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 والستون السابعة الدورة
 *ت املؤقاألعمال جدول من ٦٣ البند
 لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض تقرير

ــئني، ــسائل الالجــ ــصلة واملــ ــالالجئني املتــ  بــ
       اإلنسانية واملسائل واملشردين، والعائدين

  أفريقيا يف واملشردين والعائدين الالجئني إىل املساعدة تقدمي    
  

  العام األمني تقرير    
  

  موجز  
بتقـدمي املـساعدة إىل      بـشأن    ٦٦/١٣٥يقدم هـذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة                

 ٢٠١١ينـاير   / كانون الثـاين   ١وهو يغطي الفترة من     . الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا    
ــواردة يف تقريــر األمــني ا  ٢٠١٢مــايو / أيــار٣١إىل  لعــام املقــدم إىل ، ويــستكمل املعلومــات ال

 مفوضـية األمـم املتحـدة    تولـت وقـد  ). A/66/321(اجلمعية العامة يف دورهتا الـسادسة والـستني      
مكتـب تنـسيق   يـستند إىل معلومـات وردت مـن    لشؤون الالجئني تنسيق التقريـر احلـايل الـذي        

م ومنظمـة العمـل الدوليـة، وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان، وهيئـة األمـ                 الشؤون اإلنسانية،   
ومفوضـية حقـوق اإلنـسان،    وبرنامج األغذية العاملي، املتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية،  

ويــستند التقريــر أيــضا إىل تقــارير  . املعــين حبقــوق اإلنــسان للمــشردين داخليــاً واملقــرر اخلــاص 
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج              مقدمة من 

  .األمم املتحدة اإلمنائي
  
  

 
  

  *   A/67/150.  
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  مقدمة  - أوال  
 اختبـارا  شـكلت  التـشريد  عـن  نامجـة  متعددة طوارئ حلاالت مسرحا )١(أفريقيا كانت  - ١

 الــذي العنــف أدى ،٢٠١١ عــام أوائــل ففــي .االســتجابة علــى املتحــدة األمــم منظومــة لقــدرة
ــدلع ــات أعقــاب يف ان ــار كانــت الــيت االنتخاب ــشريد إىل ديفــوار كــوت يف خــالف مث ــر ت  أكث
 الــرتاع ودفــع الــصوماليني؛ مــن اآلالف مئــات واجملاعــة العنــف وشــرد نــسمة؛ بليــون ١,٢ مــن
 بقرابـة  حـديثا  املـستقلة  الـسودان  جنـوب  ودولـة  الـسودان  بـني  عليهـا  املتنازع احلدود مناطق يف

 الـــسياسية واالضـــطرابات العنـــف وأدى .الـــسودان وجنـــوب إثيوبيـــا إىل الجـــئ ٢٠٠ ٠٠٠
 عــام مــن األوىل الــستة الــشهور يف نــسمة ٣٥٠ ٠٠٠ مــن أكثــر تــشريد إىل مــايل يف فواجلفـا 
  .والنيجر وموريتانيا فاسو بوركينا إىل احلدود عرب أو البلد داخل سواء ،٢٠١٢

 ميثلـون  الجـئ،  مليـون  ٢,٧ حنـو  تستـضيف  أفريقيـا  كانـت  ،٢٠١١ عام هناية وحبلول  - ٢
ــوع ربــع ــامل، يف الالجــئني جمم ــم الع ــن ومعظمه ــصومال م ــسودان ال ــة وال ــو ومجهوري  الكونغ

 تـسع  مـدى  علـى  أفريقيـا  يف الالجـئني  أعـداد  اخنفـضت  ،٢٠١٠ عام قبل وفيما .)٢(الدميقراطية
 الالجـئني  عـدد  زاد ٢٠١١ عـام  هنايـة  وحبلول االجتاه، هذا مسار انعكس لكن متتالية، سنوات

 ١٠٧ ٠٠٠ حنـو  أفريقيـا  نـوب ج وتلقـت  .العـام  بدايـة  مـع  باملقارنـة  مليون نصف على يزيد مبا
  .العامل نطاق على اللجوء ملتمسي لطلبات رقم أعلى وهو اللجوء ملتمسي من جديد طلب
 داخليـا  املـشردين  مـن  ماليني ٩,٧ بـ عددهم يقدر ما هنا كان ،٢٠١١ عام هناية ويف  - ٣

 بلـــدا ٢١ يف اإلنـــسان حلقـــوق انتـــهاكات أو معمـــم عنـــف أو مـــسلحة نزاعـــات جـــراء مـــن
 داخليـا  املـشردين  عدد بلغ حينما السابق العام مع باملقارنة اخنفاضا الرقم هذا وميثل .نطقةامل يف

 الكونغـــو مجهوريـــة وظلـــت .الكـــربى الـــصحراء جنـــوب أفريقيـــا يف شـــخص مليـــون ١١,١
 بينمــا داخليــا، املــشردين مــن األعلــى األرقــام ذات البلــدان والــسودان والــصومال الدميقراطيــة

  .اجلديدة الداخلي التشريد حلاالت معدل ىأعل ديفوار كوت شهدت
  

__________ 
 .ا التقرير أفريقيا جنوب الصحراء الكربىيقصد بأفريقيا يف هذ   )١(  
تشري اإلحـصاءات عـن الالجـئني وطـاليب اللجـوء والعائـدين عـادة، إىل األرقـام الـيت مجعتـها مفوضـية األمـم                             )٢(  

 واإلحصاءات عن املشردين داخليـا هـي تقـديرات          .٢٠١٢يناير  /كانون الثاين حىت  املتحدة لشؤون الالجئني    
 حملة شاملة عن االجتاهات والتطورات يف عـام  : التشريد الداخلي املعنون  ،  لداخليتقرير مركز رصد التشريد ا    

 .تقديرات مجعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةو  ،٢٠١١
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ــد إهنــاء صــوب تقــدم وأحــرز  - ٤ ــة الالجــئني حــاالت مــن العدي ــا، يف املطول  وهــي أفريقي
 ٢٣٦ ٠٠٠ عـاد  ،٢٠١١ عـام  ويف .وروانـدا  وليربيـا  أنغـوال  مـن  الجـئني  تـشمل  اليت احلاالت
ــاطقهم إىل الجــئ ــة يف وخاصــة األصــلية، من ــو مجهوري ــة، الكونغ ــوار، وكــوت الدميقراطي  ديف
  .وأوغندا السودان، وجنوب

 ينــاير/الثــاين كــانون مــن الفتــرة خــالل بأنــه اإلنــسانية املــساعدة تنــسيق مكتــب وأفــاد  - ٥
 اســتجابة دوالر بليــون ٦,٢٢ مبلــغ علــى احلــصول مت ،٢٠١٢ أبريــل/نيــسان ٣٠ إىل ٢٠١١

 أمـوال  حـشد  وجـرى  .أفريقيـا  بـشأن  الوكـاالت  بني املشتركة النداءات من ٢٤ عددها بلغ ملا
 الــصندوق وســاهم .األفريقــي القــرن يف واجلفــاف ديفــوار كــوت يف األزمــة أجــل مــن كــثرية

 خـالل  مـن  هبـا  للتنبـؤ  وقابلـة  التوقيـت  حـسنة  اسـتجابات  حتقيـق  يف الطـوارئ  ملواجهة املركزي
 بلــدا ٣٠ يف املتحــدة لألمــم التابعــة الوكــاالت إىل دوالر مليــون ٤٢٧,٦ علــى يربــو مــا تقــدمي
ــا يف ــذا وميثـــل .أفريقيـ ــة يف ٦٣,٤ نـــسبة الـــرقم هـ ــاملي التمويـــل جممـــوع مـــن املائـ  الـــذي العـ

 اإلنــسانية العمليـات  الرئيـسية  املـستفيدة  اجلهـات  ومشلـت  .الفتـرة  تلـك  خـالل  الـصندوق  قدمـه 
ــصومال يف ــون ٥٣( الــ ــا ،)دوالر مليــ ــون ٥٠,٥( وإثيوبيــ ــوب ،)دوالر مليــ ــسودان وجنــ  الــ
 مليـون  ٢٧٩,٣ مبلـغ  خصص دوالر، مليون ٤٢٧,٦ مبلغ أصل ومن ).دوالر مليون ٤٢,٨(

  .التمويل ناقصة للمنح دوالر مليون ١٤٨,٣ ومبلغ السريعة، االستجابة ملنح دوالر
  

  إقليمية عامة استعراضات  - ثانيا  
  األفريقي والقرن أفريقيا شرق  - ألف  

  السودان    
 تــاله ومــا لــسودانا جنــوب مــستقبل بــشأن ٢٠١١ ينــاير/الثــاين كــانون اســتفتاء كــان  - ٦
 .الـسودان  يف املتحـدة  األمـم  عمـل  بيئـة  ميـزت  الـيت  البـارزة  السمات من لالستقالل إعالن من

 تقاسـم  قبيـل  مـن  الـشامل،  الـسالم  اتفـاق  توقيـع  بعـد  املعلقـة  املـسائل  علـى  االتفـاق  عدم وأدى
 ،٢٠١١ عـام  مـن  الثـاين  النـصف  يف عنـف  أعمـال  نشوب إىل احلدود، وترسيم النفط عائدات

  .السودان وجنوب إثيوبيا إىل بالالجئني دفع مما
 ،“األربـع  احلريات” على السودان وجنوب السودان تفاوض ،٢٠١٢ عام أوائل ويف  - ٧
 يوقـع  مل بـذلك  املتعلـق  االتفـاق  لكـن  األخرى؛ الدولة ملواطين واإلقامة التنقل حرية ذلك يف مبا

 بتنظـيم  يـسمح  قـانوين  إطـار  مبوجبـه  شأينـ  هنـائي  اتفـاق  إىل التوصـل  يتم وريثما .اإلطالق على
 واصــلت الــسودان، جنــوب يف والــسودانيني الــسودان يف اجلنــوبيني الــسودانيني مــن كــل إقامــة
ــسودانيني بقــاء لتنظــيم طرائــق إجيــاد بــشأن التفــاوض املتحــدة األمــم ــوبيني ال  .عــودهتم أو اجلن
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 زيـادات  ألي حتـسبا  يـسية الرئ العـودة  مناطق يف وجودها من أيضا اإلنسانية املنظمات وعززت
  .القادمني أعداد يف مفاجئة

 الـسودان  يظـل  املنفـى،  يف الـسودانيني  املـواطنني  مـن  ٥٠٠ ٠٠٠ من أكثر وجود ومع  - ٨
 أيــضا الــسودان يف ويوجــد .الــصومال بعــد الرئيــسية، األصــلية البلــدان بــني الثانيــة املرتبــة حيتــل
 أعـد  وقـد  .دارفـور  يف مليـون  ١,٩ منـهم  داخليا، املشردين من مليون ٢,٢ بـ عددهم يقدر ما

