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 والستون الثالثة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من ٤٢ البند

ــر ــم مفــوض تقري ــسامي املتحــدة األم  ال
 املتــــصلة املــــسائل ،الالجــــئني لــــشؤون

 واملــــــشردين والعائــــــدين بــــــالالجئني
    اإلنسانية واملسائل

ــدمي   ــساعدة تق ــدين الالجــئني إىل امل ــشردين والعائ ــا يف وامل  يغطــي( أفريقي
   )٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٥ إىل ٢٠٠٧ يناير/الثاين كانون ١ من الفترة

 العام األمني تقرير  
 

 موجز 
 إىل املـساعدة  بتقـدمي  املتعلـق  ٦٢/١٢٥ العامـة  اجلمعيـة  لقـرار  امتثاال التقرير هذا ُيقدم 
 نظمـات م مـن  عدد من الواردة املعلومات إىل ويستند أفريقيا يف واملشردين والعائدين الالجئني
 اجلمعيــة إىل املقــدم العــام األمــني تقريــر يف الــواردة املعلومــات يــستكمل وهــو .املتحــدة األمــم
 يف اإلقليميـة  التطـورات  عـن  عامـة  حملـة  ويتضمن ،)A/62/316( والستني الثانية دورهتا يف العامة
 فتـرة وال .الوكـاالت  بـني  فيمـا  للتعاون حمددة جماالت عن معلومات وكذلك القارة أحناء مجيع

 .٢٠٠٨ عام من األول والنصف ٢٠٠٧ عام هي بالتقرير املشمولة
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 مقدمة - أوال 
 )٢(أفريقيـا  يف )١(العنـف  حـاالت  مـن  وغريهـا  املـسلحة  الرتاعـات  جراء من التشريد زاد - ١

 بيقـار  مبـا  ديـارهم  مـن  أُخرجـوا  الـذين  األشـخاص  عدد جمموع ارتفع إذ ،٢٠٠٧ عام خالل
 األمـم  مفوضـية  اهتمـام  موضـع  األشـخاص  عـدد  جممـوع  بلـغ  ،٢٠٠٧ العـام  هنايـة  ويف .املليون
 عـددهم  يفـوق  داخليـا  املـشردين  األشـخاص  أن علـى  مليـون،  ١٥,٢ الالجئني لشؤون املتحدة
 يـشكل  مليـون  ١٢,٧ بــ  املقـدر  أفريقيـا  يف داخليـا  املـشردين  فعـدد  .كبري بفارق الالجئني عدد

 مليــون ٢,٣ األفريقيــة البلــدان استــضافت وقــد .العــامل أحنــاء مجيــع يف عــددهم نــصف حــوايل
 منــذ لــوحظ الــذي الالجــئني أعــداد تنــاقص اجتــاه اســتمرار يعــين ممــا ،٢٠٠٧ عــام يف الجــئ
  .٢٠٠١ عام

 إىل التوصـل  يف حـرز أُ الـذي  الكبري التقدم من كل العامة االجتاهات هذه وراء ويوجد - ٢
 وخـالل  .القـارة  أحنـاء  خمتلـف  يف اجلديـدة  الـسكانية  التحركـات  مـن  العديـد  وأثـر  دائمة حلول
 ذلـك  وكـان  .حملنتـهم  حلـوال  )٣(املـشردين  مـن  نيمليون من أكثر وجد بالتقرير، املشمولة الفترة
 إىل أيـضا  يرجـع  ولكنه املنشأ، بلدان بعض يف واالستقرار السالم توطيد عن كبري حد إىل ناجتا
 يف أخـرى  وبلـدان  احمللـي،  االنـدماج  عرضـت  الـيت  ألفريقيـة ا الـدول  خمتلـف  أبدتـه  الـذي  الكرم
 مـن  ٣٠٠ ٠٠٠ بــ  يقـدر  مـا  أقـدم  ،٢٠٠٧ عـام  ويف .التـوطني  إعـادة  فـرص  وفرت اليت العامل

 الـديار،  إىل العـودة  يف املتمثلة احلامسة اخلطوة على من املشردين داخليا   مليون ١,٧ و الالجئني
 اصـطدمت  مـا  كـثريا  فرحتـهم  أن إال .املنفـى  من سنوات بعد األحيان من كثري يف ذلك وكان
 وقـد  .الرتاعـات  مـن  املتـضررة  اجملتمعـات  يف جديـد  مـن  االنـدماج  صـعوبات  بفعل ينغصها، مبا

ــا وســط يف يف اجملتمــع احمللــي املتبقيــة الالجــئني جمموعــات دمــاجإ يف كــبري تقــدم أُحــرز  أفريقي
 كانـت  القـارة،  أحنـاء  مجيـع  يف ئنيالالجـ  مـن  ١٩ ٠٠٠ يقــارب  ملـا  وبالنـسبة  .وغرهبـا  وجنوهبا
 .الطويل املدى على حل أنسب ثالثة بلدان يف التوطني إعادة

_________________ 

باإلضــافة إىل املــشردين ألســباب ذات صــلة بالرتاعــات، هنــاك أعــداد كــبرية مــن املــشردين بفعــل الكــوارث    )١( 
 .الطبيعية الذين يتلقون املساعدة واحلماية من احلكومات بدعم من اجملتمع الدويل

 . الكربىراءجنوب الصحالواقعة املقصود بأفريقيا يف هذا التقرير هي أفريقيا  )٢( 
شـــؤون  إىل إحـــصاءات مفوضــية  عــادة تــشري اإلحــصاءات املتعلقـــة بــالالجئني وطــاليب اللجـــوء والعائــدين       )٣( 

ــئني ــاين  الالجـ ــانون الثـ ــذ كـ ــاير /منـ ــذكر خـــالف ذلـــك  ٢٠٠٨ينـ ــا مل ُيـ ــن  . ، مـ ــة عـ ــصاءات املقدمـ واإلحـ
 األمــم املتحــدة لتنــسيق  تقــديرات واردة يف تقريــر مكتــب عــنوالعائــدين منــهم هــي عبــارة داخليــا رديناملــش

نظـرة عامـة عـن االجتاهـات والتطـورات يف العـام       (املساعدة اإلنسانية ومركز رصد التشريد الداخلي املعنـون   
٢٠٠٧ (”Global Overview of Trends and Developments in 2007“ . واإلحــصاءات مؤقتــة وخاضــعة
 .للتغيري
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 ومقاطعـة  وتشاد، الوسطى، أفريقيا مجهورية مشال يف الرتاعات فإن نفسه، الوقت ويف - ٣
 يف تـسببت  بالـسودان،  دارفـور  وإقلـيم  والـصومال،  الدميقراطية، الكونغو مهوريةجب كيفومشال  
 تقــدمي وكــان .رهيبــة إنــسانية أوضــاعا وفاقمــت وعربهــا الدوليــة احلــدود داخــل يــدجد نــزوح

 مـن  للماليـني  بالنـسبة  حيـوي  ولكنـه  كـثرية،  أحيـان  يف وخطـريا  صعبا عمال واحلماية املساعدة
 .واالضطهاد السياسي واالضطراب األمين االنفالت من الفارين )٤(األشخاص

 حلــاالت الــدويل التمويــل مــن األكــرب اجلــزء إىل حتتــاج األفريقيــة البلــدان تــزال وال - ٤
 ورد ،٢٠٠٨ يوليــه/ومتــوز ٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كــانون فــبني .اإلنــسانية والعمليــات الطــوارئ

 يف اإلنـسانية  لألنـشطة  املتحـدة  الواليـات  دوالرات مـن دوالر   باليـني  ٥,٥ علـى  قليال يزيد ما
ــا ــيت أفريقي ــن ٣٦ يف جــاءت ال ــداءات م ــشتركة الن ــني امل ــاالتا ب ــة لوك ــم التابع  املتحــدة لألم

 األشـخاص  علـى  بالفائـدة  تعـود  الـيت  األنـشطة  أجل من النداءات هذه معظم وكان .والشركاء
قابليــة  أكثــر اســتجابة كفالــة يف للطــوارئ املركــزياملتجــدد  الــصندوق ســاهم فقــد .املــشردين
 دوالر مليـون  ٣٩٨ا  قيمتـه  فـوق ت ألفريقيـا  مـنح  تقـدمي  ذلك يف مبا الطوارئ، حلاالتللتنبؤ هبا   

 ذلـك،  إىل وباإلضـافة  .دوالر مليون ٦١٣ بلغت اليت العاملي الصعيد على املدفوعات مقابل يف
 الكونغـو  ومجهوريـة  الـسودان  أجـل  مـن  اإلنـسانية  املوارد جتميع املاحنة اجلهات من عدد واصل

 اســتراتيجية متويــل آليــة البلــدين هــذين يف اإلنــسانية الــشؤون منــسقي أعطــى ممــا الدميقراطيــة،
ــضمان ــدعم ل ــر ال ــشطة املبك ــات  وتلقــت .احلامســة لألن ــمكيان ــات املتحــدة األم ــري واملنظم  غ
 الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف الطــوارئاحتيــاطي  صــناديق طريــق عــن كــبريا متــويال احلكوميــة
 .والصومال والسودان وزمبابوي الدميقراطية الكونغو ومجهورية

 
 ةإقليمي عامة استعراضات - ثانيا 
 األفريقي والقرن أفريقيا شرق - ألف 

 والكــوارث الرتاعــات مــن شــديدا تــضررا األفريقــي والقــرن أفريقيــا شــرق تــضرر لقــد - ٥
 .الــسكان تــشريد زيــادة إىل أدى ممــا وكينيــا، والــصومال والــسودان أثيوبيــا وخاصــة الطبيعيــة،
 علـى  ٢٠٠٧عـام    يف ةاملائـ  يف ١٥ بنـسبة  ارتفـع  املنطقـة  هـذه  يف الالجـئني  عـدد  فإن وعموما،
 الالجـئني  مـن  كـبري  عـدد  بعـودة  مسحـت  الـيت  الـسودان  جنـوب  يف التحـسن  حاالت من الرغم

  .داخليا واملشردين
 

_________________ 

 .وطاليب اللجوءيشمل املشردون املشردين داخليا والالجئني  )٤( 
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 السودان  

 أكــــرب ذلــــك يف مبــــا أفريقيـــا،  يف إنــــسانية عمليــــة ألكـــرب  مــــسرحا الــــسودان ُيعتـــرب  - ٦
ــة ــشردينل أزمـ ــا لمـ ــني ٥,٨( داخليـ ــخص ماليـ ــة )شـ ــادة وعمليـ ــئني إعـ ــهم إىل الالجـ  .وطنـ
 علـى  )الجـئ  ٥٢٣ ٠٠٠( ٢٠٠٧ عــام  يف لالجـئني  املنتجـة  البلـدان  أكـرب  السودان كان كما

  .القارة مستوى

 هــوادة بــال اجلاريــة العنــف ألعمــال نتيجــة إنــسانية طــوارئ حالــة يف دارفــور وظلــت - ٧
 البلــــدين اجتــــاه ويف دارفــــورداخــــل  جديــــدة نــــزوج موجــــات ووقعــــت .األمــــن وتــــدهور
 عـددهم  ويقـدر  دارفـور  يف يعيـشون  مـن  وتـضرر  .الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  شادتـ  اجملاورين

 وعلـى  .املـشردين  مـن  مليـون  ٢,٥ مـن  أكثـر  ذلـك  يف مبـا  الـرتاع،  مـن  شـخص مليـون    ٤,٢ بـ
 األعـداد  ذلـك  يف مبـا  األمـن،  انعـدام  فـإن  املعونـة،  وكـاالت  مـن  كـبرية  أعـداد  وجود من الرغم

 علـى  املفروضـة  القيودتعرقل  و اإلنساين، اجملال يف العاملني تستهدف اليت احلوادث من املتزايدة
 ألمـم املختلطـة ل   عثـة الب أن ورغـم  .املـساعدة  تقـدمي  جهـود  والفـضاء  اإلنـسانية  املساعدة وصول
 كانـت  فإهنـا  ،٢٠٠٧ عـام  هنايـة  حبلـول يف مواقعها    كانت دارفور يف األفريقي واالحتاد املتحدة
  .املدنيني حلماية فعال حنو على واليتها لتنفيذ األفراد من يكفي ما وإىل املعدات إىل تفتقر

 كـان  الذي ٢٠٠٥ لعام السالم اتفاق بعد االنتعاش حنو ببطء السودان جنوب حتركو - ٨
ــارزا حــدثا ــشر ب ــة ون ــسالم دعــم عملي ــني .ال ــام وب ــة ٢٠٠٥ ع ــام وهناي  حنــو عــاد ،٢٠٠٧ ع
 داخليــا املــشردين مــن مليــون ١,٦ وعــاد اجملــاورة البلــدان مــن ديــارهم إىل الجــئ ٢٠٢ ٢٠٠
 املـساعدة  وتقـدمي  قوي انتعاش حتقيق وُيعد .السودان أحناء مجيع يف آخر مكان يف استوطنوا أو

 البنيــةوإرســاء  اهلــش الــسالم علــى للحفــاظ املرحلــة هــذه يف حامســا أمــرا التنميــة حنــو املوجهــة
ــية ــة األساس ــة احلكومي ــصادية واالجتماعي ــة واالقت ــق الالزم ــتمرار ا لتحقي ــاتس ــودة عملي  .الع
 انتخابـات  إجـراء  قبـل  اخلطـرية  الـسياسية  القـضايا  معاجلـة  إىل احلاجة يف اآلخر التحدي ويتمثل
 أسـفرت  حيـث  عليهـا،  املتنـازع  أبيي منطقة يف ذلك يف مبا ،٢٠١١ عام واستفتاء ٢٠٠٩ عام

