لتقيــيم مــدى انتــشار فــريوس 
بـني املـشردين داخليـا ولتحديـد        ) اإليدز(نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعة املكتسب        

 . ن الفريوس والتصدي له بني السكان املتضررين من الصراعاتالوقاية م تدابري
املـشترك  مع برنـامج األمـم املتحـدة        باالشتراك   الدعوة    املبذولة يف جمال   هوداجلوبفضل   - ٨٦

أحـرز بعــض  ، )اإليـدز (متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية    املعـين  
ــعيد   ــى صـ ــدم علـ ــمن   التقـ ــشردين ضـ ــسياسا إدراج املـ ــربامج والـ ــة  الـ ــتراتيجية الوطنيـ ت اإلسـ

__________ 
اإليـدز عـن حالـة وبـاء فـريوس نقـص            /تقرير برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقـص املناعـة البـشرية             )٧( 

 .٢٠٠٦اإليدز يف العامل لعام /املناعة البشرية
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ــة ــسب       املتعلق ــة نقــص املناعــة املكت ــشرية ومتالزم ــريوس نقــص املناعــة الب ــدز(بف ــة )اإلي  لكفال
ــة والعــالج النفــاذ إىليف  املــساواة ــرامج الوقاي ــا   .  ب وأدرجــت أمــاكن جتمــع الالجــئني يف إثيوبي

وحتقـق نـوع مـن      .  جتـري حاليـا    نـذاري الوطنيـة الـيت     الوأوغندا وكينيا ضمن دراسات الرصـد ا      
 وغـرب   األفريقـي نـوب   اجلاملساواة يف احلـصول علـى العـالج املـضاد للفريوسـات العكوسـة يف                

ــا ــة إىل حتــسني الوصــول إىل اخلــدمات األخــرى     . أفريقي ــود الرامي ــل ، وينبغــي مواصــلة اجله مث
وس مـن األم إىل     االستشارات واالختبارات الطوعية وبرامج الوقاية اليت حتول دون انتقال الفري         

 . الطفل
 

 التعاون مع املنظمات اإلقليمية - هاء 
تقوم املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية بدور متزايد األمهية يف منـع الـصراعات وبنـاء                - ٨٧

وهــى جمــاالت أساســية للتعــاون فيمــا بينــها إىل جانــب تعزيــز محايــة    ، الــسالم واإلنــذار املبكــر 
بــشأن  األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني عــدة اجتماعــات   وقــد دعمــت مفوضــية . املــشردين 

ــن  ــايف م ــشرد التع ــصراعو الت ــة  ، ال ــات إقليمي ــدهتا منظم ــاد    ،عق ــؤمتر وزاري لالحت ــها م ــن بين  م
األفريقي عن الالجئني والعائدين واملشردين داخليا يف أفريقيا واملؤمتر الـدويل ملنطقـة الـبحريات               

فاقيـة حلمايـة املـشردين داخليـا بـدعم مـن منظمـات            وأعد االحتاد األفريقي مـشروع ات     . الكربى
وأسـهمت اجملموعـة الفرعيـة املعنيـة        . دولية من بينها مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني            

باالســتجابة اإلنــسانية والتعــايف مــن الــصراعات املنبثقــة عــن الــشراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة  
يف وضــع إطــار لــسياسات ، ؤون الالجــئني والــيت ترأســها مفوضــية األمــم املتحــدة لــش ،أفريقيــا

وقـد أقـر هـذا اإلطـار يف     . االحتاد األفريقي بشأن إعادة التعمري والتنميـة بعـد انتـهاء الـصراعات        
 . سابعخالل مؤمتر قمة االحتاد األفريقي ال ٢٠٠٦يوليه /متوز
ملبكـر  أحرز تقدم ملحوظ مع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف جمال اإلنذار ا             - ٨٨

وقامــت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني بــدور حمــوري يف إنــشاء فريــق     . والتأهــب
ــصديا ــا     لت ــرب أفريقي ــدول غ ــصادية ل ــة االقت ــابع للجماع ــوارئ الت ــذي ،  للط ــشكلال  أول سي