ــق ــين القطــري الفري ــشؤون املع ــسانية بال ــارا اإلن ــول إط ــة حلل ــدعم دائم ــدين ل ــات العائ  وجمتمع
 عـددهم  يقـدر  مـا  دارفـور  يف األصـلية  مناطقهم إىل عاد ،٢٠١١ عام ويف .دارفور يف العائدين

  .داخليا املشردين من ١٤٠ ٠٠٠ بـ
 ففــي .املنــاطق حــسب اإلنــسانية املنظمــات وصــول فــرصو األمنيــة احلالــة وتتبــاين  - ٩

 ينعـدم  جيـوب  هناك تزال ال ذلك، ومع .العنف مستوى اخنفاض يف العام االجتاه متثل دارفور،
 .مـستمرا  القتـال  يـزال  ال حيـث  املتمـردين  حركـات  سيطرة حتت الواقعة املناطق يف األمن فيها
 سـبيل  تعتـرض  الـيت  اخلطـرية  العقبات بني من القانون سيادة وانعدام العقاب من اإلفالت ويعد
 اإلبــالغ جــرى وقــد .العاديــة واجلــرائم اللــصوصية انتــشار عــن النــاجم األمــن انعــدام مــن احلــد
 بلـغ  ٢٠١١ عـام  خـالل  دارفور يف اإلنسانية املساعدة موظفو هلا تعرض اختطاف حاالت عن

  .قضائيا مالحقتها جرت اليت هي فقط واحدة حالة ولكن حالة، ٣٣ جمموعها
 واجهـت  األزرق، والنيـل  اجلنوبيـة  كردفـان  والييت يف والتشريد العنف اندالع وعقب  - ١٠

 األمـم  عرضـت  ،٢٠١٢ فربايـر /شـباط  ويف .بالوصـول  تتعلق خطرية عوائق اإلنسانية املنظمات
 كلتـــا يف املـــدنيني إىل املعونـــة بإيـــصال اقتراحـــا العربيـــة واجلامعـــة األفريقـــي واالحتـــاد املتحـــدة

 وحبلـول  .بـشروط  الثالثي االتفاق السودان حكومة قبلت يونيه،/حزيران أواخر ويف .ولتنيالد
 املنــاطق إىل الوصــول فــرص مــن جعــل ممــا األبــواب، علــى األمطــار موســم كــان الوقــت ذلــك

  .الصعوبة بالغ أمرا املتضررة
  

  السودان جنوب    
لسودانيني اجلنـوبيني   من ا٣٨ ٠٠٠، عاد إىل جنوب السودان قرابة     ٢٠١١خالل عام     - ١١

 الجـــئ ١٦٠ ٠٠٠، فـــرَّ أكثـــر مـــن ٢٠١٢يونيـــه /وحبلـــول حزيـــران. قـــادمني مـــن الـــسودان
والييت كردفان اجلنوبية والنيل األزرق إىل جنوب الـسودان متـسببني بـذلك يف نـشوء حالـة                 من

ومع أن حكومة جنوب السودان مل تفرض أي سياسـة لتجميـع            . طوارئ إنسانية واسعة النطاق   
ــستوطنات الالجــئني       الال ــاه م ــن احلــدود جت ــدا ع ــم بعي ــد حتــرك معظمه ــو . جــئني، فق إال أن حن

 منهم قرروا البقـاء يف منطقـة ييـدا، الواقعـة قـرب احلـدود، وأثـار هـذا األمـر شـواغل                       ٥٠ ٠٠٠
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 الجـئ مـن مجهوريـة       ٢٣ ٠٠٠واستضاف جنوب الـسودان أيـضا قرابـة         . جدية تتعلق باحلماية  
  .رية أفريقيا الوسطى، فرَّ كثري منهم هربا من جيش الرب للمقاومةالكونغو الدميقراطية ومجهو

 حنـو  تشريد إىل ٢٠١١ مايو/أيار يف أبيي منطقة على السودانية القوات استيالء وأدى  - ١٢
 بـالنظر  اإلنـسانية  املعونـات  علـى  حـصوهلم  استمر حيث واراب، والية يف شخص ١١٠ ٠٠٠
  .ضعيفة ظلت عودهتم احتماالت أن إىل
 واسـعة  عقابيـة  هجمـات  ووقعـت  .الطـائفي  العنـف  بآفـة  الـسودان  جنـوب  ابتلـي  كمـا   - ١٣

 الوحـــدة واليـــيت ويف واراب، يف الـــبحريات، أهـــايل مـــن اآلالف مئـــات منـــها تـــضرر النطـــاق
 ٦٣ ٠٠٠ مـن  أكثـر  تـشريد  إىل يلجـونق  واليـة  يف الطائفي االقتتال أدى بينما األزرق، والنيل

 شـــخص ١٧٠ ٠٠٠ جمموعـــه مـــا هنـــاك كـــان ،٢٠١٢ ينـــاير/الثـــاين كـــانون ويف .شـــخص
  .إنسانية مساعدات على وحيصلون األعمال هبذه املتضررين من
 ،٢٠١٢ فربايـر /شـباط  ويف .املاضـي  العـام  أواخـر  منـذ  الغذائي األمن حالة وتدهورت  - ١٤
 واقتـرح  الـسودان  جنـوب  يف الثالـث  املـستوى  مـن  طـوارئ  حالـة  العـاملي  األغذيـة  برنامج أعلن
  .البلد أحناء يف األغذية طوارئ لتلبية األغذية من متري طن ٥٥ ٠٠٠ تدبري
وتــسبب انعــدام األمــن ورداءة الطــرق وعــدم كفايــة اهلياكــل األساســية يف عرقلــة ســبل     - ١٥

وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، جـــرى اإلبـــالغ عـــن أكثـــر . وصـــول املنظمـــات اإلنـــسانية
 سبل املعونة وهنبها وحتويلها، أو احتالل أمـاكن         حادثا أمنيا تضمنت حوادث اعتراض     ١٥٠ من

  .عمل املنظمات اإلنسانية من قبل عناصر فاعلة تابعة للدولة أو جهات فاعلة من غري الدول
  

  الصومال    
ــئن  - ١٦ ــصومال عــصفت الــيت األزمــة كانــت ل ــا عزيــت قــد ٢٠١١ عــام يف بال  إىل عموم

 وفـرض  والعنـف،  الرتاع، استمرار لتمش األزمة تلك يف سامهت أخرى عوامل هناك اجلفاف،
 العـام  خـالل  فـرَّ  وقد .امليلشيات لسيطرة اخلاضعة املناطق يف املعونة منظمات عمل على القيود
 الالجــئني عــدد ورفعــوا وكينيــا، إثيوبيــا إىل معظمهــم توجــه صــومايل، ٣٠٠ ٠٠٠ مــن أكثــر

 مليــون ١,٣٦ حنــو ودوجــ ومــع .الجــئ مليــون علــى يربــو مــا إىل العــامل أحنــاء يف الــصوماليني
 جممـوع  ثلـث  بنـسبة  داخليـا  املـشردين  الـصوماليني  عدد يقدر داخليا، املشردين الصوماليني من

  .نسمة مليون ٧,٥ البالغ السكان
 الــرتاع، منــاطق إىل الوصــول ســبل تيــسري بــشأن والتفــاوض األمطــار، هلطــول ونتيجــة  - ١٧

ــود وتكثيـــف ــة، عمليـــات تنـــسيق جهـ ــ عـــدد اخنفـــض اإلغاثـ ــة إىل اجنياحملتـ ــسانية املعونـ  اإلنـ
ــن ــني ٤ مـ ــام يف ماليـ ــون ٢,٣ إىل ٢٠١١ عـ ــة يف مليـ ــسان هنايـ ــل/نيـ ــول .٢٠١٢ أبريـ  وحبلـ
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 املتحـدة  األمـم  مفـوض  وعـزز  .الـصومال  يف قائمة اجملاعة ظروف تعد مل ،٢٠١٢ فرباير/شباط
ــسامي ــة ومنظمــة الالجــئني لــشؤون ال ــوفري لــضمان شــراكتهما مــن والزراعــة األغذي ــدعم ت  ال

  .داخليا املشردين من للعائدين وخباصة الرزق، كسب سبل جمال يف األجل لطويلا
 الوصـول  يتعـذر  يـزال  ال مقديـشو،  يف املعونـة  تـسليم  تتـيح  الـيت  الظروف حتسن ورغم  - ١٨
 الوظـائف  توزيـع  لرصـد  جديـد  نظـام  حقق وقد .الصومال ووسط جنوب يف أخرى أجزاء إىل

  .مدفوعات تقدمي وطلب املعونة حتويل تشمل عوائق هناك تزال ال ولكن إجيابية، نتائج
  

  ثيوبياإ    
ميثـل    الجئ، مبـا   ٢٨٩ ٠٠٠قرابة  ، تكون إثيوبيا قد استضافت      ٢٠١١حبلول هناية عام      - ١٩

دولـة مستـضيفة    اآلن ثالث أكرب هيو. ٢٠٠٨ يف املائة مقارنة بعام ٣٠٠زيادة قدرها أكثر من    
  . معظم الالجئني من إريتريا والسودان والصومالفد وي.لالجئني يف أفريقيا، بعد كينيا وتشاد

ــر مــ  ٢٠١١ويف عــام   - ٢٠ ــا أكث  الجــئ ســوداين، معظمهــم  ١٩ ٠٠٠ن ، اســتقبلت إثيوبي
واســـتقبل البلـــد أكثـــر .  إثيوبيـــاعـــربوا احلـــدود إىل غـــربحيـــث واليـــة النيـــل األزرق،  مـــن
لغايــة بــسبب يف حالــة ضـعف شــديد ل كــانوا  الجــئ صــومايل، كـثريون منــهم  ١٠١ ٠٠٠ مـن 

ويف حـني خصـصت احلكومـة األرض الالزمـة          . اجملاعة واملصاعب الـيت واجهوهـا أثنـاء الرحلـة         
إلنشاء ثالثة خميمات إضافية يف منطقة دوللو أدو ودعت اجلهات الفاعلة اإلنـسانية إىل توسـيع                

ــر مــن     ــدفق أكث ــذي   ٥٠٠نطــاق براجمهــا، فقــد ت ــر ال ــا، األم ــدرة  الجــئ يومي ــى جتــاوز الق  عل
 ويف البدايــة، كانــت معــدالت الوفيــات وســوء التغذيــة احلــاد بــني الرضــع مرتفعــة    .جابةاالســت
، خلـص  ٢٠١٢فربايـر  /ومتت السيطرة على الوضـع يف هنايـة املطـاف، إال أنـه يف شـباط        . للغاية

للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت املعنية بإعادة الـتعمري والتأهيـل        الذي أجرته ا  التقييم اآلين   
 ،بعد احلرب والكوارث لالستجابة اإلنسانية ألزمة اجلفاف يف القرن األفريقي إىل أنـه             مالفترة  

لتحليل الذي أجرته األمم املتحدة عن الوضع داخـل الـصومال، كـان مـن الـضروري                يف ضوء ا  
  .أن تتوفر عملية للطوارئ تتسم مبزيد من القوة لالستجابة لتدفق الالجئني

  
  كينيا    

لبلــد الرئيــسي املستــضيف لالجــئني يف أفريقيــا ورابــع أكــرب بلــد مستــضيف اُتعــدُّ كينيــا   - ٢١
ويف الفتـرة املمتـدة     .  الجئ ٥٦٦  ٠٠٠لالجئني يف مجيع أحناء العامل حيث تستضيف أكثر من          

 الجـئ صـومايل إىل كينيـا،    ٣٧٤ ٠٠٠، وصل مـا يقـرب مـن     ٢٠١١ إىل عام    ٢٠٠٩من عام   
، ظــل العديــد مــن الوافــدين ٢٠١١ عــام خــاللو. ممــا أهنــك قــدرة خميمــات الالجــئني يف داداب

  .اجلدد يف ظروف غري صحية يف أطراف املواقع املوجودة حىت ميكن نقلهم إىل مواقع جديدة
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 ٢٠١١وقد تدهورت احلالة األمنية يف منطقة داداب بشكل ملحوظ قـرب هنايـة عـام                  - ٢٢
ــوترة  ــا زالــت مت ــة وُجــ     . وم ــشرطة الكيني ــل مخــسة رجــال مــن عناصــر ال  آخــرون ١٦رح وقُت

واسـُتهدف قـادة    . يف داداب أدائهم اخلدمة   اء انفجار جهاز تفجريي يدوي الصنع أثناء        جّر من
مــن جمتمعــات الالجــئني وجــرى قتلــهم، واخُتطــف بعــض العمــال املنخــرطني يف جمــال تقــدمي      

ني يف جمـال تقـدمي املعونـة، مثـل اشـتراط            لوأدى ذلك إىل فرض قيود على حركـة العـام         . املعونة
ومـع كـل ذلـك، اسـتمر تقـدمي اخلـدمات األساسـية، مبـا فيهـا تـوفري                    . تخدام حراسة الشرطة  اس

الغذاء والصحة واملياه والتعليم، وذلك نتيجة خلطة اسـتمرارية تـصريف األعمـال الـيت وضـعتها               
  .املنظمات اإلنسانية وقيادات الالجئني

كومـا، الـذي وصـل إىل       ويف مشال غـريب كينيـا، جتـري استـضافة الالجـئني يف خمـيم كا                 - ٢٣
 شخص، بزيـادة مطـردة يف أعـداد الوافـدين           ١٠٠ ٠٠٠يقرب من سعته القصوى اليت تبلغ        ما

ويف حني تتكون الغالبية العظمى من الالجئني يف املخـيم مـن الـصوماليني، فـإن أحـدث            . اجلدد
  .الوافدين اجلدد قادمون من جنوب السودان

ص من املشردين داخليـا يف كينيـا، تـشرد           شخ ٢٥٠ ٠٠٠ عددهم بـ ويوجد ما يقدر      - ٢٤
، الــذي أدى عنــدما بلــغ ٢٠٠٧معظمهــم نتيجــة ألعمــال العنــف الــيت أعقبــت انتخابــات عــام  

  . شخص٦٥٠ ٠٠٠ذروته إىل تشريد حنو 
  

  أوغندا    
 مليـون   ١,٨٤ هم، كـان معظـم املـشردين داخليـا البـالغ عـدد            ٢٠١١حبلول هناية عـام       - ٢٥

ال الذي نشب بني اجلـيش األوغنـدي وجـيش الـرب للمقاومـة              القتشردوا جّراء   شخص الذين   
 شـخص مـوزعني     ٣٠ ٠٠٠قد عادوا إىل منـاطقهم األصـلية، تـاركني وراءهـم مـا يقـرب مـن                  

ومن بني جممـوع خميمـات املـشردين داخليـا      . على أربعة خميمات أو موجودين يف مركز للعبور       
أقيمــت عليهــا تلــك  راضــي الــيت  خميمــا، وأُخليــت األ٢٤٧ خميمــا، أُغلــق ٢٥١البــالغ عــددها 

ــشؤون   . إعادهتــا إىل أصــحاهبا املخيمــات، ومت إصــالحها و  وأغلقــت مفوضــية األمــم املتحــدة ل
الالجــئني عمليتــها املتعلقــة باملــشردين داخليــا، واآلن تتــوىل اللجنــة األوغنديــة حلقــوق اإلنــسان 

  .قوق اإلنساناألمم املتحدة حلرصد احلماية، بدعم من مفوضية 
معظمهــم وفــد  الجــئ، ١٦٣ ٠٠٠حنــو ، استــضافت أوغنــدا ٢٠١٢عــام مطلــع  ويف  - ٢٦
، وصــل مــا يزيــد  الــسنةوأثنــاء األشــهر الــستة األوىل مــن  . مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة  مــن
 الجئ إىل أوغندا هربا من القتال وانتـهاكات حقـوق اإلنـسان يف مشـال كيفـو،                  ٣٠ ٠٠٠ عن

اء تلــك الفتــرة، اســتقبلت أوغنــدا أيــضا طلبــات جلــوء ويف أثنــ. جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة
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ومت االعتـراف  .  شخص مـن مـواطين جنـوب الـسودان واملـواطنني الـسودانيني             ٢ ٤٠٠حنو   من
  .الجئنيباعتبارهم  هذه الطلبات  مقدمي يف املائة من٦٧نسبته  مبا
  

  وسط أفريقيا والبحريات الكربى  -باء   
  تشاد    

 الجــئ، معظمهــم ٣٦٦ ٠٠٠أكثــر مــن ستــضافت تــشاد ، ا٢٠١١حبلــول هنايــة عــام   - ٢٧
  .ومجهورية أفريقيا الوسطى) السودان(دارفور  من
 شخص مـن املـشردين داخليـا، فـضال          ١٢٦ ٠٠٠نحو  ما يقدر عددهم ب   أيضا  هناك  و  - ٢٨
ووفقـا للـسلطات التـشادية، يرغـب مزيـد مـن املـشردين             .  شخص مـن العائـدين     ٥٦ ٠٠٠عن  

هم األصلي، غري أن عدم وجود خدمات اجتماعية أساسـية وغيـاب            داخليا يف العودة إىل موطن    
وأثنـاء  . بـذلك حـال دون قيـام الكـثريين منـهم     سيادة القانون واالفتقار إىل نظـام فعـال للعدالـة       

الفترة املشمولة بالتقرير، دعمت منظمة الصحة العامليـة مراكـز صـحية يف سـت منـاطق للعـودة        
. دات الطبيــة وتكفلــت بتغطيــة تكــاليف محــالت التطعــيمباملعــدات األساســية واإلمــداوزودهتــا 

ومع ذلك، توجد حاجة إىل تعزيز اخلـدمات األساسـية، وخباصـة تـوفري امليـاه الـصاحلة للـشرب             
  .والتعليم والصحة، وكفالة احلصول على فرص لكسب العيش

 عـام ومنذ انسحاب بعثة األمم املتحـدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد يف هنايـة                     - ٢٩
للجهـات الفاعلـة    ، تولت احلكومة املسؤولية الكاملة عـن محايـة املـدنيني وتـوفري األمـن                ٢٠١٠

من خـالل    ترتيبات لتحسني األوضاع األمنية يف الشرق واجلنوب،         نفذتو. اجملال اإلنساين  يف
 ألمـم ا دربتـها    عناصر إضافية من الـشرطة الوطنيـة والـدرك واملفـرزة األمنيـة املتكاملـة الـيت                نشر  

ــالتقرير، زادت إمكانيــ    أو. املتحــدة ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــشردين، وخاصــة   ثن ة الوصــول إىل امل
  .تحسن األوضاع األمنية نظرا لشرقي تشاد يف
  

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
النطـاق، حيـث وصـل      تواجـه حركـة تـشريد واسـعة         مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى       ظلت    - ٣٠

 شــخص ٢٢ ٠٠٠حنــو  شــخص، مبــن فــيهم ١٠٥ ٠٠٠عــدد املــشردين داخليــا إىل أكثــر مــن 
وإضـافة إىل ذلـك، يستـضيف البلـد         . اء هجمـات جـيش الـرب للمقاومـة        من جرّ حديثا  ُشردوا  

 شـــخص مـــن الالجـــئني وطـــاليب اللجـــوء، معظمهـــم مـــن مجهوريـــة الكونغـــو  ٢٠ ٠٠٠حنـــو 
 شــخص مــن مجهوريــة أفريقيــا  ٩ ٠٠٠وقــد عــاد الجئــون يقــدر عــددهم بنحــو   . الدميقراطيــة

شــخص  ١٦٠ ٠٠٠حنــو ال يــزال هنــاك مــن الكــامريون وتــشاد، ولكــن  بلــدهم ى إىل الوســط
  .يف املنفىيعيشون 
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 حتـديا كـبريا يف عـدة منـاطق مـن البلـد            تـشكل   وظلت إمكانيـة الوصـول إىل املـشردين           - ٣١
 اهلجمـات علـى العـاملني    دتوأ. أعمال الـسطو والقتـال بـني اجلماعـات املـسلحة      ظل تزايد    يف

وأنــشأت اجلماعــة  . تعليــق األنــشطة اإلنــسانية يف بعــض املنــاطق    إىل ملعونــة يف جمــال تقــدمي ا 
االقتصادية لدول وسط أفريقيـا بعثـة لتوطيـد الـسالم يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، ممـا سـاعد                      

  .على كفالة األمن لعدد من مواقع املشردين داخليا والالجئني يف البلد
ــيت       - ٣٢ ــار ال ــات وقــف إطــالق الن ــشأهنا  مت وســامهت ترتيب ــشمال  التوســط ب ــؤخرا يف ال م
  .توفري فرصة لالنتعاش، حيث بدأ اآلالف من األشخاص املشردين يف العودة إىل قراهم يف
  

  مجهورية الكونغو الدميقراطية    
 يف احلالـــة األمنيـــة يف الـــشرق إىل اســـتمرار التـــشريد الـــداخلي  ملطـــردأدى التـــدهور ا  - ٣٣

 الجـئ   ٤٩١ ٠٠٠، كان هنـاك أكثـر مـن         ٢٠١١اية عام   ويف هن . والرتوح إىل أوغندا ورواندا   
 مليون كونغويل مـشرد     ١,٧املنطقة، وأكثر من    داخل  كونغويل يف مجيع أحناء العامل، معظمهم       