  .املدنيني من ٥٠ ٠٠٠ حنو تشريد على مؤخرا وقعت اليت العنيفة االشتباكات

 وانعـدام  املزمن النمو ختلف من يعاين فإنه نسبيا، مستقرا ظل السودان شرق أن ورغم - ٩
 وإريتريــا إثيوبيــا مــن معظمهــم اللجــوء، طــاليب تــستقبل املنطقــة هــذه وظلــت .الغــذائي األمــن

 وتبقـى  .٢٠٠٧ عام أوائل منذ اجلدد القادمني من ١٥ ٠٠٠ من أكثر ُسجل وقد .والصومال
 سـيما  وال املطلـوب،  األدىن احلد دون املخيمات يف املعيشة وظروف يةكاف غري الكسب فرص
ــصحية  جمــال يف ــق ال ــتمكن حيــث ،املراف ــل ي ــة يف ٢٥ مــن أق ــسكان مــن املائ  الوصــول مــن ال
 .مراحيض إىل
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 الصومال  

 يف للـسكان  مجـاعي  تـشريد  يف الـصومال  ووسـط  جنـوب  يف الـصراع  اسـتمرار  تسبب - ١٠
 الفتـرة  ويف .املـدقع  العوز من حالة يف الصوماليني من اآلالف اتمئ يترك مما وحوهلا، مقديشو
 مليـون  ١,١ يقـارب  مـا  إىل ٤٥٠ ٠٠٠ مـن  داخليــا  املـشردين  عـدد  ارتفـع  بالتقرير، املشمولة
 داخليــا املــشردين أن ذلــك للقلــق، مــثرية مــستويات يف اإلنــسانية املؤشــرات وتوجــد .شــخص
 قيـد  علـى  البقـاء  مـن  متكنـهم  الـيت  املـساعدة  إىل للوصـول  ومتقطعـة  جـدا  حمـدودة  فـرص  لديهم
 .)٥(الــسكان مــن فقــط املائــة يف ٢٩ ســوى احملــسنة الــشرب ميــاه مــصادر يــستخدم وال .احليــاة
حركـة  و اإلسـالمية  احملـاكم  احتاد ومتمردي االنتقالية االحتادية احلكومة بني املستمر القتال وأما

 طـول  على والقرصنة احلدود، وإغالق تلهم،وق اإلنساين اجملال يف العاملني اختطافو الشباب،
 اإلنـسانية  املـساعدات  وصـول  ذلـك  كـل  جعـل  فقـد  العـشائر،  بـني  والقتال الصومايل، الساحل
  .مستحيال يكون يكاد

 
 إثيوبيا  

ــد - ١١ ــسببت لق ــتباكات ت ــة يف االش ــادين، منطق ــاف إىل باإلضــافة أوغ ــضانات اجلف  والفي
 وتقــدر .داخليــا اإلثيــوبيني مــن اآلالف تــشريد يف بيــا،إثيو جنــوب يف الغــذائي األمــن وانعــدام

ــة املنظمــات ــاك أن الدولي ــا هن ــن ٢٠٠ ٠٠٠ حنــو حالي ــشردين م ــا امل ــل داخلي ــات، بفع  الرتاع
  .الصومالية وتيغري وغامبيال أوروميا واليات يفأساسا  يعيشون

ــزال و - ١٢ ــاال ت ــضيف إثيوبي ــن اآلالف عــشرات تست ــن الالجــئني م ــا م ــصوم إريتري  الوال
 اللجـوء،  طـاليب  مـن  املتزايـد  العـدد  إليـواء  جديـدة  الجئني خميمات وفُتحت .السودان وجنوب

 األشـهر  مـدى  علـى  اإلريتـريني  من ١٢ ٦٠٠ و الصومالييــن من ٢٩ ٢٠٠ من أكثر فيهم مبن
 ديـارهم  إىل الـسودان  جنـوب  مـن  الالجئـون  وعـاد  .احلكومة إلحصاءات وفقا املاضية، ١٨ الـ

 يف الـوطن  إىل العـودة  عمليـة  بـدء  منـذ  غـادروا  فـرد  ٣٥ ٦٠٠ علـى  يزيد ما مع كبرية، بأعداد
 وزيــادة خميمــات ثالثــة إغــالق مــن الــوطن إىل اإلعــادة يف احملــرز التقــدم ومكــن .٢٠٠٦ عــام

 .الالجئني تستضيف اليت املناطق يف التأهيل إعادة أنشطة على التركيز
 

_________________ 

 مــن األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الرامــي إىل ختفــيض نــسبة األشــخاص الــذين ال ميكنــهم احلــصول     ٧اهلــدف  )٥( 
 .٢٠١٥ األساسية إىل النصف حبلول عام املرافق الصحيةباستمرار على مياه الشرب املأمونة وخدمات 
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 كينيا  

 عـام  أواخـر  يف أُجريـت  الـيت  االنتخابـات  أعقـاب  يف انـدلعت  الـيت  العنـف  أعمال أدت - ١٣
ــزوح إىل ٢٠٠٧ ــا نـ ــات إىل شـــخص ٥٠٠ ٠٠٠ و ٣٥٠ ٠٠٠ بـــني مـ ــات املخيمـ  واجملتمعـ
ــضيفة ــة يف ســيما ال ،امل ــك، إىل وباإلضــافة .ريفــت وادي منطق ــة جلــأ ذل ــن ١٢ ٠٠٠ قراب  م
 فربايـر /شـباط  يف الـسلطة  لتقاسـم  اتفـاق  بعـد  كبري بشكل احلالة وحتسنت .أوغندا إىل الكينيني

 ديـارهم  إىل شخص ٢٨٠ ٠٠٠ من يقرب ما عاد احلني، ذلك ومنذ .واملعارضة احلكومة بني
 .مـشردين  زالـوا  مـا  الـذين  ألولئـك  حلول إجياد هو اآلن املطروح والتحدي .أنفسهم تلقاء من

  .كهنا البقاء اآلن حىت اجملاورة أوغندا إىل فروا الذين الكينيني من العظمى الغالبية وقررت

ــا وتظــل - ١٤ ــر هبــا يوجــد الــيت كيني ــصومال مــن معظمهــم الجــئ ٢٦٥ ٠٠٠ مــن أكث  ال
 القـرار  وقـف  وقـد  .أفريقيـا  يف لالجـئني  املـستقبلة  البلـدان  أكـرب  مـن  واحـدة  السودان، وجنوب
 يف والـصومال  كينيـا  بـني  احلـدود  بـإغالق  ٢٠٠٧ ينـاير /الثـاين  كانون يف احلكومة اختذته الذي
 مــن ١٨ ٠٠٠ حــوايل متكــن فقــد ذلــك، ومــع .الدوليــة احلمايــة إىل نيحمتــاج صــوماليني وجــه
 فتئــت مــا لالجــئني خميمــات يف عواووُضــ ٢٠٠٧ عــام يف كينيــا إىل العبــور مــن اللجــوء طــاليب
  .اكتظاظا تزداد

 
 أوغندا  

 .ديــارهم إىل العــودة يف قويــة رغبــة أوغنــدا يف الــسودان جنــوب مــن الالجئــون أبــدى - ١٥
ــاين كــانون وبــني ــاير/الث ــران ين ــه/وحزي  ســوداين ٤١ ٠٠٠ إىل املــساعدة قُــدمت ،٢٠٠٨ يوني

 مـستوطنات  يف أُجريـت  حتقـق  عمليـة  كـشفت  ذلـك،  علـى  عـالوة و .وطنهم إىل للعودةتقريبا   
 وطنــهم إىل عــادوا أهنــم واألرجــح رحلــوا قــدإضــايف  ســوداين الجــئ ٦٠ ٠٠٠ أن الالجــئني
ــة بـــصورة ــة .تلقائيـ ــإن لـــذلك، ونتيجـ ــدا يف املـــسجلني الالجـــئني عـــدد فـ  مـــن اخنفـــض أوغنـ
ــام أوائــــل يف ٢١٧ ٠٠٠ ــران يف ١٣٢ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٧ عــ ــه/حزيــ ــا .٢٠٠٨ يونيــ  زال ومــ

 مجهوريــة مــن تــدفقات اســتقبلت فقــد أوغنــدا، يف ملجــأ جيــدون أخــرى بلــدان مــن الالجئــون
  .٢٠٠٨ عام أوائل يف كينيا ومن ٢٠٠٧ عام يف اجملاورة الدميقراطية الكونغو

ــ - ١٦ ــدت نومكَّ ــود ورفــع األمــن، وطي ــة علــى املفروضــة القي ــة وجهــود التنقــل، حري  التنمي
 العــودة يف البــدء مــن داخليــا املــشردين مــن مليــون ١,١ مــن أكثــر أوغنــدا، مشــال يف املــستمرة
 إىل عـادوا  قـد  ٧٤١ ٠٠٠ حنـو  كـان  ،٢٠٠٨ مـارس /آذار وحبلـول  .معيـشتهم  سـبل  واستعادة
 .األصـلية  مواطنـهم  إىل أقـرب  انتقالية إقامة مناطق إىل انتقلوا قد ٣٧٣ ٠٠٠ و األصلية قراهم
  .بأوغندا املخيمات يف داخليا املشردين من ٧٠٠ ٠٠٠ حنو يزال وال
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 الكربى والبحريات أفريقيا وسط منطقة - باء 
 والــبحريات أفريقيــا وســط مــنطقيت يف املنــال بعيــد الــسياسي االســتقرار حتقيــق يــزال ال - ١٧

 أفريقيــا ومجهوريــة تــشاد مــن أجــزاء يف األمــن تــدهور تــسبب فقــد .اإلقليميــتني دون الكــربى
 يعـانون  الـذين  الـسكان  ونـزوح  املعانـاة  مـن  املزيـد  يف الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهورية الوسطى
 حلـــول حتقيـــق يف احملـــرز التقـــدم أدى اإلجيـــايب، اجلانـــب ويف .والرتاعـــات الفقـــر مـــن بـــشدة
ــة ــشمال يف املخيمــات يف لالجــئني دائم ــريبا ال ــن لغ ــة م ــا مجهوري ــاض إىل املتحــدة ترتاني  اخنف

ـــ األشــهر يف ١٦٠ ٠٠٠ إىل ٢٨٥ ٠٠٠ مــن الالجــئني عــدد يف  إغــالق وإىل األخــرية ١٨ ال
 .خميمات سبعة

 
 بوروندي  

 املتمـردة  واجلماعـات  احلكوميـة  القوات بني االشتباكات فيه تواصلت الذي الوقت يف - ١٨
 قائـد  عـودة  فـإن  اإلنسانية، املساعدات وصول أحيانا ليعرق كان مما بوروندي، غرب مشال يف

 يعطيـان  الوطنيـة  التحريـر  قـوات  جتميـع  عمليـة  وبـدء  األخـرية  اآلونـة  يف الوطنيـة  التحريـر  قوات
  .البالد يف االستقرار من املزيد حتقيق يف األمل

 حــدةاملت ترتانيــا مجهوريــة مــن ســيما وال بورونــدي، إىل العــودة يف الالجئــون واســتمر - ١٩
 إىل الجــئ ٨٠ ٠٠٠ حنـــو عــاد ،٢٠٠٧ ينــاير/الثــاين كــانون ومنــذ .تقريبــا احلــصر وجــه علــى

ــارهم، ــة مــنح شــكل يف إضــايف دعــم مــن مــستفيدين دي ــيهم ُعرضــت نقدي  إعــادة لتــسهيل عل
 يف الـذايت  االكتفـاء  علـى  عاشـوا  ممـن  البورونـديني  لالجـئني  الطوعيـة  العـودة  وبدأت .إدماجهم

  .٢٠٠٨ مارس/آذار يف العشرين القرن اتيسبعين منذاملتحدة  ترتانيامجهورية  يف مستوطنات

 بقيـت  الـرتاع،  انتـهاء  بعـد  نعـاش اإل لـربامج  املـاحنني  مـن  املقـدم  الدعم من الرغم وعلى - ٢٠
 ومـن  .)٦(العـامل  يف بلـدان  ١٠ أفقـر  بـني  مـن  تعـد  الـيت  بوروندي يف هشة اإلدماج إعادة عملية

 حــول والــصراع العــيش كــسب فــرص علــى احلــصول اتيــانإمك حمدوديــة الكــربى التحــديات
 مـن  اتيالـسبعين  يف بورونـدي  غـادروا  قـد  كـانوا  ممن للعائدين وخاصة القليلة، األراضي توزيع
  .العشرين القرن

 

_________________ 

، مؤشــر )٢٠٠٧نيويــورك،  (٢٠٠٧/٢٠٠٩ة للفتــرة التنميــة البــشريتقريــر  ،برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي )٦( 
 .التنمية البشرية
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 الوسطى أفريقيا مجهورية  

 جانـب  إىل النظاميـة،  غـري  املـسلحة  واجلماعـات  احلكومية القوات بني للقتال كان لقد - ٢١
ــشا ــال الواســع راالنت ــصوصية، ألعم ــر الل ــى شــديد أث ــدنيني عل ــة مشــال يف امل ــا مجهوري  أفريقي

 اجلنــسي العنــف ذلــك يف مبــا اإلنــسان، حقــوق النتــهاكات الــسكان يتعــرض حيــث الوســطى،
 داخليـا  املـشردين  عـدد  وارتفع .املمتلكات وهنب واالختطاف، القسري، والتجنيد ،واجلنساين
ــزح ١٩٧ ٠٠٠ إىل ليـــصــل ــن اآلالف عـــشرات ونـ ــدنيني مـ ــدان إىل املـ ــاورة، البلـ ــشاد اجملـ  تـ