 حلــاالت التــصدي ويــدعم التخطــيط واجلهــات الــيت ســتتوىل التــصدي للطــوارئ جمموعــة مــن 
مـع ايـالء اهتمـام خـاص حلـاالت الطـوارئ            ي،  قليمـ إل ودون ا  الطوارئ علـى املـستويني الـوطين      

وقامــت املفوضــية بالتنــسيق مــع كــل مــن االحتــاد األفريقــي واجلماعــة   . داإلنــسانية عــربا حلــدو
االقتصادية لدول غرب أفريقيا فيمـا يتعلـق باألزمـات احملتملـة يف املنطقـة والـيت ميكـن أن تـرغم                   

ــهم    ــن أماكن ــرتوح م ــى ال ــسكان عل ــت و، ال ــى ضــمان  عمل ــضا عل ــة   أي ــسائل املتعلق ــاة امل  مراع
 .  و حتديد التدخالتاتالصراعوأنشطتها املتصلة مبنع نشوب  ا استراجتياهتيفباملشردين 

 



A/62/316  
 

07-49521 27 
 

 تنسيق املوارد - واو 
زالــت أفريقيــا تطلــب وحتــصل علــى القــدر األكــرب مــن التمويــل الــدويل املخــصص   مــا - ٨٩

ــوارئ   ــسانية والط ــات اإلن ــت يف ا . لألزم ــد تلق ــاين   وق ــانون الث ــن ك ــرة م ــاير /لفت  إىل ٢٠٠٦ين
باليــني مــن دوالرات الواليــات املتحــدة لألنــشطة اإلنــسانية الــيت  ٧ حــوايل ٢٠٠٧يوليــه /متــوز

وأربعـة  ) بيـساو وكينيـا    - للصومال وغينيـا  ( نداء موحدا وثالثة نداءات عاجلة       ١٥وردت يف   
مـارس  /جهة الطوارئ يف آذار   املركزي ملوا وأسهم إنشاء الصندوق    . أنواع أخرى من النداءات   

ى حنــو ميكــن التنبــؤ بــه   علــتــصدي حلــاالت الطــوارئ يف أفريقيــا  بــشكل ملحــوظ يف ال٢٠٠٦
) مليـون مـن دوالرات الواليـات املتحـدة       ٣٢٧( يف املائـة     ٧٣ حصل علـى     بصورة أفضل، وقد  

، ةضـافة إىل اآلليـات الـسابق    إو. دوالراتالـ مليون من    ٤٤٥من إمجايل مدفوعات عاملية بلغت      
قام بعض املاحنني الرئيـسيني جبمـع أمـوال خمصـصة لألغـراض اإلنـسانية يف الـسودان ومجهوريـة                    

ممــا زود منــسقي الــشؤون اإلنــسانية بالوســائل الــيت تكفــل متــويال مبكــرا  ، الكونغــو الدميقراطيــة
 . لألنشطة املهمة

 
 االستنتاجات -رابعا  

 حـدثت يف اجلنـوب األفريقـي    على الرغم من التفاؤل بسبب بعض التطورات اليت  - ٩٠
وغرب أفريقيـا، ال يـزال الوضـع يف بقيـة القـارة األفريقيـة، ال سـيما يف الـصومال ومنطقـة               

فقـد أدى   .  الوسـطى، يبعـث علـى القلـق بـصفة خاصـة            االسودان وتشاد ومجهوريـة أفريقيـ     
عــدم االســتقرار الــسياسي وانعــدام األمــن إىل مزيــد مــن التــشرد، يف وقــت أصــبحت فيــه   

 . ية العودة الطوعية ملئات اآلالف من األشخاص إىل ديارهم مستبعدةإمكان
ما زالت األوضاع األمنيـة املتـدهورة متثـل مـشاكل كـبرية يف بعـض أحنـاء أفريقيـا،                    - ٩١
 حتد من وصول املساعدات اإلنـسانية وتعرقـل تقـدمي املـساعدة واحلمايـة الـيت تـشتد                   ثحي