ففــي مشــال . وكانــت كيفــو الــشمالية وكيفــو اجلنوبيــة مــن املقاطعــات األكثــر تــضررا . داخليــا
ــة    ــات جـــيش الـــرب للمقاومـ ــشرقية أدت هجمـ ــة الـ ــرقي املقاطعـ ــه  شـ ــا جمموعـ ــشريد مـ  إىل تـ

  . شخص يف منطقيت أويلي العليا وأويلي السفلى٣٥٠ ٠٠٠
يقـدر عـددهم   مـا  ، عـاد  ٢٠١١منتصف عام  و ٢٠١٠منتصف عام   ما بني   ويف الفترة     - ٣٤

 فعلــوا ذلــك يف النــصف الثــاين مــن العــام نيشــخص إىل قــراهم، ولكــن قلــيل ٨٠٠ ٠٠٠بنحــو 
وظلــت حــاالت العنــف .  مــا يتعلــق باالنتخابــاتبــسبب تزايــد انعــدام األمــن وعــدم الــيقني يف 

. سـيما يف الـشرق     اجلنسي واجلنساين ُتشكل واحـدة مـن أهـم الـشواغل املتعلقـة باحلمايـة، وال               
 حالــة ٨ ٩٠٠، أورد تقريــر صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان أن أكثــر مــن  ٢٠١١ففــي عــام 

ــشرقية ومقــاطعيت كيفــو      إطــار االســتراتيجية  ويف. اغتــصاب قــد ارُتكبــت فقــط يف املقاطعــة ال
الشاملة املشتركة بني الوكاالت ملكافحة العنف اجلنسي واجلنـساين، مت تنفيـذ األنـشطة الراميـة                

معاجلـة األسـباب اجلذريـة للعنـف        ) ب(حتسني اخلـدمات الطبيـة والقانونيـة للـضحايا؛          ) أ: (إىل
حتـسني إتاحـة   ) ج(؛ اجلنسي عن طريـق تغـيري املواقـف جتـاه املـرأة ودورهـا يف األسـرة واجملتمـع              

الناجيات من العنف اجلنسي واجلنـساين املعرضـات خلطـر          فيهن  الفرص االقتصادية للنساء، مبن     
يتعامــل ومــع كــل ذلــك، فــإن ثقافــة اإلباحــة واإلفــالت مــن العقــاب الــيت   . اإلقــصاء اجتماعيــا

 العنـف   مرتكبو هذه اجلرائم من عسكريني ومدنيني ما زالت ُتمثل عقبة أمام مكافحـة            ظلها   يف
  .اجلنسي واجلنساين
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  مجهورية ترتانيا املتحدة    
ــا املتحــدة    - ٣٥ ــة ترتاني ــة استــضافت مجهوري ــرة املــشمولة  ١٣٢ ٠٠٠قراب ــاء الفت  الجــئ أثن

ويعـيش أغلبيتـهم يف خميمـي       . بالتقرير، معظمهم من بوروندي ومجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة         
وأعلنـت احلكومـة أن إغـالق       .  الغريب من البلد   متابيال ونياروغوسو لالجئني، يف اجلزء الشمايل     

شـهر كـانون   قـد حتـدد لـه اآلن     الجـئ بورونـدي،      ٣٨ ٠٠٠خميم متابيال، الذي يأوي حـوايل       
ترتانيـا املتحـدة ومفوضـية األمـم املتحـدة          اضطلعت حكومة مجهورية    و. ٢٠١٢ديسمرب  /األول

ؤالء الالجـئني للحمايـة     لتحديـد حاجـة هـ     بعمليـة مـشتركة إلجـراء مقـابالت         لشؤون الالجئني   
حباجـة  هـي الـيت     نسبة مئوية صـغرية مـن هـؤالء الالجـئني           رتئي أن   ويف حني ا  . الدولية املستمرة 

 وستتوقف احلكومـة    ،ليسوا حباجة إىل هذه احلماية    غالبيتهم  إىل محاية دولية مستمرة، ُوجِد أن       
  .ار قانون اهلجرة احملليالترتانية عن معاملتهم باعتبارهم الجئني، وبعد ذلك سُيدرجون يف إط

.  الجـئ بورونـدي سـابق ليـصبحوا مـواطنني ترتانـيني            ١٦٢ ٣٠٠وجيري جتنـيس حنـو        - ٣٦
، يف البداية، أن جيري نقل املواطنني الترتانـيني اجملنـسني حـديثا إىل أمـاكن أُخـرى،                  مقرراوكان  
ة برنامج النقـل هـذا       فقد أوقفت احلكوم   يف ظل العديد من القيود، مبا فيها القيود املالية،        ولكن  

  .ريثما جتري مزيدا من املراجعة
  

  اجلنوب األفريقي  -جيم   
 ففـي عـام   . استمر تأثر معظم بلدان منطقة اجلنوب األفريقي حبركات اهلجرة املختلطـة            - ٣٧

ــة بالعــام ٧٣نــسبة ، زاد عــدد الالجــئني وطــاليب اللجــوء يف موزامبيــق ب  ٢٠١١ ــة مقارن   يف املائ
صومال، وقــد وصــل الكــثريون منــهم  الوافــدين اجلــدد مــن إثيوبيــا والــ يــصل غالبيــة و. الــسابق

الالجـئني إىل   أعـداد   وأدى تـدفق    . حالة من اإلعياء الـشديد وهـم يعـانون مـن سـوء التغذيـة               يف
 الصندوق املركزي ملواجهة الطوارئ بتوفري أمـوال إضـافية          عإهناك مرافق خميم ماراتاين، واضطل    
واسـتجاب برنـامج    . تحـدة يف االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ        ملساعدة الفريـق القطـري لألمـم امل       

  .األغذية العاملي فورا ومشلت استجابته توفري التغذية التكميلية
ومــا زالــت جنــوب أفريقيــا تــستقبل أكــرب عــدد مــن طلبــات اللجــوء، حيــث بلــغ عــدد   - ٣٨

ــن      ــا يقــرب م ــدة م ــات اللجــوء اجلدي ــام   ١٠٧ ٠٠٠طلب ــل   ٢٠١١طلــب يف ع ــا ميث ــو م ، وه
وقـدم مواطنـون مـن زمبـابوي مـا يقـرب مـن نـصف هـذه                  . املائة أقل عن العـام الـسابق       يف ٥٠

ــارهم  ٦ ٨٠٠، مت االعتــراف بــأكثر مــن  ٢٠١١ويف عــام . الطلبــات  مــن طــاليب اللجــوء باعتب
ئناف عمليـات   توجـرى اسـ   . الجئني يف جنوب أفريقيا، وغالبيتـهم مـن الـصوماليني واإلثيـوبيني           

ويف حـني نفـذت احلكومـة بعـض توصـيات       . أكتـوبر /رين األول ترحيل مواطين زمبابوي يف تش    
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الفريق العامـل املعـين باحلمايـة لكفالـة تنفيـذ الترحيـل بـشكل إنـساين قـدر اإلمكـان، مـا زالـت                        
  .ر غري املصحوبني بذويهمهناك شواغل وخاصة بشأن القصَّ

  
  منطقة غرب أفريقيا  -دال   

ــالتقرير، شــهدت من     - ٣٩ ــشمولة ب ــرة امل ــاء الفت ــا   أثن ــة غــرب أفريقي ــن حــاالت   طق ــتني م اثن
، أدت أعمال العنف الـيت انـدلعت عقـب          األزمة ففي ذروة    .الطوارئ الكربى املتصلة بالتشريد   

 االنتخابات يف كوت ديفوار إىل تشريد ما يقدر بنحو مليـون شـخص، داخليـا وعـرب احلـدود،                  
الــذي ضــاعف   ف ، أدى اجلفــا ٢٠١٢ينــاير  /ويف كــانون الثــاين  . أساســا إىل ليربيــا  توجهــوا 

 ٢٠٠ ٠٠٠حتــرك حنــو العنــف يف مشــايل مــايل واالضــطرابات الــسياسية إىل آثــاره حــاالت  مــن
ــاه  الجــئ ــضال     جت ــا والنيجــر، ف ــا فاســو وموريتاني ــر مــن     بوركين ــداخلي ألكث ــشريد ال عــن الت
  . شخص١٥٠ ٠٠٠
الالجئني صورة أوليــة، بــ بــ،واعترفــت حكومــات كــل مــن توغــو وغانــا وغينيــا وليربيــا  - ٤٠
 ويف ليربيا، أُنشئ برنامج واسع النطاق للطـوارئ هبـدف مـساعدة             .نازحني من كوت ديفوار   ال

، كـان   ٢٠١١وحبلـول هنايـة عـام       . الالجئني يف اجملتمعات املضيفة وعدد من خميمات الالجـئني        
 مـشرد داخلـي قـد عـادوا إىل ديـارهم            ٤٦٧ ٠٠٠ الجئ ومـا يزيـد عـن         ١٣٥ ٠٠٠أكثر من   

 ويف هناية الفترة املشمولة بالتقرير، كـان هنـاك   . ٢٠١١مايو  /ئية يف أيار  منذ هناية األعمال العدا   
.  الجـئ مـن كـوت ديفـوار يف ليربيـا           ٥٨ ٠٠٠ مشرد داخلي يف كوت ديفوار و        ١٢٧ ٠٠٠

الــيت مشلــت املــدارس محلــة العــودة إىل ) اليونيــسيف(منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  ودعمــت 
  .مليون طفل

ــة    - ٤١ ــامج األغذي ــيم ملــسأل وقــام برن ــإجراء تقي ــه،   العــاملي ب ة األمــن الغــذائي وحــذر مــن أن
ــا زال حنــو      يف ــشريد، م ــة الت ــضررا مــن أزم ــر ت ــة األكث ــانون   ٦٠املنطق ــة مــن األســر يع  يف املائ
  .انعدام األمن الغذائي من
  

  االستجابة اإلنسانية والتعاون بني الوكاالت  -ثالثا   
  تعزيز مبادئ احلماية الدولية  -ألف   

رت حــاالت الطــوارئ يف غــرب أفريقيــا وشــرقها والقــرن األفريقــي أن مبــدأ عــدم   أظهــ  - ٤٢
. اإلعادة القسرية، وهو حجر الزاوية يف محاية الالجئني، ظـل حيظـى بـاحترام علـى نطـاق واسـع                   

  .للقلق مدعاةبعض حاالت اإلعادة القسرية وإغالق احلدود يف أفريقيا كانت ومع ذلك، فقد 
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بلدان يف أفريقيا سياسة جتميع الالجئني يف خميمات، ومنع الالجـئني           ويتبع العديد من ال     - ٤٣
ــاطق حمــددة، وهــي     ويوجــد .  عــادة خميمــات الالجــئني وطــاليب اللجــوء مــن العــيش خــارج من