  .١٠٤ ٠٠٠ الوسطـى أفريقيا لـــالجئي اإلمجايل العدد حاليا ويبلغ .والكامريون والسودان

 ُيالَحـظ  فيمـا  أسـهم  قـد  اإلنـساين  اجملـال  يف الفاعلـة  اجلهات حضور تزاُيد يكون ورمبا - ٢٢
ــة واجلــيش يناملتمــرد ألعمــال تراجــع مــن ٢٠٠٧ عــام منتــصف منــذ  .املــدنيني ضــد االنتقامي

 النـشاط  اسـتئناف  يف األمـل  سـالم،  اتفـاق  علـى  مـؤخرا  التوقيع جانب إىل االجتاه، هذا ويغذي
 .األمين االنفالت على السيطرة أمكنت إذا والالجئني، داخليا املشردين وعودة االقتصادي

 
 تشاد  

اد احلــدود املــضطربة مــع تــدهورت احلالــة بــشكل ملحــوظ يف شــرق تــشاد علــى امتــد  - ٢٣
دارفور، حيث أثَّرت حتركات اجلماعات املسلحة عـرب احلـدود، والـصدامات بـني امليليـشيات،                

 الجـئ  ٢٥٠ ٠٠٠وأعمال قطع الطرق، واإلفالت من العقاب بوجه عام، على سـالمة وأمـن       
 ومـن   . املـضيفة   من التشاديني املـشردين داخليـا، واجملتمعـات احملليـة          ١٨٦ ٠٠٠ من دارفور، و  

بني الشواغل اإلنـسانية امللحـة وجـود عناصـر مـسلحة يف خميمـات الالجـئني ومواقـع املـشردين                    
داخليا وحوهلا، والتجنيـد القـسري للبـالغني واألطفـال، وحـوادث العنـف اجلنـسي واجلنـساين،                

وممــا يفــاقم مــن هــذه احلالــة أن نفــاد املــوارد . وانعــدام األمــن الغــذائي، وســوء التغذيــة، والفقــر
 .بيعية ال يزال يشكل مصدرا خطرا للتوتر بني السكان املشردين واجملتمعات احملليةالط
ونتيجة النعدام األمن، والعنف املوجه ضد العـاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية، لـزم                  - ٢٤

وُنـشرت  . تعليق األنشطة اإلنسانية عـدة مـرات، ممـا يهـدد تـوفري املـساعدة األساسـية واحلمايـة                  
، وســتعمل باالشــتراك مــع بعثــة  ٢٠٠٨بقيــادة االحتــاد األورويب يف مطلــع عــام  قــوة عــسكرية 

األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد مـن أجـل تعزيـز محايـة املـدنيني، وال سـيما            
 .الالجئني واملشردين داخليا، وزيادة احليز اإلنساين

اء املدنيني الفارين مـن مشـال       ويف جنوب تشاد، افُتتح خميم جديد لالجئني من أجل إيو          - ٢٥
وحيث ال تزال احتمـاالت العـودة الطوعيـة إىل الـوطن غـري مؤكـدة         . مجهورية أفريقيا الوسطى  
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ــالغ عــددهم       ــا الوســطى الب ــة أفريقي ــن مجهوري ــسبة لالجــئني م ركــزت  الجــئ، ٥٧ ٠٠٠بالن
 . الوكاالت بشكل متزايد على حتسني اعتمادهم على الذات

 ٢٠٠٨فربايـر  /وات املتمـردين التـشاديني علـى جنامينـا يف شـباط        وأسفر هجوم شـنته قـ      - ٢٦
ــرار حــوايل   ــشادي إىل الكــامريون ٣٠ ٠٠٠عــن ف ــر مــن   .  ت  ٤ ٢٠٠ومل يعــد حــىت اآلن أكث

 . منهم
 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
نـصيب  بينما أحرزت العملية الدميقراطيـة تقـدما بتنظـيم انتخابـات رئاسـية وبرملانيـة وت                - ٢٧

، تواصــل القتــال يف املنــاطق الــشرقية مــن البلــد، وال ســيما يف ٢٠٠٧جديــدة يف عــام حكومــة 
كيفـو، حيـث تـضررت أعـداد كـبرية مـن املـدنيني مـن                جنـوب   كيفـو وبعـض املنـاطق يف        مشال  

وباإلضـافة إىل تـسبب انعـدام    . انتهاكات جـسيمة حلقـوق اإلنـسان، مـن بينـها العنـف اجلنـسي           
يف أيــضا تــسبب اه بورونــدي وأوغنــدا وروانــدا، فقــد  األمــن يف حــاالت نــزوح للــسكان باجتــ 

ويبلــغ جممــوع الكونغــوليني . ٢٠٠٧تــشريد الــداخلي حلــوايل نــصف مليــون شــخص يف عــام ال
وتغـري منـط انتقـال املـشردين داخليـا يف           . نـسمة  مليـون    ١,٣املشردين داخليا يف الوقـت احلـايل        

ل على مالذ آمـن يف مواقـع تنـشأ    كيفو، حيث تسعى أعداد متزايدة من الناس إىل احلصو     مشال  
يف اجملتمعـات املـضيفة حيـث اسـُتنفدت     ولـيس  عفويا أو يف خميمات تديرها منظمـات إنـسانية،    

ومثـة تطـور آخـر مـثري للقلـق متثـل يف اهلجـوم الـذي شـنته القـوات الدميقراطيـة                       . آليات التكيف 
، وأسـفر عـن     ٢٠٠٨يـه   يون/لتحرير رواندا على خميم كينياندوين للمشردين داخليـا يف حزيـران          

 . مقتل وإصابة العديد من املدنيني
، مثل توقيـع اتفـاق سـالم        ٢٠٠٨واُتخذت خطوات أولية باجتاه حتقيق السالم يف عام          - ٢٨

كيفــو، واجلهــود الراميــة إىل مقــاطعيت يف غومــا بــني احلكومــة وخمتلــف مجاعــات املتمــردين يف  
 .  الشرقي من البالداملتعلقة باجلزء“ Amani Plan”تنفيذ خطة السالم 

، أتـاح حتـسن احلالـة        واملقاطعة الـشرقية   كيفوجنوب  ويف مناطق أخرى، مثل كاتانغا و      - ٢٩
وواصل الالجئـون الكونغوليـون   . األمنية عودة أكثر من مليون من املشردين داخليا إىل ديارهم    

متــع بــسالم  ومجهوريــة الكونغــو وزامبيــا عــودهتم إىل منــاطق تت    املتحــدة ترتانيــا مجهوريــة يف 
 الجــئ كونغــويل إىل ديــارهم منــذ بــدء  ١٥٨ ٧٠٠وإمجــاال، عــاد حــوايل . واســتقرار نــسبيني

 .  ٢٠٠٤عام يف عملية اإلعادة إىل الوطن 



A/63/321  
 

08-46956 11 
 

 
 اجلنوب األفريقي -جيم  

ــئني       - ٣٠ ــا خيـــص الالجـ ــدأت فيمـ ــوطن، وبـ ــوليني إىل الـ ــادة األنغـ ــات إعـ ــت عمليـ اكتملـ
حتقيـق حلـول مـستدامة وتقليـل عـدد الالجـئني يف املنطقـة        الكونغوليني يف زامبيا، مبا يساهم يف      

وهنــاك اجتــاه مــشجع آخــر يتمثــل فيمــا تبديــه احلكومــات مــن اســتعداد متزايــد . دون اإلقليميــة
 .  للنظر يف إمكانية اإلدماج احمللي جملموعات الالجئني املتبقية

سان يف وانزلقــت زمبــابوي يف دوامــة االضــطراب حيــث تــدهورت حالــة حقــوق اإلنــ  - ٣١
وأدى العنــف ذو . ٢٠٠٨مــارس /أعقــاب االنتخابــات الرئاســية والربملانيــة الــيت جــرت يف آذار

الـداخلي، تـضاف إىل ضـحايا عمليـات      الرتوح  الدوافع السياسية إىل موجة جديدة وكبرية من        
 . سابقوقت اإلخالء القسري وعمال املزارع املشردين الذين يشكلون غالبية من ُشردوا يف 

يث تواصل التـدهور يف األحـوال االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة واإلنـسانية،               وح - ٣٢
واإلنفـاق علـى    على قيـد احليـاة      اضطُر العديد من الزمبابويني إىل مغادرة بلدهم من أجل البقاء           

 عـدد الفـارين مـن العنـف الـسياسي وأعمـال             ، منـذ إجـراء االنتخابـات      ،أسرهم، حيث تصاعد  
إىل مــن الزمبــابويني اللجــوء عديــدة  مئــات توالتمــس. وق اإلنــسانالتخويــف وانتــهاكات حقــ

 . بوتسوانا وزامبيا وموزامبيق اجملاورة، إال أن جنوب أفريقيا ظلت املقصد الرئيسي
، شهدت جنوب أفريقيا موجـة غـري مـسبوقة مـن العنـف القـائم                ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار  - ٣٣

ريهـم مـن الرعايـا األجانـب، ممـا أسـفر            على كراهية األجانب والذي اسـتهدف الزمبـابويني وغ        
وجـرى إيـواء حـوايل      .  شخص ١٠٠ ٠٠٠ شخصا وتشريد ما يصل إىل       ٦٠عن مقتل حوايل    

 مـــن الرعايـــا األجانـــب املـــشردين يف مواقـــع مؤقتـــة، حيـــث تلقـــوا احلمايـــة املاديـــة  ٢٥ ٠٠٠
ــساعدة ــران . وامل ــة حزي ــول هناي ــع حبــوا    /وحبل ــه، اخنفــض عــدد األشــخاص يف هــذه املواق يل يوني
 .النصف

 
 غرب أفريقيا -دال  

، وذلــك مــع ٢٠٠٧ظلــت منطقــة غــرب أفريقيــا، بوجــه عــام، مــستقرة نــسبيا يف عــام  - ٣٤
سـابق، مثـل   وقـت  توطيد السالم وتعزيـز النظـام الدسـتوري يف البلـدان الـيت دمرهتـا احلـرب يف                 

 -  الجـــئ يف غـــرب أفريقيـــا١٧٥ ٠٠٠، كـــان هنـــاك ٢٠٠٧ويف عـــام . ســـرياليون وليربيـــا
 وذلــك بفــضل العمليــات الناجحــة للعــودة   - ٢٠٠٦ يف املائــة عــن عــام  ٣٠اخنفــاض نــسبته ب

 .الطوعية إىل الوطن واإلجنازات اإلجيابية يف جمال إعادة التوطني يف بلدان ثالثة
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، كـان   ٢٠٠٧يونيـه   /وحبلول هناية عملية املساعدة على اإلعادة إىل الوطن يف حزيـران           - ٣٥
ــر مــن   ــا  الجــئ قــد  ١٥٨ ٠٠٠أكث ، تواصــلت اإلعــادة إىل  ٢٠٠٨ويف عــام . عــادوا إىل ليربي

إال أن االضــطرابات الــيت شـهدها خمــيم بودوبــورام  . الـوطن علــى أســاس كـل حالــة علــى حـدة   
، أسـفرت عـن اعتقـال وترحيـل     ٢٠٠٨أبريـل  /مارس ونيـسان /لالجئني يف غانا يف شهري آذار     

تأنفت مفوضـية األمـم املتحـدة       ويف وقت الحـق، اسـ     .  الجئا مسجال  ١٣ ليربياً، من بينهم     ١٦
لــشؤون الالجــئني عمليــات اإلعــادة الطوعيــة املنظمــة إىل ليربيــا لالجــئني الــراغبني يف العــودة،    

 .  ليربي قد عادوا إىل ديارهم٣ ٣٠٠وحبلول منتصف العام، كان حوايل 
ــة حلــوايل      - ٣٦ ــدأت العــودة الطوعي ــا، ب ــسياسية يف موريتاني ــتغريات ال  ٢٤ ٠٠٠ونتيجــة لل
 مـن الـسنغال حـىت       ٤ ٧٠٠، باالقتران مع عـودة      ٢٠٠٨يناير  /جئ موريتاين يف كانون الثاين    ال

. وباملثــل، ميكــن التوصــل إىل حلــول لالجــئني املوريتــانيني ممــن طالــت إقامتــهم يف مــايل. تارخيــه
ومن املتوقع أن تكتمل العملية اجلارية للعودة الطوعيـة للالجـئني التوغـوليني مـن غانـا وبـنن يف                    

 .٢٠٠٨الحق من عام وقت 
ويف ليربيــا، وعلــى الــرغم مــن اجلهــود املطــردة الراميــة إىل تيــسري إعــادة اإلدمــاج، عــاد  - ٣٧

وبينمــا تواجــه احلكومــة هــذا . الكــثريون إىل منــاطق ال حيــرز فيهــا اإلنعــاش ســوى تقــدم بطــيء
ســد التحــدي، طلبــت مــن الوكــاالت اإلنــسانية متديــد بــرامج املــساعدة مــن أجــل املــسامهة يف  

 .الفجوة بني مرحليت اإلغاثة والتنمية
 بـني   ٢٠٠٧مـارس   /ويف كوت ديفوار، أسفر توقيع اتفـاق واغـادوغو للـسالم يف آذار             - ٣٨

احلكومة والقوى اجلديدة عن حتسني آفاق االستقرار وعـودة الالجـئني ومـا يقـدر عـدده بنحـو         
 مـــن ٦١ ٠٠٠ و حنـــووفقـــا للوكـــاالت اإلنـــسانية، عـــاد.  مــن املـــشردين داخليـــا ٧٠٠ ٠٠٠