 عــن التهديــدات واحلــوادث املتكــررة الــيت وتقتــضي تلــك املــشاكل، فــضال. احلاجــة إليهــا
 إجـراءات حامسـة مـن جانـب األطـراف املعنيـة             ذاستهدفت موظفي الشؤون اإلنسانية، اختا    

 . لكفالة الوصول إىل املشردين بدون أي معوقات
خالل العام املاضي مل يكن الطابع املدين واإلنساين ملخيمات الالجئني مصونا علـى              - ٩٢

وجيري تعميم املبادئ التوجيهية التشغيلية املتعلقة      . نع التجنيد القسري  الدوام، ومل يتسن م   
باحلفاظ على الطابع املدين واإلنساين ملكان اللجوء تعزيزا ملبادئ القانون اإلنـساين الـدويل              

 .والقوانني الدولية املتعلقة بالالجئني
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املعنيـة محايـة    وتعد الشراكة أمرا حيويا كي يتـسىن للمجتمـع الـدويل واحلكومـات               - ٩٣
وهـو أمـر علـى جانـب كـبري مـن األمهيـة يف جهـود دعـم العـودة            . املشردين على حنو فعال   

ومع ذلـك كانـت معـدالت العـودة يف          . املستدامة، اليت تظل احلل الدائم ألغلبية املشردين      
 أقل من املتوقع بسبب استمرار حالة انعدام األمن وعدم االستقرار الـسياسي   ٢٠٠٦عام  

وال ميكـن اسـتمرار عمليـات    .  التحتية واخلدمات األساسـية يف منـاطق العـودة     ونقص البىن 
اإلعادة الطوعية إىل الوطن دون وجود برامج فعلية للتعايف إمنائية املنحى وجهـود سياسـية               

 . حثيثة ودعم مايل ملعاجلة األسباب اجلذرية للتشرد ونتائجه
 ال يريدون العودة إىل ديارهم، تأمـل        وبالنسبة إىل الالجئني الذين ال يستطيعون أو       - ٩٤

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجـئني أن تنظـر مزيـد مـن احلكومـات يف إتاحـة الفرصـة                 
 . إلدماجهم يف اجملتمعات احمللية

والدول اليت تأوي الالجئني مدعوة أيضا إىل متكينهم مـن االعتمـاد علـى أنفـسهم                 - ٩٥
ومثة مبـادرات   . اض وغريها من أسباب الرزق    بصورة أكرب مبنحهم فرص احلصول علي أر      

قليلـة جــدا مـن هــذا النـوع، رغــم املـسامهة الــيت ميكـن أن يقــدمها الالجئـون القتــصاديات       
 . اجملتمعات املضيفة

وعلى صعيد السياسات، هناك عدة مبادرات ميكن أن تعزز بشدة محاية املـشردين      - ٩٦
ملتعلقة باملشردين داخليا خطوة مشجعة يف      ويعد مشروع اتفاقية االحتاد األفريقي ا     . داخليا

هذا االجتاه ومن املهم أن تصاغ على حنـو جيـد كـي تـضمن تغطيـة معـايري محايـة املـشردين                       
واحللول الدائمة حمـددة علـى حنـو جيـد بالنـسبة إىل الالجـئني لكنـها                 . داخليا بشكل مالئم  

ي وضـعه ممثـل األمـني       ويـبني إطـار العمـل الـذ       . كذلك بالنسبة إىل املشردين داخليا     ليست
العام للشؤون اإلنسانية للمـشردين داخليـا هبـدف إجيـاد حلـول دائمـة للمـشردين داخليـا                   

 . سبل حتقيق هذه الغاية
ومع أن القائمني على الشؤون اإلنسانية يسعون إىل ختفيـف أثـر الـصراعات علـى                 - ٩٧

ه تتطلـب مــن  فهـذ . ماليـني املـشردين، فليـست هنـاك حلـول إنـسانية للمـشاكل الـسياسية        
الدول األفريقيـة واملنظمـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة واجملتمـع الـدويل األرحـب جهـودا                  

 . دؤوبة ملنع نشوب الصراعات وحلها وبناء السالم
 
 