إثيوبيا مثال جيد يوفر لالجئني بديال عن العيش على اإلعالـة طويلـة املـدى، حيـث مسحـت                    يف
يتـريني الـذين ميكنـهم أن يـدعموا أنفـسهم ماليـا              لالجـئني اإلر   “العيش خـارج املخـيم    ”سياسة  

  .وأضافت حكومة إثيوبيا منحا دراسية إىل هذا الربنامج. بأن يعيشوا خارج املخيمات
وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، قام مشروع تطـوير قـدرة احلمايـة االحتياطيـة املـشترك                  - ٤٤

 من كبار موظفي ١٠انية، بإرسال بني الوكاالت، والذي استضافه مكتب تنسيق الشؤون اإلنس       
قـدموا   وقـد .  تـساعد املـشردين يف أفريقيـا       احلماية للعمل يف خمتلف منظمات األمـم املتحـدة الـيت          

مجهوريـة الكونغـو    مـن  كـل  يفاملتعلقة باحلمايـة   ستجابة  االختطيط وتنسيق وتنفيذ    جمال  اخلربة يف   
  .وي وناميبياالدميقراطية والسودان والصومال وكوت ديفوار وكينيا ومال

  
  تعزيز احلماية الوطنية لالجئني    

اسـتمرت األنــشطة الراميــة إىل تعزيــز األطــر املعياريـة واملؤســسية، وضــمان حــسن ســري     - ٤٥
العمل يف نظـم اللجـوء، وتـدعيم القـدرات الوطنيـة للتعامـل مـع األعـداد املتزايـدة مـن الالجـئني                

ــا يف ذلــك يف حركــات اهلجــرة امل    ــا   ختلطــة،وطــاليب اللجــوء، مب ــدان تقريب ــع البل  وذلــك يف مجي
وتباينــت نوعيــة اإلجــراءات احلكوميــة لتحديــد وضــع الالجــئني واســتدامتها خــالل  . أفريقيــا يف

األمـم  ففـي إريتريـا وجنـوب الـسودان وجيبـويت، اضـطلعت مفوضـية               . الفترة املـشمولة بـالتقرير    
جئني، بينما طُــبقت إجـراءات      الالجئني باملسؤولية الكاملة عن حتديد وضع الال      املتحدة لشؤون   

ــا وكــوت ديفــوار    وزاد العــدد اإلمجــايل . مــشتركة لتحديــد وضــع الالجــئني يف ســرياليون وغان
ــا مــن     ــة يف أفريقي ــة عــام   ٣١١ ٣٠٠حلــاالت طلــب اللجــوء املعلق  إىل ٢٠١٠شــخص يف هناي

وظلــت القــدرات الوطنيــة ملواجهــة اللجــوء . ٢٠١١شــخص يف هنايــة عــام  ٣٦٦ ٦٠٠حــوايل 
سـياق   األشـخاص إىل نظـام اللجـوء يف   وأدى انـضمام عـدد كـبري مـن       ة بأكثر من طاقتـها،      حممل

  .على جودة إجراءات حتديد وضع الالجئنيإىل التأثري السليب حركات اهلجرة املختلطة 
واجهت دولـة جنـوب الـسودان املـستقلة حـديثا حالـة طـوارئ               وفور استقالهلا تقريبا،      - ٤٦

ــالالجئني   ــة ب ــد متعلق ــة   م يف ظــل ع ــة مطبق ــة أو معياري ــول  . وجــود أطــر قانوني ويف حــني مت قب
ــانون لالجــئني           ــصياغة ق ــا ل ــة يف جوب ــود جاري ــت اجله ــسودان، ظل ــن ال ــادمني م الالجــئني الق

قــدرة مــن خــالل تعزيــزه ومــن املتوقــع اعتمــاد قــانون الالجــئني قريبــا، وستتحــسن  . وإصــداره
  .يالد ووثائق الزواج والوفاةشهادات املاحلكومة على إصدار بطاقات هوية لالجئني و
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  التسجيل والتوثيق    
ــا لتحديــ       - ٤٧ ــسجيل لــدى الوصــول أمــرا حامس ــد الت ــاهتم، فــضال   يع د الالجــئني واحتياج
تــسجيل للقــدرة إنــشاء وخــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، مت . التهديــدات األمنيــة احملتملــة عــن
ــا     يف ــة الكونغــو   حــاالت الطــوارئ لالجــئني مــن كــوت ديفــوار يف ليربي ــا؛ ومــن مجهوري وغان

الدميقراطيــة يف أوغنــدا وروانــدا؛ ومــن الــصومال يف إثيوبيــا وكينيــا؛ ومــن الــسودان يف إثيوبيــا    
ومبجـرد إمتـام التـسجيل      . النيجـر وجنوب الـسودان، ومـن مـايل يف بوركينـا فاسـو وموريتانيـا و              

صول علـى صـورة     حاالت الطوارئ، جتري عملية تسجيل فردية أكثر تفصيال، لـضمان احلـ            يف
  .شاملة جلموع الالجئني واحتياجاهتم ومساهتم

 يف املائة من حـديثي الـوالدة الالجـئني يف املخيمـات       ٥١حصل  ويف مجيع أحناء العامل،       - ٤٨
مـيالد خـالل   علـى شـهادات    يف املائة من األطفال الرضع الالجـئني يف املنـاطق احلـضرية              ٨٩و  

ــل ٢٠١١عــام  ــة يف املخ٤٦، مقاب ــاطق احلــضرية يف عــام   ٤٩يمــات و  يف املائ ــة يف املن  يف املائ
ويعــد تــسجيل املواليــد خطــوة أوىل حنــو االعتــراف بالــشخص مــن الناحيــة القانونيــة    . ٢٠٠٩

ومن الضروري أيضا التخفيف من خمـاطر احلمايـة، مبـا يف ذلـك     . واحليلولة دون انعدام اجلنسية   
الرعايــة احلــصول علــى يتــاح للطفــل التجنيــد القــسري واالجتــار والــزواج املبكــر، وضــمان أن  

  .الصحية والتعليم وغريمها من اخلدمات
ويف خميم كاكوما يف كينيا، أسفرت التدابري اليت اُتـبعت جلعـل عمليـة تـسجيل املواليـد                   - ٤٩

أكثر كفـاءة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام وحـدات متنقلـة لتـسجيل املواليـد، عـن زيـادة يف تـسجيل                         
ومشلــت  .٢٠١١ يف املائــة يف عــام  ٨٠ إىل ٢٠١٠ائــة يف عــام   يف امل٤٨املواليــد اجلــدد مــن   

ــق التــسجيل           ــا نقــص مراف ــد يف أفريقي ــرص تــسجيل املوالي ــول دون حتــسني ف ــيت حت ــق ال العوائ
ويف اجتمـــاع . واملـــوظفني املخصـــصني هلـــذا الغـــرض، ونقـــص املعلومـــات، وارتفـــاع الرســـوم

، ونظمتـــه ٢٠١١يـــسمرب د/حكـــومي دويل علـــى املـــستوى الـــوزاري ُعــــقد يف كـــانون األول
 املتعلقـة   ١٩٥١ التفاقيـة عـام      ٦٠مبناسبة الـذكرى الــ      مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      

ــام  مــسني مبركــز الالجــئني والــذكرى اخل    بــشأن ختفــيض حــاالت انعــدام    ١٩٦١التفاقيــة ع
 اجلنسية، تعهدت حكومات مجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجنـوب          

  .أفريقيا ورواندا وكوت ديفوار وناميبيا بتحسني سبل وصول الالجئني إىل تسجيل املواليد
  

  تعزيز حقوق اإلنسان للمشردين داخليا    
ــذكرى ٢٠١٢شــهد عــام    - ٥٠ ــسان    العــشرين  ال ــة املقــرر اخلــاص املعــين حبقــوق اإلن لوالي

يــة املــشردين داخليــا، وخــالل هــذين العقــدين، أُحــرِز تقــدم يف حتــسني محا .للمــشردين داخليــا
ومثَّـل اعتماد اتفاقية االحتاد األفريقي حلماية املـشردين داخليـا يف أفريقيـا ومـساعدهتم، املـسماة       
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ــ.  َمــــعلما قانونيـــا٢٠٠٩اتفاقيـــة كمبـــاال، يف عـــام  ، كـــان ٢٠١٢مـــايو /ول هنايـــة أيـــاروحبلـ
ــالغ عــددهم     ٣٧ ــة   عــضوا قــد وقعــوا ع ٥٤عــضوا مــن أعــضاء االحتــاد األفريقــي الب لــى اتفاقي

وحتتاج االتفاقية إىل مخسة عـشر تـصديقا لكـي         .  عضوا على ذلك الصك    ١٣كمباال، وصدق   
وقد ظلت جمموعة احلماية العاملية تقدم الدعم إىل مفوضية االحتاد األفريقـي            . تدخل حيز النفاذ  

ــانون         ــة يف الق ــى إدراج أحكــام االتفاقي ــدول عل ــساعدة ال ــوذجي مل ــانون من ــشروع ق ــداد م إلع
وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، أعـدت أنغـوال وليربيـا تـشريعات تقـوم علـى أسـاس                    . ينالوط

  . بشأن التشرد الداخلي، كما فعلت كينيا نفس الشيء١٩٩٨املبادئ التوجيهية لعام 
وركز املقرر اخلاص كثريا من عملـه علـى ضـرورة تعزيـز املـساعدة واحلمايـة واحللـول                    - ٥١

  .املشردين الذين يعيشون خارج املخيماتالدائمة بالنسبة لغالبية 
  

  انعدام اجلنسية    
ــام   - ٥٢ ــذكرى   ٢٠١١يف ع ــال بال ــام  اخلمــسني ، جــرى االحتف ــة ع ــشأن ١٩٦١التفاقي  ب

ــوعي بانعــدام اجلنــسية واختــاذ       ــادة ال ختفــيض حــاالت انعــدام اجلنــسية، عــن طريــق تــشجيع زي
ستوى الــوزاري، أعربــت الــدول ويف االجتمــاع احلكــومي الــدويل علــى املــ. إجــراءات ملعاجلتــه

األفريقية عن التزام غري مسبوق باحلد من حـاالت انعـدام اجلنـسية وختفيـضها، وحتديـد عـدميي                    
 تعهدا فيما يتـصل بانعـدام اجلنـسية، مـن بينـها             ٢٢قدمت الدول األفريقية    و. اجلنسية ومحايتهم 

 عـــدميي اجلنـــسية  املتعلقـــة مبركـــز األشـــخاص١٩٥٤ تعهـــدا باالنـــضمام إىل اتفاقيـــة عـــام ١١
عـت بـنن   وخالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، وقّ    . ١٩٦١تعهدا باالنضمام إىل اتفاقية عام       ١٥ و

  .يهماتوبوركينا فاسو ونيجرييا على إحدى االتفاقيتني أو كل
ومشلــت التعهــدات األخــرى حتــسني فــرص احلــصول علــى التــسجيل املــدين والوثــائق،     - ٥٣