كوت ديفوار ووسـطها بالدرجـة األوىل، وذلـك بنهايـة     ب املشردين داخليا إىل ديارهم، يف غر     
القـضايا، ال يـزال الوئـام    جمموعة من وعلى الرغم من التقدم اهلائل احملرز يف        . ٢٠٠٨مايو  /أيار

 .االجتماعي واهلياكل األساسية االقتصادية تتسم باهلشاشة
 

 الوكاالت بني ما يف لتعاونوا اإلنسانية ياجاتاالحت تلبية - ثالثا 
 املتحدة األمم إصالح - ألف 

 العنقودي نهجال  
 بــشكل اإلنــسانية االحتياجــات تلبيــة لكفالــة ٢٠٠٥ عــام منــذالعنقــودي  نــهج الُينفَّــذ - ٣٩

 مــن خــالل قيــادة وعمــل .داخليــا للمــشردين بالنــسبة وخــصوصا فعاليــة، وأكثــر توقعــا أســهل
 املـشردين  مـساعدة  يف وشـركائها  املتحدة األمم اخنراط النهج هذا عزز،  ‘‘العاملية اجملموعات’’
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 التوجيهـات  وتقـدمي  الوطنيـة؛  وللسلطات اإلنساين اجملال يف للعاملني التدريب توفري عرب داخليا
، )٧(داخليـــا املـــشردين محايـــة دليـــل قبيـــل مـــن، األدوات وإعـــداد امليدانيـــة؛ للعمليـــات الفنيـــة

ــا ــومو .وتعميمه ــد يق ــن العدي ــات م ــة اجملموع ــوائم بوضــع العاملي ــاخلرباء ق ــيني ب  ومنــسقي الفن
 .الطوارئ حاالت يف بسرعة لنشرهم اجملموعات

ــذ - ٤٠ ــج وُينفَّ ــات هن ــة اجملموع ــا القطاعي ــدا ١١ يف حالي ــا بل ــي أفريقي ــة ه ــا مجهوري  أفريقي
، وليربيـا ،  وغينيـا ،  اوإثيوبيـ ،  الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهورية،  ديفوار وكوت،  وتشاد،  الوسطى
 تعتمــد مل والـسودان  بورونـدي  وإريتريـا  أنّ ورغـم  .وزمبـابوي ، وأوغنـدا ، والـصومال ، وكينيـا 
 األساسـية  مبادئـه  تتـضمن  فيهـا  القطـاعي  التنـسيق  آليـات  فـإن  بعـد،  رمسيا العنقودي    النهج هذا

 .والقيادة التنبؤ على والقدرة والشراكة املساءلة يف املتمثلة
 نتـائج  حتقيـق  إىل العمليـات  تعزيـز  مـن  االنتقـال  علـى  اآلن االهتمـام  ينـصب  نأ وينبغي - ٤١

 .داخليـا  املـشردين  علـى  إجيابـا  تـنعكس  القطاعية اجملموعات أنشطة أنّ على أدلة ومثة ملموسة،
 سـابقا  خميمـا  ٣٤ يف البيئة حلماية الدعم املخيمات بإدارة املعنية اجملموعة تقدم مثال، ليربيا ففي

 الـدعم  احلمايـة ب املعنيـة  موعـة اجمل تقـدم  ديفـوار،  كـوت  ويف تأهيلـها؛  وإعـادة  اخلياد للمشردين
 املنازعـات  حـل  يف وتـساعد  داخليـا  للمـشردين  املـشورة  هذه توفر اليت القانونية املشورة ملراكز

 األويل عــدل امللتقلــيص املــساعدة بالــصحة املعنيــة اجملموعــة تقــدم أوغنــدا، مشــال ويف العقاريــة؛
 فـوق  مـا  إىل التحـصني  بعمليـة  املـشمولني  نـسبة  ولزيـادة  الطوارئ مستوى دون ما ىلإ الوفيات

 .املائة يف ٨٥
 مخــسة أعماهلــا، نوعيــة لتحــسني الالجــئني، لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية وأجــرت - ٤٢

 اإلجنـازات  وأُدرجـت  .أفريقيـا  يف داخليـا  املـشردين  ملـساعدة  املنفذة للعمليات مباشرة تقييمات
 جيريــه الــذي العنقــودي نــهجلل الــشامل التقيــيم يف العمليــة هــذه خــالل تبياهنــا مت الــيت والثغــرات
 .اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم مكتب

 األداء توحيد  
 ترتانيــا مجهوريــة مــن كــل يف جتــرييب بــشكل )٨(األداء توحيــد مبــادرة ُتنفَّــذ أفريقيــا، يف - ٤٣

 الـربامج  يف داخليـا  واملـشردون  الالجئـون  ويدرج امبيق،وموز ورواندا األخضر الرأس و املتحدة
 املتحـدة   ترتانيـا  مجهوريـة    ففـي  .األخـرية  الثالثـة  البلـدان  يف املتحـدة  األمـم  تنفذها اليت املشتركة

_________________ 

 .٢٠٠٧ديسمرب /إصدار مؤقت، اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، كانون األول )٧( 
ختترب مبادرة توحيد األداء التجريبية، يف مثانية بلدان، كيف ميكن ملنظومة األمم املتحدة تقدمي املساعدة مبزيـد                  )٨( 

 .الية والتنسيقمن الفع



A/63/321
 

14 08-46956 
 

 تستــضيف الــيت املنــاطق يف حيويــة أكثــر دورا تــؤدي املتحــدة األمــم كيانــات أصــبحت مــثال،
 .حمليا الالجئني وإدماج إمنائية أنشطة تنفيذ حنو لالنتقال استعدادا الالجئني،

 
 السالم بناءل املتحدة ألممهيكل ا  

 وحتديـدا  ، هيكل األمم املتحدة لبنـاء الـسالم       من املستفيدة األفريقية البلدان عدد ارتفع - ٤٤
 الـسالم  بنـاء  أنـشطة  كانـت  اللـذين  األولني البلدين من السالم، بناء وصندوق السالم بناء جلنة
 يف بلــدان تــسعة إىل )وســرياليون بورونــدي ومهــا( ٢٠٠٦ عــام يف جتــرييب بــشكل فيهمــا تنفــذ
 املــستويات مجيــع علــى الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية وواصــلت .٢٠٠٨ عــام

ــة علــى التــشديد ــة يف احلــدود تتخطــى الــيت والعوامــل اإلدمــاج إعــادة مواصــلة أمهي ــاء عملي  بن
 وضــرورة ديـارهم  إىل طـوعي  بــشكل داخليـا  شردينواملـ  لالجـئني  اعــودة ذلـك  يف مبـا  الـسالم، 
 حبقـوق  املعـين  العـام  األمـني  ممثـل  كفـل  وكـذلك  . املتـبقني  الجـئني  ل بالنـسبة  حلـول  إىل التوصل
 .السالم بناء جلنة أنشطة يف داخليا باملشردين اخلاص البعد مراعاة داخليا للمشردين اإلنسان

 
  الدولية احلماية مبادئ تعزيز - باء 

 محايــة يف املتمثلـة  الدوليـة  بواجباهتـا  الوفـاء  يف الــدول مـساعدة  املتحـدة  األمـم  لتواصـ  - ٤٥
 .املعنيني األشخاص من وغريهم داخليا واملشردين الالجئني

 
 لالجئني الوطنية احلماية تعزيز  

 للـصكوك  الـشديد  تأييـدها  إبـداء  علـى ، مـن الناحيـة التارخييـة،        األفريقيـة  البلدان دأبت - ٤٦
 يف فـا اطر أ أفريقيـة  دولـة  ٤٣ فهنـاك  الالجـئني،  حبمايـة  الـصلة  ذات واإلقليميـة  الدوليـة  القانونية

 ،١٩٦٧ لعـام  )١٠( الربوتوكـول امللحـق هبـا      أو )٩(١٩٥١ لعـام  الالجـئني  املتعلقة مبركـز     تفاقيةاال
ــة ٤٢ و ــا دول ــة يف طرف ــنظم اجلوانــب احملــددة ملــشاكل    منظمــة اتفاقي ــة الــيت ت  الوحــدة األفريقي

 ومـع  االتفـاقيتني،  هـاتني  علـى  حتفظـات  أبـدى  الدول من عددا أنّ بيد .)١١( أفريقيا الالجئني يف 
 .واتساقه احلماية نظام قوة من تنال املفروضة القيود فإن أحيانا، باملرونة تسم املمارسات تأنّ
 تقــدما بيــساو - وغينيــا ســرياليون والوســطى أفريقيــا ومجهوريــة بورونــدي وأحــرزت - ٤٧

 كينيـا،  ويف .هبم خاصة وطنية قوانني ٢٠٠٧ عام اعتمدت إذ الالجئني ايةمح جمال يف ملموسا

_________________ 

 .٢٥٤٥، رقم ١٨٩ اجمللد األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، )٩( 
 .٨٧٩١، رقم ٦٠٦املرجع نفسه، اجمللد  )١٠( 
 .١٤٦٩١، رقم ١٠٠١املرجع نفسه، اجمللد  )١١( 
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 عملــت كمــا .٢٠٠٧ مــايو/أيــار يف النفــاذ حيــز ٢٠٠٦ عــام املعتمــد الالجــئني قــانون دخــل
 .فيها اللجوء قانون على تنقيح األنغولية احلكومة مع الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية

 االضـطالع  علـى  احلكومـات  قـدرة  تعزيـز  يف تقـدما  تحـدة امل األمـم  كيانـات    وأحرزت - ٤٨
 اإلنــسان حقــوق مفوضــية قــّدمت توغــو، ويف .الالجــئني محايــة جمــال يف األساســية مبــسؤوليتها

 يف اإلنــسانية ولإلجــراءات للعائــدين الــسامي املفــوض ملكتــب تــابعني مــوظفني لتــدريب الــدعم
 لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  فذتهن الذي احلماية على القدرة تعزيز مشروع وأسهم .توغو

ــة يف الالجــئني ــا مجهوري ــدي واملتحــدة ترتاني ــا،  بورون ــا وكيني ــة يف وزامبي ــدرات تنمي ــة ق  وطني
 .الالجئني محاية جمال يف مستدامة

 مركــز حتديــد علــى الوطنيــة القــدرة لتعزيــز البلــدان مــن العديــد يف مبــادرات وُنفــذت - ٤٩
ــشراكة .الالجــئني ــةا الرابطــة مــع فبال ــيني للقــضاة لدولي ــانون املعن ــثال، الالجــئني بق  باشــرت م
 بنـاء  لـدعم  قـاض  تعـيني  ينطـوي علـى      جتريبيـا  مشروعا الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية
 يف بلـــدان أربعـــة يف الالجـــئني مركـــز بتحديـــد يتعلـــق مـــا يف القـــرار صـــانعي لـــدى القـــدرات

 .أفريقيا غرب
 

 املختلطة اهلجرة  
 باجتـاه  األفريقي القرن من وخصوصا احلدود، عرب املختلطة السكانت  احرك عن نشأ - ٥٠
 حتـديات   أفريقيـا،  جنوب باجتاه األفريقية القارة وداخل   أوروبا، باجتاه أفريقيا غرب ومن اليمن
 املتخـذة  واالسـتجابة  الوقايـة  تـدابري  إطـار  ويف .الدوليـة  واحلماية اإلنسانية لألعمال بالنسبة مجة

 الالجــئني لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  تعمـل  ،حركـات اهلجـرة املختلفـة    حتـديات  ملواجهـة 
 لتعزيـــز وصـــوماليالند وبونتالنـــد وإثيوبيـــا جيبـــويت يف احلكـــوميني الـــشركاء مـــع وشـــركاؤها
 حتـسني  فمـع  .الجـئني  اعُتربوا الذين ألولئك املتاحة واخليارات الالجئني مركز حتديد إجراءات
 عــدد ســيقل مــستدامة، حلــول إىل للتوصــل أفــضل مكانيــاتإ وتــوفري الالجــئني محايــة شــروط

ــذين الالجــئني ــأهنم مــرغمني علــى   ال ــشعرون ب ــة ي ــاهتم اجملازف  يف الفــرص اقتنــاص ســبيل يف حبي
 .عدن خليج

 
  التنفيذيةواالستجابات داخليا للمشردين اإلنسان حقوق تعزيز  

 واسـتخدامها  داخليـا  ناملـشردي  بـشأن  التوجيهيـة  املبـادئ  قبـول  ١٩٩٨ عـام  منذ تزايد - ٥١
ــا ــى وتطبيقه ــصعيد عل ــوطين ال ــضل ال ــود بف ــيت املتواصــلة اجله ــذهلا، ال ــى ب ــدعوة صــعيد عل  ال
 داخليــا، للمــشردين اإلنــسان حبقــوق املعــين العــام األمــني ممثــل مــن كــل والتوعيــة، والتــدريب
 ،الـداخلي  التـشرد  رصـد  مركـز  سـيما  وال احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  املتحدة، األمموكيانات  
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 حقـوق  شـعبة  قامـت  مـثال،  ديفـوار  كـوت  غرب ففي .واحلكومات املدين، اجملتمع وجمموعات
 أكثـر  بتوعيـة  ،٢٠٠٨ عـام  أوائـل  منـذ  ديفـوار،  كـوت  يف املتحدة األمم عمليةل التابعة اإلنسان

 غـري  واملنظمـات ،  داخليـا  واملـشردين ،  احملليـة  واجملتمعـات ،  احملليـة  الـسلطات  عـن  ممثل ٤٠٠ من
 .التوجيهية املبادئ تلك شأنب احلكومية

ــى - ٥٢ ــصعيد وعل ــي، دون ال ــام إىل كــربى خطــوة أُجنــزت اإلقليم ــران يف األم ــه/حزي  يوني
 الكـربى  الـبحريات  منطقـة  يف والتنميـة  واالستقرار األمن ميثاق النفاذ حيز دخل عندما ٢٠٠٨

 هـــذا ويهـــدف .ومـــساعدهتم داخليـــا املـــشردين محايـــة بروتوكـــول فيهـــا مبـــا وبروتوكوالتـــه،
 بـإدراج  األعـضاء  الـدول  ويطالـب  داخليـا  املـشردين  حلمايـة  قانوين إطار وضع إىل الربوتوكول

 يف تقـدما  األفريقـي  االحتـاد  حيـرز  اإلقليمـي،  الصعيد وعلى . احمللية قوانينها يف التوجيهية املبادئ
 .ومساعدهتم أفريقيا يف داخليا املشردين محاية بشأن اتفاقية صياغة
ــت - ٥٣ ــاد خطــط وكان ــوظفني إيف ــة  إحــدى امل ــة احليوي ــة األدوات التنفيذي  أوضــاع ملعاجل

 قـدرات  عزيـز ت مـشروع  اآلليـات  تلـك  عداد يف ودخل .وعددا تعقيدا املتزايدة داخليا املشردين
 ةالدوليـ  اإلنقـاذ  جلنـة و الالجـئني  لشؤون املتحدة األمم مفوضية بني املشترك السريعة االستجابة
ــةاالحت القــدرة تطــوير ومــشروع ــة علــى ياطي  هــذا إطــار ويف .الوكــاالت بــني املــشترك احلماي
ــسيق مكتــب ينفــذه الــذي املــشروع ــسانية الــشؤون تن  الالجــئني جملــس مــن إداري بــدعم اإلن
 وكـاالت  لـدى  للعمـل  محايـة  موظفي كبار   انتداب حىت اآلن    ٢٠٠٨ عام من جرى ،النروجيي

، احلمايـة  تـوفري  االسـتجابة ل   دعـم  أجـل  مـن  أفريقيـا  يف أماكن تسعة يف املتحدة لألمم تابعة شىت
 الــدعم املــذكور املــشروع قــدم كمــا .الرتاعــات بــسبب داخليــا املــشردين حــاالت يف وخباصــة
 غــري للمنظمــات االحتيــاطيني الــشركاء لــدى الطــوارئ قــوائم يف مــدرجني مــوظفني لتــدريب
 .احلكومية

 
 والتوثيق التسجيل  

 عــن والالجــئني اللجــوء ملتمــسي مايــةحل نيأساســيت نيأداتــ والتوثيــق لتــسجيلا يــشكل - ٥٤
 األشــخاص حتديــد يف واملــساعدة، األساســية واخلــدمات احلقــوق علــى حــصوهلم تيــسري طريــق
ــذين ــاجون الـ ــساعدة إىل حيتـ ــة مـ ــع، خاصـ ــاالت ومنـ ــاءة حـ ــتخدام إسـ ــة اسـ ــالطرد احلمايـ  كـ

 .القسري والتجنيد
 لالضـطالع  للـدول  ساعدةوامل الدعم الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية وقدمت - ٥٥

 ،٢٠٠٧ عـام  ويف . وتزويدهم بالوثائق  والالجئني اللجوء ملتمسي تسجيل جمال يف مبسؤوليتها
 اسـتنادا  التـسجيل  نظـم  إدارة يف املـسؤولية  من املزيد وناميبيا مالوي و زامبيا حكومات حتّملت
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 هويــة بطاقــات إصــدارب احلكومــة بــدأت ناميبيــا، ويف .املفوضــية قّدمتــها الــيت التكنولوجيــا إىل
 .نيلمواطن الصادرة لبالبطاقات شبيهة لالجئني

 والـصومال  لتـشاد  الـدعم  وإدارهتـا  املخيمـات  وتنسيق باحلماية املعنية اجملموعة وقدمت - ٥٦
 أوغنـدا  ووفـرت  داخليـا،  املـشردين  مسـات  لتحديد استقصائية دراسات إلجراء ديفوار وكوت

 املــشردين قطــاع مســات واســُتخدمت . التنفيذيــةلبيانــات اإدارة جمــال يف فنيــا دعمــا لــصومالوا
، القطــاع هلــذا املباشــرة املــساعدة لتقــدمي الدراســات تلــك مــن عليهــا احلــصول مت الــيت داخليــا
 .أفراده حلماية والدعوة به املتعلقة الربامج استراتيجيات ووضع
ــزال وال - ٥٧ ــسلطات إصــدار عــدم ي ــة ال ــالوطني ــتظم بــشكل املــيالد شهادات ل  ألطفــال من

 املواليـد   تـسجيل  بأمهيـة  للتوعيـة  تـدابري  اُتخـذت  وقـد  .للقلق مدعاةً داخليا واملشردين الالجئني
 اجملـال،  هـذا  يف األمثلـة  ضـمن  ومـن  .الوثـائق  تلـك  مثـل  علـى  الالجـئني  أطفـال  حصول وتيسري
 تمـال  والقيـام حب   الـصومال،  يف املـيالد    شـهادات  كلفـة  لتقلـيص  أمـوال  توفري إىل اإلشارة جتدر
 الكونغـو  ومجهوريـة  غانـا  يف الالجـئني  تـستهدف  ، مـيالد  شـهادة  علـى  احلـصول  بأمهيـة  توعيةلل

 .الدميقراطية
 

 ملعنينيا األشخاص أمن  
 أفريقيـا  مجهوريـة  مثـل ،  واالضـطرابات  الـرتاع  بآفة املصابة البلدان يف األمن انعدام ظل - ٥٨

 املـشردين  حيـاة  يهـدد  ،الـصومال و والـسودان  وتـشاد  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريةو الوسطى
 واخلـدمات  احلقـوق  علـى  حصوهلم إمكانية من وحيد جديد من التشرد خلطر ويعرضهم داخليا

 لتوعيـــة املـــستمرة واجلهـــود املتواصـــل الرصـــد ورغـــم .والغـــذاء التعلـــيم ســـيما وال األساســـية
 املــدين الطــابع علــى احلفــاظ أمهيــة باملــشردين والــسكان، املــسلحة واجملموعــات، الــسلطات
 شـهدهتا  الـيت  اخلطـرية  املـشكالت  فمن .املبادئ هبذه دائما التقيد جير مل للمخيمات، واإلنساين

 يف منتظمــة طوعيــة أو قــسرية جتنيــد بعمليــات مــسلحة عناصــر قيــام املثــال، ســبيل علــى تــشاد
 .داخليا املشردين ومواقع الالجئني خميمات

 
 هلما والتصدي جلنسا نوع إىل املستند والعنف اجلنسي العنف منع  

 منـع  إىل الراميـة  إجراءاهتـا  لتنـسيق  خطـوات  وشـركاؤها  املتحدة األمم كيانات اختذت - ٥٩
 املـشتركة   املتحـدة  األمـم  مبادرة طريق عن سيما وال هلما، والتصدي واجلنساين   اجلنسي العنف
 ضـية مفو عمـل  مـن  كـبري  جـزء  متثـل  دارفـور،  ويف .الـرتاع  حـاالت  يف اجلنـسي  العنف ملكافحة
 اللــوايت والفتيـات  النـساء  اسـتهدف  الـذي  اجلنــساين العنـف  حـاالت  توثيـق  يف اإلنـسان  حقـوق 
 الكونغـو،  ويف .الـدول  غـري  ومـن  الـدول  مـن عناصر فاعلـة     قبل من جنسية العتداءات تعرضن
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ــة دورات وأجــرت العنــف هــذا ضــحايا الســتقبال مركــزا ٥١ املفوضــية أقامــت  حلــوايل توعي
 منظمـة  فيهـا  مبـا  املتحـدة،  األمـم  كيانـات    وقامت .وبيتو وكوليالل منطقيت يف شخص ٣ ٠٠٠
ــم ــة املتحــدة األم ــسيف( للطفول ــم وصــندوق، )اليوني ــسكان املتحــدة األم ــعبة، لل ــوق وش  حق
 بتعزيـز  وشركاؤها، الدميقراطية الكونغو مجهورية يف املتحدة األمم منظمة لبعثة التابعة اإلنسان
 الـذي  الدميقراطيـة  الكونغو مجهورية شرق يف اجلنساين والعنف اجلنسي العنف مكافحة أنشطة
 واسـعة  توعيـة  حبملة القيام األنشطة ومشلت .العقاب من مرتكبوها أفلت مرّوعة حوادث شهد
 .قانونيني موظفني وتدريب، الصحية االستجابة وتعزيز، النطاق
 تحــاال ملواجهــة موحــدة تــشغيل إجــراءات اعتمــاد بفــضل ملموســة نتــائج وحتققــت - ٦٠

 وتـساعد  احلـاالت  هـذه  وقـوع    دون حتـول  الـيت  الـنظم  ترسـيخ  تكفل  واجلنساين اجلنسي العنف
 ٣٠٠ الــ  الناجيـات  مـن  املائة يف ٩٦ نسبة تلقت بوروندي، ففي .فعال بشكل مواجهتها على

 املناسـب  الطـيب  العـالج  العائـدين،  منـاطق  يف العنـف  مـن  النـوع  هلـذا  التعـرض  عن أبلغن اللوايت
 .االجتماعي - والنفسي وينالقان والدعم
 جمموعـات  املـشردين  إقامـة   مواقـع  مـن  العديد يف للسكان املتحدة األمم صندوق وقّدم - ٦١

 تـدريبا  أفريقيـة  بلـدان  عـدة  يف ووفر االغتصاب بعد ما حاالت يف للحياة منقذة أساسية عالج
 اجلنـسي  نـف الع مـشكلة  تـزال  ال اجلهـود،  هـذه  ورغـم  .سريريا االغتصاب ضحايا معاجلة على

 .الرتاع مناطق من العديد يف واسع نطاق على منتشرة واجلنساين
 

 محاية النساء واألطفال  
للنساء واألطفال، الذين ميثلون أغلبية السكان املـشردين، احتياجـات وشـواغل حمـددة               - ٦٢

وقد حققت اجلهود املبذولة لتمكني النساء بعض التقـدم مـن خـالل زيـادة                .فيما خيص احلماية  
ــا املتحــدة      ــة ترتاني ــة، ال ســيما يف مجهوري ــرأة يف اللجــان التمثيلي ــا مــشاركة امل ــدا وكيني  . وروان

وُيــعد تـوفري املـواد       .زالت املشاركة الفعلية للمرأة ومتكينـها متثـل أحـد التحـديات            وعموماً، ما 
 وعلـى  الصحية أولوية حمددة، نظراً ألثرها اخلطري على كرامة املرأة وأمنها وصـحتها ومحايتـها،             

 .إمكانية حصول الفتيات على التعليم
 يف البلـدان األفريقيـة      خطـرية مـشكلة   ميثل   لألطفال املشردين    ي التجنيد القسر  ما زال و - ٦٣

أمـد طويـل، مـع أن جهـود الـدعوة املتواصـلة كـان هلـا أثـر إجيـايب                      اليت ُنـكبت بـصراعات ذات    
ــة      ــال يف حــاالت خمتلف ــود األطف ــى إطــالق ســراح اجلن ــي أ .عل ــسيف   فف ــدا، قامــت اليوني وغن

مع عائالهتم، وسـاعدوهم    املختطفني   من األطفال    ١ ٠٠٠وشركاؤها جبمع مشل ما يربو على       
األساســية واألنــشطة  جمتمعــاهتم احملليــة مــن خــالل التــدريب علــى املهــارات  يفعلــى االنــدماج 
 .املدرة للدخل
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، )١٢(ل املعرضـني للخطـر     بـشأن األطفـا    ١٠٧وبناًء على استنتاج اللجنة التنفيذيـة رقـم          - ٦٤
وشـركاؤها علـى تقويـة نظـم محايـة األطفـال،            لشؤون الالجـئني     املتحدة   األمممفوضية  عملت  

، وعلى إشـراك األطفـال يف تقييمـات         غري املصحوبني مع التركيز على حنو خاص على األطفال        
ايو مـ /فوضية يف شهر أيـار    املوأصدرت   .تشاركية ترمي إىل حتسني الربامج من أجل مصلحتهم       

، وهـي جـزء مـن نظـام         لطفـل العليـا ل  لمـصاحل   ل الرمسي   بشأن التحديد ، مبادئ توجيهية    ٢٠٠٨
وتقـوم الوكـاالت الـشريكة،     . بلـداً يف أفريقيـا  ١٨شامل حلماية الطفل جيـري تنفيـذه حاليـاً يف        

مثل اليونيسيف واملنظمات غري احلكومية اليت هلـا خـربة يف محايـة الطفـل، بتقـدمي الـدعم لتلـك                     
 . لية يف امليدانالعم

 
 نعدام اجلنسيةحالة ا  

 الالجـئني  بعـدد ُيـعد انعدام اجلنسية واقعاً يف أفريقيا، مع أن عدد حاالته قليل باملقارنـة    - ٦٥
 اجلنـسية واألشـخاص     عدمييوقد واصلت مفوضية الالجئني حتديد السكان        .واملشردين داخلياً 

ــسيتهم   ــات جن ــستطيعون إثب ــذين ال ي ــوفر حــىت   .ال ــصعيد   وتت ــوق هبــا علــى ال ــات موث اآلن بيان
ــسية، مــع أن مــن املعتقــد أن العــدد   عــدميي مــن األشــخاص  ١٠٠ ٠٠٠القطــري حلــوايل    اجلن

 .بكثريالفعلي على مستوى القارة أعلى من ذلك 
وقدمت مفوضية الالجئني للدول مشورة تقنيـة عـن اجلنـسية والتـشريعات املتعلقـة هبـا                  - ٦٦