من حاالت انعدام اجلنسية وتقليلـها، وإجـراء الدراسـات بـشأن            وإصالح قوانني اجلنسية للحد     
  .انعدام اجلنسية والتوعية بشأهناحاالت 

واعترف عدد متزايد مـن الـدول بأمهيـة إدراج ضـمانات يف قـوانني اجلنـسية مـن أجـل                - ٥٤
وقـد أرسـى الدسـتور اجلديـد وقـانون اجلنـسية واهلجـرة يف كينيـا قـدوة                   . جتنب انعـدام اجلنـسية    

 من خـالل إدمـاج مبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف كافـة األمـور املتعلقـة باجلنـسية،                        حسنة
  . يف اخلارج سببا لفقدان اجلنسيةومنح اجلنسية للقطاء، وضمان أن ال تصبح اإلقامة

ففــي جنــوب . وتعــد خالفــة الــدول إحــدى احلــاالت األكثــر تــسببا يف انعــدام اجلنــسية  - ٥٥
 مشورة تقنيـة بـشأن صـياغة الدسـتور وتـشريعات اجلنـسية، وأيـدت        السودان، قدمت املفوضية  

 .حدوث حاالت انعدام اجلنسية عندما استقل هـذا البلـد  من اعتماد قوانني قللت إىل حد كبري   
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وعملـت اجلهـات الفاعلـة الدوليــة مـع حكـوميت الـسودان وجنــوب الـسودان لـضمان أن يتــاح         
لـسودان، والعائـدين إليـه، احلـصول علـى          لألشخاص من أصـل سـوداين جنـويب املوجـودين يف ا           

وعلى الرغم من هذه اجلهـود، ظلـت هنـاك شـواغل بـشأن وضـع                 .وثائق هوية تثبت جنسيتهم   
األشخاص من أصل سوداين جنويب ممن يقيمون يف السودان، والـسودانيني املقـيمني يف جنـوب      

ألفـراد الـذين هلـم    وال يوجد لدى الكثريين منهم وثائق تثبـت جنـسيتهم، ولـذا فـإن ا               .السودان
صالت بكل من الدولتني، مبا يف ذلـك مـن هـم مـن أصـول خمتلطـة أو ممـن ينتمـون إىل منـاطق                          
حدودية أو متنازع عليها، قد يواجهون صعوبة يف إثبـات جنـسيتهم، ويظلـون معرضـني خلطـر          

  .انعدام اجلنسية
  

  أمن األشخاص الذين ُتـعىن هبم املفوضية، وسالمة املوظفني    
ــ  - ٥٦ ؤد تـــصاعد الـــرتاع واألزمـــات اإلنـــسانية يف أفريقيـــا إىل زيـــادة عـــدد الالجـــئني   مل يـ

واملـشردين داخليـا فحـسب، ولكنــه أدى أيـضا إىل خمـاطر التجنيــد القـسري، والعنـف اجلنــسي        
ويف العديـد مـن العمليـات، كـان الوصـول إىل            . واجلنساين، واهلجمات اليت تـستهدف املـدنيني      

يـدا بـسبب عـدم اسـتقرار احلالـة األمنيـة أو التهديـدات املباشـرة         الالجئني واملـشردين داخليـا مق    
علـى احلفـاظ علـى      عـاونوا   ويف كينيـا، قتـل اثنـان مـن قـادة الالجـئني ممـن                . للعاملني يف اإلغاثـة   

ويف كيفــو الــشمالية يف شــرق مجهوريــة الكونغــو . الــسالم والــسالمة يف جممــع داداب لالجــئني
مـــات املـــشردين داخليـــا، حيـــث عـــذبت وقتلـــت  الدميقراطيـــة، غـــزت مجاعـــات مـــسلحة خمي 

وأعـاق  . األشخاص الذين رفضوا أن خيضعوا ألعمال السخرة اليت تفرضها إحـدى امليليـشيات            
اســتمرار العنــف وصــول املــساعدات اإلنــسانية إىل املخيمــات، ومل يــتمكن العــاملون يف اجملــال  

ــساين مــن الوصــول إال إىل   ــا يف كيفــو   خميمــا للمــشردي ٣١ خميمــات مــن أصــل  ٨اإلن ن داخلي
ــوا مــصحوبني حبراســة عــسكرية   ــشمالية دون أن يكون ــسودان، ظــل وجــود   . ال ويف جنــوب ال

الجــئ بــالقرب مــن احلــدود الــسودانية مــصدرا للقلــق، ممــا عــرض الالجــئني   ٥٠ ٠٠٠حــوايل 
  .، مبا يف ذلك القصف اجلويرتاعوالعاملني يف اجملال اإلنساين إىل اآلثار غري املباشرة لل

ــة األجانــب يف عــدة     وأ  - ٥٧ ــوارد إىل كراهي ــافس علــى امل ــصادية والتن ــصعوبات االقت دت ال
ويف مالوي، هومجت وهنبت احملـالت واألعمـال التجاريـة الـصغرية األخـرى الـيت أقـام                  . مناطق

معظمها الجئون روانديون خارج خميم دزاليكـا، وطالبـت األوسـاط التجاريـة احملليـة احلكومـة                 
  .ة اليت تقام خارج خميم الالجئنيبوضع حد لألعمال التجاري

وقامــت قــوات حفــظ الــسالم الدوليــة بــدور رئيــسي يف تعزيــز ســيادة القــانون ومحايــة       - ٥٨
ويف جــونقلي جبنــوب . املــدنيني يف مجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وجنــوب الــسودان والــسودان 

ــصائل يف عــ        ــسودان ف ــوب ال ــة جن ــم املتحــدة يف مجهوري ــة األم ــسودان، وضــعت بعث ــرى ال دة ق
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ــن جــرّ     ــذين شــردوا م ــضافت األشــخاص ال ــف است ــال العن ــةاء أعم ــات   الطائفي ، ونظمــت دوري
ويف كوت ديفوار، تعرض أفراد قوات حفظ السالم يف عمليـة األمـم املتحـدة        . مناطق الرتوح  يف

الــيت كانــت مثــار يف كــوت ديفــوار هلجــوم يف الفتــرة املتــسمة بــالعنف الــيت أعقبــت االنتخابــات  
أن العمليـة ميكنـها أن تـستخدم        ) ٢٠١١ (١٩٧٥ أكـد جملـس األمـن يف قـراره           ، بعـد أن   خالف

  . لتنفيذ واليتها حلماية املدنيني املعرضني لتهديدات هبجمات وشيكة“مجيع الوسائل الالزمة”
.  منهم يف أفريقيـا    ٢٦، ُتـويف   ٢٠١١ من العاملني باألمم املتحدة يف عام        ٣٥وقد قُـتل     - ٥٩

ــا،  ويف اهلجــوم علــى دار ا وكانــت .  حنبــهم زمــيال١٣قــضى ألمــم املتحــدة يف أبوجــا، نيجريي
من بني أكثـر األمـاكن خطـورة علـى العـاملني      ) السودان(جنوب السودان والصومال ودارفور  

  . خالل الفترة املشمولة بالتقريريف اجملال اإلنساين وقوات حفظ السالم
  

  منع العنف اجلنسي واجلنساين والتصدي له    
ندوق األمم املتحدة للسكان على تعزيز قدرة موظفي الرعايـة الـصحية علـى              ساعد ص   - ٦٠

حتديد العنف اجلنسي واجلنساين واحلد منه والتصدي له يف أوغنـدا وتـشاد ومجهوريـة الكونغـو        
. ان والـــصومال وكينيـــا وليربيـــاومجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة وجنـــوب الـــسودان والـــسود

 على عـالج ضـحايا االغتـصاب، وعلـى مـسارات اإلحالـة       تدريب موظفي الرعاية الصحية    ومت
لـى الوقايـة مـن االغتـصاب وغـريه          وجـرى تقـدمي تـدريب ع      . الطبية والقانونية علـى حـد سـواء       

حاالت العنف اجلنسي واجلنساين وعالجها إىل الشرطة يف غانا وجملس الالجـئني وحـراس               من
ــ. مراقبــة أمــن األحيــاء يف خميمــات الالجــئني يف غانــا   ت إحــدى األولويــات االســتراتيجية  ومتثل

الرئيسية يف تعزيز قدرة الشركاء الوطنيني على استخدام نظام إدارة املعلومات املتعلقـة بـالعنف               
اجلنــساين مــن أجــل مجــع وإدارة البيانــات عــن العنــف اجلنــسي واجلنــساين يف تــشاد وجنــوب     

دة للـسكان دعمـا   وقـدم صـندوق األمـم املتحـ    . السودان والسودان والصومال وكـوت ديفـوار     
لبناء املراكز النسائية وإعادة تأهيلها وتوفري األجهزة هلـا يف خميمـات املـشردين داخليـا يف تـشاد                   

  .والسودان والصومال وغينيا وليربيا
ــاطق،    - ٦١ ــصدي للعنــف  ويف كــثري مــن املن ــق خطــرية   يواجــه الت ــساين عوائ ــسي واجلن اجلن
 القانون ونقـص القـدرة القـضائية، ممـا يـسمح      اإلفالت من العقاب وعدم كفاية إنفاذ     جراء   من

 قــضية ٩٠ويف مشــال مجهوريــة الكونغــو، جــرى اإلبــالغ عــن . للجنــاة بــأن يفلتــوا مــن العدالــة
ــهم ٢٠١١للعنــف اجلنــسي واجلنــساين يف عــام   ــة تتعلــق بأطفــال ٦٧، مــن بين ومل تقــدم .  حال

، كفـل اسـتحداث نظـام       ولكـن، يف جيبـويت    . من القضايا إىل احملكمة حىت هناية تلك الـسنة         أي
زيـادة تنـسيق    وقـد سـاعد ذلـك، إىل جانـب          . احملاكم املتنقلة تقدمي مزيد مـن اجلنـاة إىل العدالـة          
الطاقة الشمسية، على احلد من حـوادث العنـف         أنشطة االستجابة وإضاءة الشوارع باستخدام      
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رع الــيت وجــرى أيــضا تركيــب أنــوار الــشوا. اجلنــسي واجلنــساين يف خمــيم علــي عديــه لالجــئني
  .تعمل بالطاقة الشمسية يف بعض خميمات الالجئني يف إثيوبيا

  
  محاية ذوي االحتياجات اخلاصة، مبن فيهم النساء واألطفال وكبار السن واملعوقون    

 يف املائة من الالجئني وطاليب اللجـوء يف أفريقيـا مـن النـساء               ٥١، كان   ٢٠١١يف عام     - ٦٢
 يف املائـة    ٥املائة من الالجئني دون سن الثامنـة عـشرة، و            يف   ٤٧وكان يف املتوسط    . والفتيات