جبهـود يف جمـال    وقامت مفوضـية الالجـئني يف كينيـا      .مولة بالتقرير وتطبيقها، خالل الفترة املش   
وقـد   . اجلنـسية  عدميـة تـدابري حلـل وضـع النـوبيني وغريهـم مـن الطوائـف               اختاذ  الدعوة من أجل    

كفلــت أن يتــضمن االتفــاق الثالثــي بــشأن العــودة الطوعيــة لالجــئني املوريتــانيني مــن الــسنغال  
ــسية  ــو  .ضــمانات مبــنح اجلن ــدعم مــن اجمللــس    ويف كــوت ديف ــدمت مفوضــية الالجــئني ب ار، ق

النروجيي لالجئني، معلومـات ومـشورة عـن الوثـائق وحتديـد اهلويـة واجلنـسية ومـسائل األرض                   
وهنـاك حاجـة    .واملمتلكات إىل املشردين داخليـا واألشـخاص املعرضـني خلطـر انعـدام اجلنـسية          

 ١٩٥٤يف اتفــاقييت عــامي إىل اســتدامة جهــود الــدعوة مــن أجــل زيــادة عــدد الــدول األطــراف 
الـــيت يبلـــغ عـــدد أطرافهمـــا مـــن الـــدول األفريقيـــة حاليـــاً   ( بـــشأن انعـــدام اجلنـــسية ١٩٦١ و

، وكـــذلك حتـــسني تنفيـــذ األحكـــام املتعلقـــة باجلنـــسية يف )التـــوايلدول علـــى  ٧ و دولـــة ١١
  املعاهدات األخرى

 

_________________ 

صل ، الفـ (A/62/12/Add.1)  ألـف ١٢الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم             )١٢( 
 .الثالث، الفرع ألف
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 إهناء الرتوح القسري - جيـم 
 

 احللول ملشكلة الرتوح القسري   
ومع أن العودة الطوعيـة هـي احلـل األفـضل بالنـسبة ملعظـم الالجـئني، فقـد شـهد عـام                        - ٦٧

وأتـاح توطيـد    . وضع استراتيجيات شاملة لعديد من أوضاع الالجئني اليت طال أمـدها  ٢٠٠٧
 ٢٠٠٧ الجـئ العـودة إىل ديـارهم يف عـام         ٣٠٠ ٠٠٠عمليات السالم واألمـن ملـا يربـو علـى           

وروندي ومجهورية الكونغو الدميقراطية وليربيا وموريتانيا وجنـوب        وبوجه خاص إىل أنغوال وب    
 .السودان وتوغو

 يف أفريقيــا، عقــب فتــرة طويلــة منحــت خالهلــا انتعاشــا كــبرياويــشهد اإلدمــاج احمللــي  - ٦٨
ومـن األمثلـة اجلـديرة       .األولوية للعودة الطوعيـة علـى غريهـا مـن احللـول بالنـسبة إىل الالجـئني                

 مـن الالجـئني البورونـديني يف        ٢١٨ ٠٠٠لول الشاملة اليت اعُتـمدت حلوايل       خطة احل  ،بالذكر
ــدهم يف عــام      ــروا مــن بل ــا املتحــدة ممــن ف ــة ترتاني ، وافقــت ٢٠٠٧ففــي عــام  . ١٩٧٢مجهوري

 علـى إتاحـة اإلدمـاج احمللـي، ويـشمل احلـصول علـى اجلنـسية،         مجهورية ترتانيا املتحدةحكومة  
تقدمي املساعدة لالجئني الذين يرغبـون يف العـودة إىل موطنـهم            وجيري   .ملن خيتارون البقاء فيها   

وتدعو اسـتراتيجية مفوضـية الالجـئني إىل تقـدمي الـدعم       .ملعاونتهم على العودة وإعادة اإلدماج  
 ترتانيـا مجهوريـة   اجملتمعي يف املناطق اليت تستضيف الالجئني، وحشد شركاء األمـم املتحـدة يف              

 . جمال التنمية واجلهات املاحنة يفالفاعلةهات ، وكذلك غريهم من اجلاملتحدة
 .وُسـجلت تطورات إجيابية يف اإلدماج احمللي لالجـئني أيـضاً يف وسـط أفريقيـا وغرهبـا                 - ٦٩

ففي وسط أفريقيا، اختذت خطوات مشجعة يف بالد خمتلفـة لتيـسري االسـتيطان احمللـي لالجـئني                
 البـاقني   والـسرياليونيني إىل الالجئني الليـربيني     وبالنسبة   .الكونغو ورواندا  من نيجرييا ومجهورية  

الذين اختاروا عدم العودة ملواطنـهم، تعمـل مفوضـية الالجـئني مـع اجلماعـة االقتـصادية لـدول                    
ات يـ غرب أفريقيا والدول األعضاء فيها على تيسري تنفيذ معاهدة تلك اجلماعـة لتـأمني اإلمكان         

 .القانونية لإلدماج احمللي
 أجنـح مـا تكـون بالنـسبة إىل الالجـئني حينمـا       )١٣( التوطني يف بلد ثالـث   وتضحي إعادة  - ٧٠

وميكن إلعـادة    .تستخدم على حنو استراتيجي وكوسيلة مكملة لغريها من احللول طويلة األمد          
 طمأنـة  ملموساً للمشاركة الدوليـة يف حتمـل العـبء، أن تـساعد علـى          اًالتوطني، باعتبارها إثبات  

اداً كـبرية مـن الالجـئني، وحتـسني جمـال احلمايـة، وزيـادة تقبـل                 احلكومات الـيت تستـضيف أعـد      

_________________ 

 .إعادة التوطني هو املصطلح املستخدم لوصف نقل الجئني بصفة دائمة إىل بلد ثالث )١٣( 
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 يتــألفون مــن الجــئ ١٩ ٠٠٠وقــد أحيــل مــا يقــارب  .احللــول األخــرى بالنــسبة إىل الالجــئني
 .٢٠٠٧ إىل إعادة التوطني يف عام جنسية ٢٨
 ضــمان حلــول دائمــة يف صــورة عــودة طوعيــة آمنــة وكرميــة، وإدمــاج حملــي   مــا زالو - ٧١
 لألشخاص املشردين داخليـا، ميثـل حتـدياً، ال سـيما يف بعـض البلـدان الـيت ُتــمنح                     )١٤(توطني أو

، ٢٠٠٧ويف عـام     .االعتبارات السياسية فيها أولوية على حقوق األشـخاص املـشردين داخليـاً           
ــة         ــول الدائم ــا إطــاراً للحل ــسان للمــشردين داخلي ــوق اإلن ــام املعــين حبق ــل األمــني الع وضــع ممث

وسـاعدت تلـك األداة علـى تنفيـذ عمليـة سـالم غومـا يف شـرق                   .اخليـاً لألشخاص املـشردين د   
املـشردين داخليـاً   بـشأن محايـة ومـساعدة    ربوتوكـول  للمجهورية الكونغو الدميقراطية، وكـذلك      

 .الكربىنطقة البحريات الذي أقر يف املؤمتر الدويل مل
وب الـسودان   ، حدثت حتركات كربى لعودة املشردين داخلياً يف جنـ         ٢٠٠٧ويف عام    - ٧٢

 ١,٧وعـاد حـوايل     . ومشال أوغندا وأجزاء مـن مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وكـوت ديفـوار              
وكانـت العوائـق الرئيـسية     .مواطنهم يف تلك املناطقمليون من األشخاص املشردين داخلياً إىل   

ال اليت تواجه حل أوضاع املـشردين داخليـاً يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وكينيـا والـصوم                  
هي انعدام األمن؛ واالفتقار إىل احلمايـة؛ وعـدم املـساواة يف إمكانيـة احلـصول علـى الوثـائق أو                    

 . انعدامها؛ ورد املمتلكات أو سبل كسب العيش؛ واملشاركة السياسية
 استدامة احللول  

رمبــا كــان دوام اإلعــادة للمــوطن واإلدمــاج احمللــي هــو أكــرب حتــٍد يواجــه إهنــاء دائــرة      - ٧٣
 يف جمـال    الفاعلـة وقـد واصـلت مفوضـية الالجـئني التـرويج إلشـراك اجلهـات                .ح القسري الرتو

ــاً والالجــئني      التنميــة يف حــاالت مــا بعــد الــرتاع منــذ وقــت مبكــر، حيــث أن املــشردين داخلي
يترددون يف العودة إىل منـاطق مزقتـها احلـرب، وال تتـوفر فيهـا أدىن اخلـدمات األساسـية، مثـل                      

 تــؤدي املنافــسة علــى األراضــي وغريهــا مــن فــرص كــسب العــيش إىل   التعلــيم والــصحة، وقــد
  .إدخاهلم يف نزاع مع مجاعات أخرى

وقــد ظــل برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ينفــذ يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، يف    - ٧٤
ــة، ســتة مــشروعات قــصرية األجــل       إطــار جمموعــات إعــادة اإلدمــاج وإنعــاش اجملتمعــات احمللي

دمـــاج واإلنعـــاش يف منـــاطق عـــودة املـــشردين داخليـــاً والالجـــئني مـــن أجـــل تلبيـــة إلعـــادة اإل
ويف ليربيا، أجرت منظمة العمل الدوليـة استقـصاًء لفـرص العمـل              .احتياجاهتم احملددة والعاجلة  

_________________ 

التوطني هو املصطلح املستخدم يف سياق األشخاص املشردين داخليا ليدل على مـا يقيمونـه مـن منـشآت يف                     )١٤( 
 .جزء آخر من البلد
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 عـن   ٢٠٠٦لتيسري إعادة إدماج العائـدين، عقـب إجـراء تقيـيم مـع مفوضـية الالجـئني يف عـام                     
ــاج   ــادة اإلدم ــى        احتياجــات إع ــو عل ــا يرب ــشروع أدى إىل حتــسني دخــل م ــن م ــفر ع ــا أس ، مم

 .  من أصحاب املصلحة الوطنيني والدولينيجمموعة كبرية ومجع بني جهود نسمة ٢٠٠ ٠٠٠
ويف بلـدان    . يف جمـال اإلدمـاج احمللـي       ذا أمهية حامسة  بني الوكاالت   فيما  وُيـعد التعاون    - ٧٥

ق لإلدمـاج احمللـي، أشـركت مفوضـية الالجـئني           غرب أفريقيا اليت يوجـد هبـا إطـار قـانوين مطبـ            
 ، واليونيـسيف ، ومنظمة العمـل الدوليـة  ،اإلمنائياألمم املتحدة الشركاء الرئيسيني، مثل برنامج  

ــم املتحــدة  ومنظمــة  ــة والزراعــة،  لاألم ــى حتــسني ســبل كــسب العــيش    يف األغذي ــساعدة عل مل
ويف مجهوريـة ترتانيـا املتحـدة،     .ينلالجئني، ومن وسائل ذلك الزراعـة والتعلـيم والتـدريب املهـ          
ــة إ     الالجــئني مــن بورونــدي يف  شــراكعرضــت مفوضــية الالجــئني علــى منظمــة العمــل الدولي

 . الربنامج املشترك لألمم املتحدة خللق الثروة وفرص العمل والتمكني االقتصادي
ت وحيتــاج ضــمان اســتدامة اإلعــادة للمــوطن واإلدمــاج احمللــي إىل إشــراك اجملتمعــا         - ٧٦

ويف كـوت ديفـوار، قامـت     .املستقبلة يف تصميم الربامج اإلنسانية وبرامج ما بعد انتهاء الـرتاع        
 األمـم املتحـدة يف كـوت ديفـوار، باإلضـافة إىل الرصـد وجهـود           شعبة حقـوق اإلنـسان بعمليـة      

 مـا زال  ولكـن عمومـاً،      .الوساطة، بتمويل أنشطة مدرة للدخل للمجتمعـات احملليـة والعائـدين          
 .ل من أجل تدابري التعايف املبكر واالستدامة ميثل حتدياًالتموي
ويرتبط إجياد حلول دائمة للمشردين داخليا والالجئني ارتباطا وثيقا مع عمليـات بنـاء          - ٧٧

أو تزيـد  الـسابقني مـن األفـراد واجلماعـات      شردين  املـ وقد توجِـد العودة احتكاكاً بـني        .السالم
لب على التوترات أنشطة لبناء السالم، ُيـفضل أن تـستند          من ذلك االحتكاك، وقد يتطلب التغ     

ويف كينيـا، ُتـركِّــز إجـراءات التـدخل         . إىل استراتيجيات متكاملة لالنتعاش عقب انتهاء الـرتاع       
اليت يقوم هبا الربنامج اإلمنائي يف املناطق املتأثرة بالقالقـل الـيت أعقبـت االنتخابـات علـى إعـادة                     

وقـد   .داخلياً ، وتشمل تقـدمي الـدعم للمبـادرات احملليـة لبنـاء الـسالم           املشردين   أفراد ومجاعات 
عــززت مفوضـــية الالجـــئني املــشاورات مـــع الجئـــي دارفـــور يف تــشاد يف إطـــار احلـــوار بـــني    
الــدارفوريني، وكــذلك مــشاركة الالجــئني مــن مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة يف مــؤمتر غومــا  

 . ٢٠٠٨ر يناي/للسالم الذي ُعـقد يف كانون الثاين
 

 إيصال املساعدة واالحتياجات اخلاصة - دال 
ولكـن الكرامـة   . فر بيئة مواتية للحمايـة علـى األمـن مـن العنـف واالسـتغالل         ايعتمد تو  - ٧٨

البــشرية حتتــاج أيــضاً إىل تــأمني حقــوق أساســية أخــرى، منــها إمكانيــة احلــصول علــى املــأوى   
 . والتعليم، والرعاية الصحية األولية،لطعام الكايف واواملرافق الصحية، ، واملياه النظيفة،املالئم

 



A/63/321  
 

08-46956 23 
 

 قدرات االستجابة اإلنسانية وعوائقها  
ــا الوســطى وتــشاد    الــرتوحتطلبــت أزمــات  - ٧٩ ــة أفريقي  اجلديــدة الــيت حــدثت يف مجهوري

ــسريع      ــشد الـ ــسودان، احلـ ــور بالـ ــة دارفـ ــصومال ومنطقـ ــة والـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ ومجهوريـ
، قامـت مفوضـية الالجـئني وشـركاؤها         ٢٠٠٧ففي عام    .وجستية واملادية البشرية والل  للموارد

ـــ  ــة ١١٣ب ــاد عملي ــة للمــوظفني إىل  إيف ــا ١١ طارئ ــة يف أفريقي ــع إضــافية  .  عملي وأُقيمــت مواق
لالجــئني واملــشردين داخليــاً الســتيعاب األشــخاص املــشردين حــديثاً، ال ســيما يف الكــامريون    

 .  تشادطية وجنوبهورية الكونغو الدميقراوإثيوبيا ومج
وواجه العاملون يف الشؤون اإلنسانية هتديـدات خطـرية ألمنـهم ، جنـم عنـها يف بعـض                    - ٨٠

 من موظفي األمم املتحـدة وشـركائها حيـاهتم،          عدد كبري وفقد   .األحيان إخالء مؤقت لألفراد   
ر، ففـي دارفـو    . أو وهـم يف طـريقهم ألدائهـا        كما اخُتـطف كـثريون غريهـم أثنـاء أداء مهـامهم          

 مــوظفي مــن ١١٧ املــساعدات اإلنــسانية، وجــرى اختطــاف العــاملني يف جمــالقُـــتل مثانيــة مــن 
 مركبــة مــن مركبــات املــساعدات ١٢٥املــساعدات اإلنــسانية بــصورة مؤقتــة، كمــا اختطفــت 

 سـتة وثالثـون   ال يـزال و .٢٠٠٨يونيـه  /حزيـران يناير إىل /اإلنسانية، يف الفترة من كانون الثاين 
وكانـت لـذلك آثـار هائلـة         . العاملي مفقـودين حـىت اآلن      األغذيةاقد معهم برنامج    سائقاً ممن تع  

 العـاملي يف تـأخري     األغذيـة فقد تسببت اهلجمات علـى قوافـل برنـامج           .على العمليات اإلنسانية  
 معــدل يف املائـة يف  ٤٠ علــى يزيـد  الغذائيـة، ممــا جنـم عنــه اخنفـاض مبــا    املعونــةيف تـسليم   شـديد 

ــساعد ــذ أاتامل ــار من ــايو /ي ــن يف اضــطرار      .٢٠٠٨م ــدام األم ــسبب انع ــشاد اجملــاورة، ت ويف ت
املنظمات اإلنسانية إىل إخالء موظفيها يف عدة مناسبات، وإىل إجـراء ترتيبـات طارئـة لـضمان                 

  .تسليم املساعدات
ورغــم املــشكالت األمنيــة والعوائــق اللوجــستية اخلطــرية ، بــذلت وكــاالت املــساعدة    - ٨١

ففــي عــام  . جهــدها لتــسليم املــساعدات وتقــدمي احلمايــة للــسكان املــشرديناإلنــسانية قــصارى
 مليــون شــخص يف الــصومال، ١,٥ العــاملي إىل مــا يربــو علــى األغذيــة، وصــل برنــامج ٢٠٠٧

ــد      ــا يزي ــة لألســرة إىل م ــسيف جمموعــات إغاث ــدمت اليوني ــىوق ــرد شــردهتم  ٢٤٠ ٠٠٠ عل  ف
ــرتاع يف ذلــك البلــد   ــة الطــرق    ويف تــشاد، ت .الفيــضانات أو ال طلــب انعــدام األمــن وســوء حال

ــرب           ــة ع ــذاء اجمللوب ــات الغ ــد لتوصــيل خمزون ــاً للتمهي ــاً دقيق ــدة وختطيط ــات لوجــستية معق عملي
 العـاملي مـن التـصدي لألزمـة علـى      األغذيةومكَّـن التخطيط التفصيلي برنامج      .طويلةمسافات  

دين داخليــا الــذين  حينمــا ارتفعــت أعــداد املــشر٢٠٠٧حنــو فعــال، ال ســيما يف منتــصف عــام 
 .١٥٠ ٠٠٠ إىل ٥٠ ٠٠٠حيتاجون إىل املساعدة من 
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ــضمان        - ٨٢ ــر اللجــوء إىل النقــل اجلــوي املكلــف ل ــات، اســتلزم األم ويف كــثري مــن العملي
مواجهة فعالـة ويف الوقـت املناسـب لألزمـة اإلنـسانية ولنقـل األفـراد الـذين مـا كـانوا بقـادرين                        

 قائـد ، بوصـفه     العـاملي  األغذيـة ، قدم برنـامج     ٢٠٠٧ام  ويف ع  .على الوصول بغري تلك الوسيلة    
جمموعــة اللوجــستيات، خــدمات النقــل اجلــوي إىل العــاملني يف جمــال املــساعدات اإلنــسانية يف  

 .بلداً أفريقياً ١٢
 

 والتغذية الغذاء  
 الجــئ،  مليــون  ١,٥٣ ـلــ  املــساعدة  العــاملي  األغذيــة  برنــامج  قــدم  ،٢٠٠٧ عــام يف - ٨٣

ــن ٩٠٠ ٠٠٠ وحــوايل ــدين م ــون ٦,٣ و العائ ــن ملي ــشردين م ــا امل ــا، يف داخلي ــك أفريقي  وذل
 .التكميليــة والتغذيــة املــدارس يف والتغذيــة العامــة اإلعاشــة حــصص بــرامج خــالل مــن أساســا
 املتحــدة األمــم وكــاالت اضــطلعت بكفــاءة، الغذائيــة املعونــة مــن االســتفادة كفالــة إىل وســعيا

 واستقـصاء  للتقيـيم  مـشتركة  بعثـة  عـشرة  بإحـدى  ليـة احمل والـسلطات  احلكوميـة  غري واملنظمات
  .٢٠٠٧ عام يف تغذوي
 علـى  مـشتركة  جهـود  وبـذل  إضايف متويل وتوفري التغذية لربامج األولوية إيالء وساعد - ٨٤
 هـذه  مـن  تـضررا  الالجـئني  عمليـات  أكثـر  يف احلـاد  التغذيـة  لـسوء اإلمجاليـة    املعدالت من احلد

 املعيـار  لبلـوغ  إضـافية  جهـود  بـذل  يلـزم  أنه غري .وكينيا إثيوبياو جيبويت يف سيما وال املشكلة،
 نـسبة  وهـو  ،املـستقرة  اإلنـسانية  لألوضـاع  بالنـسبة  احلـاد  التغذية لسوءاإلمجايل   للمعدل الدويل

 املائـة،  يف ٢٢,٧ نسبة احلاد التغذية لسوءاإلمجايل   املعدل بلغ السودان، شرق ويف .املائة يف ٥
 عمليـات،  عـدة  يف الـدم  فقـر  مـن  عاليـة  معـدالت  لوحظـت  كمـا  .القلق على تبعث نسبة وهي
  .اجلهود تضافر سيتطلب ما وهو
 فـرص  تكـون  الـذين  املـشردين،  علـى  احلاليـة  العامليـة  الغذاء أزمة أثر بالغا قلقا يثري ومما - ٨٥

 األمـن  بأزمـة  املعنية املستوى الرفيعة العمل فرقةوتورد   .منعدمة أو نادرة لديهماملعيشة   كسب
 عملـها  إطـار  يف واملـشردين  الالجـئني  احتياجـات  حتديـدا،  العـام،  لألمـني  التابعة العاملية الغذائي
 املقدمـة  الغذائيـة  املساعدة تعزيز إىل تدعو وهي ،٢٠٠٨ عام يف الحقا سيعتمد الذي الشامل،

 هتماحتياجـا  محايـة  هبـدف  األمـان  وشـبكات  بالتغذيـة  املتعلقـة  والتـدخالت  الطوارئ حاالت يف
  .األساسية

 
 الصحة  

 الوكــاالت بــني التعــاون وتعزيــزاالســتراتيجية  املــوارد  املزيــد مــن  ختــصيص ســاعد - ٨٦
 ومـن  .للمـشردين  املقدمـة  الرعاية وتغطية نوعية حتسني على الصحة جمال يف الشركاء بني فيما
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 مرافــق إىل تاملخيمــا يف الالجــئني نــسبة تــستويف الــيت البلــدان عــدد ذلــك علــى احملــددة األمثلــة
 يف املائـة  يف ٤٢ مـن  ارتفعـت  حيـث  حتـسنا  شـهدت  الـيت  النـسبة  وهي األولية، الصحية الرعاية
ــام ــة يف ٦١ إىل ٢٠٠٦ ع ــام يف املائ ــتنادا ٢٠٠٧ ع ــة املؤشــرات إىل اس ــم ملفوضــية املؤقت  األم

 إىل اإلجنابيـة  والـصحة  املالريـا  مؤشـرات  حتـسنت  وقـد  .٢٠٠٧ لعـام  الالجئني لشؤون املتحدة
 الـيت  الـوالدات  معدل ارتفع إثيوبيا، يف خميمات ويف .الالجئني خميمات من العديد يف كبري دح

 ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ عـامي  بـني  املائـة  يف ٩٠ إىل ١٤ مـن  مهـرة أخـصائيني    إشراف حتت جترى
 .نفاسية وفيات أي تسجل ومل
 ابةواالســتج التأهــب أنــشطة تعزيــز علــى الوكــاالت بــني املــشتركة اجلهــود وســاعدت - ٨٧

 مـع  جنـب  إىل جنبـا  العامليـة  الصحة ملنظمة التابع العامة الصحة فريق يعمل تشاد، ويف .لألوبئة
 الـدعم  لتقـدمي  الـصحة  جمـال  يف وشـركاء  واليونيـسيف  الالجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضية

 األمـراض  مراقبـة  أجـل  مـن  احمللـيني  والسكان والالجئني داخليا للمشردين الطوارئ حاالت يف
 قـام  التعـاوين،  الـدعم ذلك   وبفضل .األمراض لتفشي واالستجابة املبكر اإلنذار ونظم لتغذيةوا

 وسـاعد  .٢٠٠٥ عـام  منـذ  أمـراض  تفـشي  حالة ١٤ وضبط بكشف الصحة جمال يف الشركاء
 واجملتمعـات  داخليـا  للمشردين الصحية اخلدمات تقدمي تنظيم على أيضا الوكاالت بني التعاون
  .بوروندي يف وللعائدين وأوغندا والصومال السودان يف احمللية
 إلتاحــة هائلــة مــوارد إىل حاجــة هنــاك تــزال ال التحــسينات، هــذه مــن الــرغم وعلــى - ٨٨

 يبلـغ  الـوالدة  لـدى  املتوقـع  العمـر  يـزال  ال حيـث  أفريقيـا،  يف مـشردين جيدة لل  صحية خدمات
 .العامل يف مستوياته أدىن

 
 )اإليدز(مة نقص املناعة املكتسب متالزو البشرية املناعة نقص فريوس  

 نقـص  فـريوس  مـن  تـضررا  القـارات  أكثـر  وهـي  أفريقيا، يف هائلة االحتياجات تزال ال - ٨٩
 طفـل  مليون ١١,٤ و بالفريوس مصابون شخص مليون ٢٢,٥ حيث واإليدز، البشرية املناعة

 نقـص  بفـريوس  ملعينا املشترك املتحدة األمم برنامجوذلك وفقا ملا ذكره      اإليدز،تيتموا بسبب   
 .اإليدز/البشرية املناعة
 مجهوريـة  يف داخليـا  املـشردين  لـصاحل  القطاعـات  متعـددة  تقييمات الوكاالت وأجرت - ٩٠

 نقـص  لفـريوس  وأمشـل  أقوى برامج إىل أدى مما والكونغو، ديفوار كوت و الدميقراطية الكونغو
 بـشأن  وثيقـا  تعاونا املتحدة األممت  كيانا تعاونت كما .داخليا املشردين لفائدة البشرية املناعة
 اجلـنس  ممارسـة  علـى  التركيـز  مـع  لـه،  التعـرض  واحتمـاالت  البشرية املناعة نقص فريوس خماطر

 النـاجون  وحيظـى  .اجلنـسي  والعنـف  واملخـدرات،  الكحـول  اسـتعمال  وإساءة جتارية، ألغراض
 احلـصول  بإمكانيـة  فريقيـا أ يف الالجئني خميمات من تقريبا املائة يف ٧٥ يف حاليا االغتصاب من
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 غـضون  يف املناسـبة  الـصحية  املرافـق  إبـالغ  حالـة  يف للفريوس التعرض بعد الوقائي العالج على
 .للحادث التعرض من ساعة ٧٢
 املتـصلة  الوطنيـة  والـسياسات  اخلطـط  يف املشردين األشخاص إدماج محالت وشهدت - ٩١

 حيـث  أفريقيـا،  وغـرب  األفريقـي  نـوب اجل يف سـيما  ال مكاسب، البشرية املناعة نقص بفريوس
ــنفس اآلن الالجــئني معظــم حيظــى ــربامج مــن لالســتفادة احمللــيني للــسكان املتاحــة الفــرص ب  ال
 ذلـك  يف مبـا  بـه،  املـصابني  ورعايـة  ومعاجلتـه  البـشرية  املناعـة  نقـص  فـريوس  مـن  للوقايـة  الوطنية
  .العكوسة للفريوسات مضادة عالجات توفري