وكانت هناك زيادة ملحوظة يف عدد املشردين القـصر غـري املـصحوبني             .  سنة ٦٠يفوق سنهم   
وكـان مـا يقـرب مـن نـصف جممـوع            . بذويهم، وال سيما يف شرق أفريقيا ويف القرن األفريقي        
، حيــث )١٤ ٠٠٠( مــسجلني يف كينيــا القــصر غــري املــصحوبني بــذويهم يف مجيــع أحنــاء العــامل

ــذويهم     ــا مــــن القــــصر غــــري املــــصحوبني بــ ــيم كاكومــ ــا عــــدد ســــكان خمــ   تــــضاعف تقريبــ
ــن  ــام ٢ ٢٦٠مــــ ــة عــــ ــسنة٤ ٢٤٥ إىل ٢٠١١ يف بدايــــ ــة الــــ ــر .  يف هنايــــ ــّجل أكثــــ   وُســــ

عظمهــم مــن أصــل صــومايل وإريتــري،   مــن القــصر غــري املــصحوبني بــذويهم، وم ٧ ٠٠٠مــن 
  . يف إثيوبياخمتلف خميمات الالجئني يف
وينبغي إخضاع كل طفـل مـن األطفـال غـري املـصحوبني بـذويهم أو املنفـصلني عنـهم                      - ٦٣

لعملية حتديد اخليار األفضل ملصلحة الطفل لتوفري أفضل رعاية مؤقتة هلم وإجياد حـل لوضـعهم                
ورغم زيادة العـدد اإلمجـايل هلـذه العمليـات، فقـد اخنفـضت نـسبة األطفـال                  . على املدى البعيد  

ــذين خــضعوا هلــا  ــة ســوى    . ال ــا، مل خيــضع هلــذه العملي ــة مــن القــصر غــري   ١ففــي كيني  يف املائ
وذُكــر . املــصحوبني بــذويهم، وكــان اهلــدف منــها بالدرجــة األوىل إجيــاد حــل دائــم لوضــعهم  

االفتقار إىل القدرات واملوارد ضمن العقبات الـيت حتـول دون إجـراء مزيـد مـن هـذه العمليـات         
  .ة أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا ومالوييف إثيوبيا ومجهوري

  
  إيصال املساعدة واالحتياجات اخلاصة  -باء   

  الغذاء    
ــة عــام    - ٦٤ ــون الجــئ و ١,٩، كــان حنــو  ٢٠١٢يف بداي ــون مــشرد داخلــي  ١,٢  ملي  ملي

 بلدا أفريقيا يعتمدون على املساعدات الغذائية اليت يقدمها برنـامج           ٢٤ونصف مليون عائد يف     
وتشمل املساعدات الغذائية عمليات توزيع األغذية العامة، والتغذية التكميليـة          . ة العاملي األغذي

اليت تستهدف فئات معينة، والوجبات املدرسية، ومشاريع الغذاء مقابل العمل، وبـرامج زيـادة              
ومـن األمثلـة علـى ذلـك     . القدرة على التحمل يف املناطق اليت تعـاين مـن انعـدام األمـن الغـذائي           

قة جيجيغا يف إثيوبيا، حيث تلقت نساء خميم الالجئني واجملتمع احمللي املـضيف خاليـا حنـل                 منط
  .إلنتاج العسل
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ويف السنوات األخـرية، انتقـل اجملتمـع الـدويل للمـساعدة اإلنـسانية مـن النـهج التقليـدي                      - ٦٥
أتـاح   وقد. وينية النقد والبطاقات التم   املتمثل يف تقدمي مساعدات غذائية عينية إىل استخدام نظام        

ــة احتياجــاهتم          ــة تلبي ــد كيفي ــى حتدي ــدرة أكــرب عل ــر وق ــارات أكث ــستفيدين خي ــار للم ــذا اخلي . ه
واسُتخدم النقد والبطاقات التموينيـة للحـصول علـى الغـذاء يف احلـاالت الـيت يكـون فيهـا الغـذاء                  

 وكاكومـا،   ويف داداب . متوفرا يف األسـواق احملليـة دون أن يـتمكن أشـد النـاس فقـرا مـن اقتنائـه                   
ويقــوم . أُعطيـت بطاقـات متوينيــة للنـساء واألطفـال الــصغار لـشراء املنتجـات الطازجــة واحلليـب       

شؤون الالجئني حاليا بتنفيذ مشروع لتقيـيم أثـر    األمم املتحدة ل  برنامج األغذية العاملي ومفوضية     
  .دينالة املتعلقة حبماية املستفياستخدام نظام النقد والبطاقات التموينية على احل

  
  اإليدز/الصحة العامة وفريوس نقص املناعة البشرية    

ظلت األنشطة املتعلقة بالصحة العامة وحصول الالجئني واملشردين داخليـا والعائـدين              - ٦٦
وخـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير،        . على اخلدمات الصحية ضـمن العناصـر األساسـية للحمايـة          

بات اجلهـاز التنفـسي واملالريـا األسـباب الرئيـسية         ظل سوء التغذيـة واحلـصبة واإلسـهال والتـها         
ويف تطـور  . اخلمسة لوفـاة األطفـال الالجـئني واملـشردين داخليـا دون سـن اخلامـسة يف أفريقيـا                 

إجيايب، استفاد عدد متزايد من الالجئني من بـرامج التـأمني الـصحي الطوعيـة يف غـرب أفريقيـا                    
  .ملناطق احلضريةومجهورية الكونغو الدميقراطية، وال سيما يف ا

، جـاء معظـم الالجـئني املـشردين اجلـدد مـن منـاطق تعـاين مـن انعـدام                    ٢٠١١ويف عام     - ٦٧
وكـان العديـد مـن هـؤالء يف حالـة صـحية سـيئة               . األمن الغذائي يف الـسودان والـصومال ومـايل        

إىل وكان مـا ينـاهر ثلثـي األطفـال الـصوماليني الـذين وصـلوا               . عند وصوهلم إىل البلدان اجملاورة    
ويف أحـد املخيمـات، جتـاوز معـدل الوفيـات           . دولو آدو يف إثيوبيا يعانون من سـوء تغذيـة حـاد           

وُعـّززت اخلـدمات التغذويـة والـصحية، مبـا يف ذلـك             .  شـخص  ١٠ ٠٠٠اليومي سبعة من كل     
ــصبة     ــد احلـ ــاق ضـ ــعة النطـ ــيم واسـ ــيم محـــالت تطعـ ــل   تنظـ ــّسن التواصـ ــال، وحتـ ــلل األطفـ وشـ

يجــة لــذلك، ُخفّــض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن اخلامــسة إىل   ونت. اجملتمعــات احملليــة مــع
وُخفّضت معدالت سوء التغذية احلاد ككـل يف خميمـات          . مستوى أقل بكثري من عتبة الطوارئ     

  .٢٠١٢يونيه / يف املائة يف حزيران١٥ إىل ٢٠١١ يف املائة عام ٥٠دولو آدو من أكثر من 
 نقــص املناعــة البــشرية وختفيــف حــدة  وأدرجــت الوكــاالت أنــشطة للتوعيــة بفــريوس   - ٦٨

وُتـدمج  . انتشاره يف إطـار االسـتجابة للحـاالت اإلنـسانية ككـل منـذ بدايـة حـاالت الطـوارئ                   
ــة اخلاصــة للمــصابني بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية      ــة الغذائي ــد الرعاي ــدز /علــى حنــو متزاي اإلي

ل، يف بــرامج التغذيــة والــسل، وللنــساء يف إطــار جهــود منــع انتقــال العــدوى مــن األم إىل الطفــ
التكميلية الروتينية لالجـئني واملـشردين داخليـا يف سـياقات شـىت، مبـا يف ذلـك حـاالت التـشرد                      
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اليت طال أمدها يف بوروندي ومجهورية ترتانيا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا، وخـالل             
  .أزمة القرن األفريقي

املي املـشردين داخليـا املـصابني بفـريوس         ويف كوت ديفوار، ساعد برنامج األغذيـة العـ          - ٦٩
   بتـــوفري أغذيـــة تكميليـــة لنحـــو ٢٠١١نقـــص املناعـــة البـــشرية خـــالل حالـــة الطـــوارئ لعـــام  

الج املــضاد للفريوســات  مــن املرضــى الــذين يعــانون مــن ســوء التغذيــة وخيــضعون للعــ ٥ ٠٠٠
، مكّنـت    املتحـدة  اويف أوغنـدا ومجهوريـة ترتانيـ      . املناطق األكثر تضررا من التشرد     العكوسة يف 

 النطـاق لألفـراد الـذين       برامج رعايـة اجملتمعـات احملليـة والرعايـة املرتليـة الـيت تقـدم دعمـا واسـع                  
ــانون مــن  ــا        يع ــشية لالجــئني واملــشردين داخلي ــة حــصول األســر املعي ضــعف شــديد مــن كفال

 بـرامج  وواصـلت مجيـع  . املصابني بفريوس نقص املناعة البشرية على سلة مـن األغذيـة املتوازنـة         
ــة        ــربامج الوطني ــا يف ال ــشردين داخلي ــى إدراج الالجــئني وامل ــشجيع عل ــسانية الت االســتجابة اإلن

  .املتعلقة بفريوس نقص املناعة البشرية، ذلك أن أكثر من نصف البلدان مل تقم بذلك بعد
التقــدم العلمــي وتراجــع احلــواجز املاليــة الــيت حتــول دون تلقــي العــالج وحتــسن   دى وأ  - ٧٠

إتاحة مزيد من الفرص للمشردين والعائدين للحصول على العالج املـضاد           إىل  التوعية  مستوى  
 يف املائــة مــن الالجــئني املعــروف أهنــم ٩٣، كــان ٢٠١١وبنهايــة عــام . للفريوســات العكوســة

ن بفريوس نقص املناعة البشرية أو اإليدز يف أفريقيا حيصلون على هـذا العـالج مبـستوى                 ومصاب
  . املناطق اجملاورةمماثل ملستوى سكان

  
  التعليم    

فــال يكملــون تعلــيمهم االبتــدائي  أط١٠ مــن كــل ٩وفقــا لليونيــسيف، فــإن أقــل مــن   - ٧١
 أطفــال ال يــستفيدون ٥ مــن كــل ١ البلــدان الناميــة، ويف أقــل البلــدان منــوا، فــإن أكثــر مــن  يف
يدون مـن التعلـيم   وتقـّدر املفوضـية بـأن ربـع األطفـال الالجـئني ال يـستف           . التعلـيم االبتـدائي    من

االبتدائي، وبأن واحدا فقـط مـن كـل مخـسة شـباب مـن الالجـئني مـسجل يف مـدارس التعلـيم                   
ومـــن التحـــديات املطروحـــة يف هـــذا الـــصدد االفتقـــار إىل الـــبىن التحتيـــة األساســـية  . الثـــانوي