 
 التعليم  

 التعلــيم بفوائــد التمتــع املــشردون، فــيهم مبــن األطفــال، مجيــع بوســع يكــون أن ينبغــي - ٩٢
 واالنتـهاك  االسـتغالل  ضـد  للحمايـة  أساسية وأداة للطفل أساسي حق فالتعليم .األجل الطويلة
  .القسري والتجنيد

 زيـادة  إىل الالجـئني  وقادة اآلباء فيها اشترك مجاهريية محالت أدت تشاد، جنوب ويف - ٩٣
 الــسودان، جنــوب ويف .االبتــدائي التعلــيمااللتحــاق مبرحلــة  معــدالت يف املائــة يف ١٧ ةبنــسب
 ٢٠٠٧ عــام يف تلميــذ ٤٠٠ ٠٠٠ مبقــدار االبتدائيــةاملـدارس  امللــتحقني ب األطفــال عــدد ارتفـع 

 وذلـك  والالجئـون،  داخليـا  املـشردين  مـن  العائـدون  ذلـك  يف مبـا  طفـل،  مليون ١,٢ إىل لصلي
 املتحـدة  األمـم  ومفوضـية  اليونيـسيف  مـن  كـل  وضـع  كما .“املدارس إىل اذهبوا” محلة بفضل

 الـــدويل للتعـــاون اليابانيـــة الوكالـــة جانـــب إىل العـــاملي، األغذيـــة وبرنـــامج الالجـــئني لـــشؤون
 حتـسني  قـصد  إدمـاجهم  وإعـادة  العائـدين  املدرسـني  لتدريب برامج السودان، جنوب وحكومة
  .العودة مناطق يف التعليم جودة
 .املدرسـية  البيئـات  بعـض  يف واالنتهاك االستغالل مشاكل تشاركية تقييمات أبرزتو - ٩٤

ــة غــري واملنظمــات املتحــدة األمــمكيانــات  شــرعت ،الوضــع ذلــك ولتقــومي  تنفيــذ يف احلكومي
 مــالوي يفرائــد  كمــشروع حاليــا تنفــذ الــيت املبــادرة وهــي آمنــة، تعليميــة بيئــة لتــوفري مبــادرة
  .ورواندا وناميبيا
 باملـدارس  الالجئـات  الفتيـات  التحـاق  معـدل  لتحـسني  مـستهدفة  تدخالت مثة وكانت - ٩٥

 يف الوضـع  حتـسني  إىل اجلهـود تلـك    وأدت .سـات درِّاملُ عـدد  زيادة مثل بوسائل فيها، نوبقائه
 هنايــة اختبــارات اجتـزن  الــاليت الفتيــات عـدد  ارتفــع حيــث كينيـا،  يف لالجــئني داداب خميمـات 
 احملــرز التقــدم أن غــري .٢٠٠٧ عــام يف املائــة يف ٥١ بنــسبة االبتــدائي مالتعلــيمرحلــة  يف الــسنة
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مرحلــة   يف وخباصــة  الدراســة،  عــن الفتيــات  توقــف  معــدالت  لتقــومي كافيــا  يكــن  مل إمجــاال
 .الثانوي التعليم

 
 الرزق كسب فرص  

 احملليــون الــسكان إلــيهم ينظــر هــام، إنتــاجي مــورد مبثابــة الالجئــون يكــون قــد بينمــا - ٩٦
 إحـدى  أبـدت  فقـد  .اقتصاديا هتديدا يشكلون أهنم على األحيان من كثري يف احمللية سلطاتوال

 لعــام الالجــئني مبركــز املتعلقــة االتفاقيــة مــن ١٧ املــادة علــى حتفظاهتــا أفريقيــا يف دولــة عــشرة
 فـرص  نـدرة  ظـل  يف املـسألة  هـذه  حـساسية  يعكـس  مما ،بالعمل مقابل أجر   يتصل فيما ١٩٥١
 حيـاهتم  حتـسني  علـى  الالجـئني  يـساعد  أن القانونية القيود هذه سحب شأن منو .نسبيا العمل
 اهـذ  اكتـسب  وقـد  .اإلنسانية املعونة على اعتمادهم من واحلد الذايت اكتفاءهم حتقيقو اليومية
  .واألغذية الوقود سيما وال اإلنسانية، املعونة تكاليف فيه تزداد وقت يف أمهية اهلدف
 احملليـة  واجملتمعاتالرزق للمشردين    كسب سبل لتحسني مبادرات ذاختا حاليا وجيري - ٩٧
ــيت ــضيفهم ال ــال ،تست ــك ومث ــشاء ذل ــاطق إن ــشجرة  من ــاتم ــزارع وغاب ــة وم ــا يف حرجي  كيني

 مواردهـا  اسـتخدام  اإلنـسانية  للوكاالت الوكاالت بني  فيما التعاون وأتاح .وأوغندا والسودان
 وضـعه  برنـامج  سـيعمل  غانـا،  ويف .املـستفيدين  إىل املوجهـة  خـدماهتا  وحتـسني  حبكمـة  احملدودة
 الــصناعية للتنميــة املتحــدة األمــم ومنظمــة الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية مــن كــل

 يف الالجـئني  لـدى  الـذات  علـى  االعتمـاد  تعزيـز  علـى  والزراعـة  لألغذيـة  املتحدة األمم ومنظمة
  .تستضيفهم اليت احمللية واجملتمعات املخيمات

 
 املتحدة لألمم تابعة غري كيانات مع الشراكات - هاء 

 حيويـة  أمهيـة  ذات واحملليـة  الدوليـة  احلكومية غري املنظمات مع الوثيقة الشراكات تظل - ٩٨
 علـى  الوكـاالت  ودأبت .بالقوة شردوا الذين لألشخاص األساسية االحتياجات تلبية كفالة يف

 لألمـم  التابعـة  اإلنـسانية  املنظمات بني جيمع ذيال العاملي، اإلنساين املنهاج يف بنشاط املشاركة
 مــن اإلنــسانية االســتجابة حتــسني ســبل لتحديــد هلــا التابعــة غــري اإلنــسانية واملنظمــات املتحــدة
  .وامليداين العاملي الصعيدين على التعاون تعزيز خالل
ــد - ٩٩ ــات  طــورت وق ــمكيان ــي واالحتــاد املتحــدة األم ــ دون واملنظمــات األفريق  ةاإلقليمي

 .العمليـة  اجملـاالت  يف ةسـتراتيجي اال شـراكتها  عـززت  حيـث  املشردين، لفائدة مستهدفة أنشطة
 الرئيـسية  التعـاون  جماالت مشلت دائمة، حلول اختاذ وتشجيع املشردين محاية تعزيز إىل وإضافة
 ،ذلــك علــى األمثلــة ومــن .املختلطــة واهلجــرة الــرتاع انتــهاء بعــد اإلعمــار وإعــادة الــسالم بنــاء
 املتعلقـة  االتفاقيـة  مـشروع  صـياغة  أثنـاء  األفريقـي  لالحتـاد  التقنية للمشورة املتحدة األمم داءإس
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 االحتـاد  قمـة  ملـؤمتر  التحـضري  يف الفعالـة  املتحـدة  األمـم  ومـشاركة  أفريقيـا؛  يف داخليا باملشردين
شردين بـالالجئني والعائـدين واملـ      املعـين  واحلكومـات  الـدول  لرؤساء األول االستثنائي األفريقي
 الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمم مفوضية بني أفريقيا غرب يف اتفاق وتوقيع أفريقيا؛ يفداخليا  

 وســرياليون يــاريونيج ليربيــا مــن كــل وحكومــات أفريقيــا غــرب لــدول االقتــصادية واجلماعــة
  .مركز املقيمني وحتويلهم إليه على اللجوء بلد يفالبقاء  خيتارون ممن الالجئني حصول لتيسري

 
 والتوصيات االستنتاجات - رابعا 

بينما حل االستقرار يف بعض حاالت ما بعد الرتاع، وهو ما مسح لعدد كبري مـن               - ١٠٠
ــالعودة إىل  وبــدء حيــاهتم مــن جديــد، ال يــزال املاليــني اآلخــرون مــن    ديــارهم املــشردين ب
 األفريقـي فرصـة     وسـيتيح مـؤمتر القمـة االسـتثنائي املقبـل لالحتـاد            .األفارقة مشردين قـسرا   

فريدة من نوعها لرؤساء الدول واحلكومات العتماد ُنُهج جديدة لتسوية حاالت التشريد 
وتوجد احللـول يف متنـاول اليـد، وتعـرض الفقـرات اخلتاميـة مـن                 .القسري هذه يف أفريقيا   

 .هذا التقرير عددا من التوصيات
 عن محاية ومساعدة ضحايا يالرئيسوينبغي للدول األفريقية، اليت تظل املسؤول   - ١٠١

القسري يف القارة، أن تضاعف جهودها لوضع وتنفيذ استراتيجيات شاملة إلجياد           الرتوح  
 .حلول دائمة، مبا يف ذلك توسيع فرص إدماج الالجئني حمليا

يب واملنظمـات دون اإلقليميـة واجملتمـع الـدويل أن          ووينبغي للدول واالحتـاد األور      - ١٠٢
تظـل  و .لكفالة استدامة السالم يف البلدان اخلارجة من نزاعات       دخالهتم  يعززوا تعاوهنم وت  

بني اإلغاثة اإلنـسانية والتنميـة الطويلـة األجـل مبثابـة حتـديات              الثغرات  عملية التعايف وسد    
وجيب على اجلهات املاحنة الدوليـة بـشكل         .تحقيق هذا اهلدف  لحقيقية تطرح مشاكل مجة     

بعــد الــرتاع  منائيــة الــيت تقــدمها يف حــاالت مــا املعونــة اإللتزامهــا بزيــادةالخــاص أن متتثــل 
 .أفريقيا إىل

وينبغي للـدول األفريقيـة واالحتـاد األفريقـي واملنظمـات دون اإلقليميـة واجملتمـع                  - ١٠٣
الــدويل أن تــدمج احتياجــات املــشردين مــن احلمايــة واملــساعدة يف اتفاقــات الــسالم وأطــر 

  .لرتاع واخلطط اإلمنائية واستراتيجيات احلد من الفقربعد انتهاء اية االنتقالاملرحلة 
وريثمـا يــتم إجيـاد حلــول، غالبـا مــا يعـيش الالجئــون واملـشردون داخليــا ظروفــا        - ١٠٤

مروعــة ومهينــة يف املخيمــات أو املــستوطنات، حيــث يكونــون يف حالــة تــشتت داخــل          
أجـل البقـاء يف البيئـات       أو يف حالـة صـراع مـن         تستـضيفهم   اجملتمعات احملليـة الفقـرية الـيت        

القسري، يوصى الرتوح وإدراكا منه لتاريخ كرم أفريقيا النموذجي جتاه ضحايا     .احلضرية
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بأن يربم االحتاد األفريقي مشروع االتفاقية املتعلقـة حبمايـة ومـساعدة املـشردين داخليـا يف                 
ول معاهـدة   االتفاقيـة مبثابـة فـتح كـبري باعتبارهـا أ          تلـك   ومـىت اعتمـدت، ستـصبح        .أفريقيا

  .دولية تركز على املشردين داخليا
 ثالثة الجئني يعتمدون أساسا على املعونة الغذائيـة          كل أن اثنني من أصل   بوعلما    - ١٠٥

الدولية، تشجع البلدان املـضيفة األفريقيـة علـى هتيئـة بيئـة متكينيـة لالجـئني حـىت يـصبحوا                     
لقيـود الـيت تـأيت بنتـائج عكـسية،      ويستتبع ذلك إزالـة ا  .قادرين على االعتماد على الذات 

 ١٩٥١بــدءا بالتحفظــات الــيت أبــدهتا الــدول علــى األحكــام الرئيــسية يف اتفاقيــة عــام         
ــة التنقــل    ١٩٦٧وبروتوكــول عــام   العمــل وحقــوق ، مبــا يف ذلــك األحكــام املتعلقــة حبري

  . لالجئنيوالتعليم
يف ذلك عن طريق    من خطر تعرض الناس للعنف واالستغالل، مبا        الرتوح  ويزيد    - ١٠٦

شن هجمات على مواقع الالجئني واملشردين داخليا، والتجنيد القسري، والعنف اجلنسي 
وعلى الدول أن تضطلع مبسؤوليتها  .واجلنساين، وال سيما عندما يستخدم كسالح حرب

فاظ على الطابع   توفري محاية فعالة لالجئني واملشردين داخليا، وهو ما يشمل احل         لاألساسية  
أمهية خاصة احلاجة إىل وضع حد لإلفـالت        يعترب ذا   ومما   .املشردين ملواقع   اين واملدين اإلنس

  .من العقاب بالنسبة ألعمال العنف اجلنسي، مبا فيها االغتصاب
ــة خطــرية       - ١٠٧ ــا مــشكالت أمني ــسانية أحيان وتواجــه العــاملني يف جمــال املــساعدة اإلن

جيب على الدول وعلـى أطـراف أخـرى         و .وفرص حمدودة للوصول إىل السكان املشردين     
يف الوقـت املناسـب وبـدون أيـة     وأن تكفل إمكانية الوصـول إىل املـشردين بـصورة مأمونـة      

والطاقـات  وجيب على البلدان املسامهة بقـوات واجلهـات املاحنـة أن تـوفر املـوارد                 .عراقيل
 .املشردون ن فيهمسندت إليها مهمة محاية املدنيني، مبالالزمة لعمليات حفظ السالم اليت أُ

 
 