وغالبــا مــا حيــول الفقــر دون متكــن اآلبــاء مــن تغطيــة تكــاليف  . واملعــدات واملدرســني املــؤهلني
والفتيات بشكل خاص غري قادرات على البقـاء يف املدرسـة بـسبب             . رسوم أو الزي املدرسي   ال

  .ما يتحملنه من مسؤوليات مرتلية متعددة أو بسبب الزواج املبكر
، بدأت املفوضية تنفيذ استراتيجية تعليمية لكفالة اسـتفادة عـدد أكـرب        ٢٠١١ويف عام     - ٧٢

والبلـدان  .  وثانوي عايل اجلودة يف بيئـات تعليميـة آمنـة          من األطفال املشردين من تعليم ابتدائي     
اليت حظيت باألولوية يف إطار هذه االستراتيجية هي إثيوبيا وأوغندا وتشاد وجنـوب الـسودان               

وأدخلت مـشاريع أُجنـزت يف خميمـات الالجـئني واملـشردين داخليـا وداخـل                . والسودان وكينيا 
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ــا وتـــش  ــة املـــضيفة يف إثيوبيـ ــتخدام مـــصابيح  اجملتمعـــات احملليـ ــا اسـ اد وشـــرق الـــسودان وكينيـ
  .فال من الدراسة بعد حلول الظالممشاعل مرتلية تعمل بالطاقة الشمسية، مبا ميكّن األط أو
ينشتاين األملانية األكادميية لالجئني منحا دراسية لالجئني ملتابعـة         أوتقدم مبادرة ألربت      - ٧٣

  طالبا وطالبة من هذه املـنح الدراسـية        ١ ٦٨٠، استفاد زهاء    ٢٠١١ويف عام   . التعليم اجلامعي 
  . بلدا، معظمها يف أفريقيا٤٠يف 
  

  فرص كسب الرزق    
رغم أنه يف بداية حاالت التشرد الطارئة تكون معظـم اجملتمعـات احملليـة املـضيفة علـى                    - ٧٤

 استعداد لتقاسم مواردها مع الوافدين اجلدد، فإن وجود املشردين ملدة طويلة غالبـا مـا يـشكّل                
. عبئــا ثقــيال علــى الوســائل واملرافــق املتاحــة، مبــا يف ذلــك املــوارد الطبيعيــة مثــل امليــاه واحلطــب

ــة فــرص كــسب ال     ومل عــيش هلــم ميكّــن تــشجيع اعتمــاد املــشردين علــى ذاهتــم مــن خــالل هتيئ
لـى إقامـة عالقـات أكثـر انـسجاما          احلـد مـن تكلفـة املـساعدة فحـسب، بـل سـاعد أيـضا ع                 من
وعالوة على ذلك، مـا فتـئ االعتمـاد علـى الـذات يـشكّل عـامال              . ية املضيفة اجملتمعات احملل  مع

  .حامسا يف إجياد حلول دائمة
وأصبح إشراك اجملتمعات احمللية املضيفة يف الربامج اخلاصة باملـشردين أساسـيا للحفـاظ          - ٧٥

مـع احمللـي    وبينمـا يتلقـى الالجئـون احلـصص الغذائيـة بانتظـام، فـإن اجملت              . على بيئة محاية مواتيـة    
ــة مبخيمــات الالجــئني يف داداب يوا    ــرى احمليط ــضيف يف الق ــوارد  امل ــصا يف امل ــدوره تناق . جــه ب

، لّبى برنامج األغذيـة العـاملي احلاجـة املتزايـدة للمجتمعـات احملليـة مـن خـالل                   ٢٠١١عام   ويف
ــل األصــول يف منطقــة    ــومترا حــول خميمــات الالجــئني  ٤٥مبــساحة مــشاريع الغــذاء مقاب .  كيل

ف هذه املشاريع إىل التخفيـف مـن آثـار األمطـار غـري املنتظمـة، وتـوفري أصـول للمجتمـع                   وهتد
وكانـت األنـشطة الرئيـسية مرتطبـة بـدعم جـين         . احمللي املضيف، وحتسني أسباب معيشة أفراده     

  .ليت أُقيمت لتجميع مياه األمطاراملنتجات الزراعية وختزينها وبيعها، وكذلك صيانة البىن ا
 أفريقيــا، نفّــذت منظمــة العمــل الدوليــة برناجمــا لتــوفري فــرص كــسب الــرزق    ويف غــرب  - ٧٦

ومشلت املشاريع املنجزة يف إطار هذا الربنامج       .  بلدا ١٤لالجئني الذين اختاروا االندماج حمليا يف       
إجراء دراسات للسوق ودراسات جدوى وتوفري التدريب والتمويل ألصحاب املـشاريع املتناهيـة             

الالجئــات يف الــسنغال وغامبيــا مــن مــشاريع بــستنة وزراعــة علّمتــهن كيفيــة  واســتفادت . الــصغر
  .اجلمع بني الزراعة وتربية املاشية، مبا ميكنهن من إنتاج السماد العضوي والغاز احليوي
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  إهناء التشريد القسري  -جيم   
عند حدوث تغريات إجيابية ذات طـابع جـوهري ودائـم يف البلـد األصـلي لالجـئ مـا،                  - ٧٧
 ١٩٥١دراك أن األســباب الــيت دفعتــه إىل الفــرار مل تعــد قائمــة، فــإن اتفاقيــة الالجــئني لعــام  وإ

 تنـصان معـا     ١٩٦٩واالتفاقية املنظمة للنواحي اخلاصـة مـن مـشاكل الالجـئني يف أفريقيـا لعـام                 
، أوصـت املفوضـية     ٢٠١١ويف هنايـة عـام      . على إسقاط صفة الالجئ رمسيا عن هذا الـشخص        

جــئ عــن األنغــوليني الــذين فــروا  صــفة الال٢٠١٢يونيــه / حزيــران٣٠ارا مــن بــأن ُتــسقَط اعتبــ
، والالجئني الليـربيني الـذين هربـوا مـن احلـرب األهليـة              ٢٠٠٢ و   ١٩٦١بلدهم بني عامي     من

وستسقط صفة الالجـئ عـن الروانـديني الـذين فـروا مـن بلـدهم                . ٢٠٠٣ و   ١٩٨٩بني عامي   
ــام  ــارا مـــن ١٩٩٨قبـــل عـ ــران٣٠ اعتبـ ــ/ حزيـ ــفة الالجـــئ  . ٢٠١٣ هيونيـ ــقاط صـ وقبـــل إسـ

جيــاد حــل دائــم ألكــرب عــدد ممكــن       هــؤالء، ُنفــذت اســتراتيجيات شــاملة يف حماولــة إل      عــن
  .ندماج يف اجملتمع احملليالالجئني من خالل العودة الطوعية إىل الوطن أو اال من
الـسالم  ويف حني أن أغلبية الالجـئني قـد عـادوا إىل أنغـوال منـذ التوقيـع علـى اتفاقـات            - ٧٨

ــام   ٢٠٠٢عــام  ــة ع ــه بنهاي ــشون   ١٣٠ ٠٠٠، كــان حنــو  ٢٠١١، فإن ــون يعي  شــخص ال يزال
ــى يف ــام    . املنفــ ــالل عــ ــوطن خــ ــة إىل الــ ــودة الطوعيــ ــتؤنفت العــ ــو ٢٠١١واســ ــاد حنــ   ، وعــ

 الجــئ إضـــايف  ٢٦ ٠٠٠، يف حــني ُســـّجل  ٢٠١٢يونيـــه / الجــئ بنهايـــة حزيــران  ٢٢ ٠٠٠
دماج يف اجملتمــع احمللــي، وذلــك   جــئ االنــ  ال٧٠ ٠٠٠واختــار حنــو  . إلعــادهتم إىل أوطــاهنم 

ويف االجتمـاع الـوزاري احلكـومي       . مجهورية الكونغـو الدميقراطيـة وزامبيـا بالدرجـة األوىل          يف
 مـن الالجـئني   ١٠ ٠٠٠الدويل، تعهـدت حكومـة زامبيـا بـدعم االنـدماج احمللـي ملـا يـصل إىل          

  .يفة هلماألنغوليني الذين تربطهم صالت قوية باجملتمعات احمللية املض
ــر مــن  ٢٠١١ و ٢٠٠٤وبــني عــامي    - ٧٩ ــا،  ١٦٩ ٠٠٠، عــاد أكث ــربي إىل ليربي  الجــئ لي
ــام   ويف ــة ع ــى، ومعظمهــم   ٦٧ ٠٠٠، كــان حنــو  ٢٠١١هناي ــشون يف املنف ــوا يعي ــا زال   الجــئ م
يتــهم يف العــودة، يف حــني عّبــر     مــن هــؤالء عــن ن  ٢٥ ٠٠٠وأعــرب حنــو  . غــرب أفريقيــا  يف

 منــهم قــد اختــذوا قــرارا  ١٧ ٠٠٠يف بلــد اللجــوء، ومل يكــن   عــن رغبتــهم يف البقــاء  ١٢ ٤٠٠
وأسهم إىل حد بعيد بروتوكول اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا      . البقاء بعد  بالعودة أو 

اخلاص حبرية حركة األشخاص وإقامتـهم واسـتقرارهم يف تيـسري االنـدماج يف اجملتمعـات احملليـة،                  
  .لة من الدول األعضاء يف اجلماعةباإلقامة والعمل يف أي دوإذ مسح لالجئني الليربيني السابقني 
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احلكم املتعلق بسقوط صفة الالجئ عن الالجـئني الوافـدين   بحكومة غابون احتجت  و  - ٨٠
ذا اإلجـــراء تــأثر هبــ  و. ٢٠١١يوليــه  / متــوز ١٣مــن مجهوريــة الكونغــو، وذلــك اعتبــارا مـــن      

ويف هنايـة العـام،    . إلقامـة يف البلـد     منـهم تـصاريح ل     ٦ ٥٠٠ شخص، سُيمَنح حنـو      ٧ ٥٠٠ حنو
  . شخص قد تلقوا بالفعل تصارحيهم٣ ٥٠٠كان أكثر من 

ويف شرق السودان، شرعت مفوضية شؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي         - ٨١
  والبنــــك الــــدويل يف تنفيــــذ مبــــادرة احللــــول االنتقاليــــة لــــدعم االنــــدماج احمللــــي لنحــــو         

ريتريني الذين طالـت مـدة إقامتـهم هنـاك، وذلـك مـن خـالل تنفيـذ                   من الالجئني اإل   ٦٨ ٠٠٠
ومشلـت هـذه املـشاريع      . مشاريع تتيح فرصا لالجئني واجملتمعات احمللية املضيفة لكـسب الـرزق          

مـــنحهم إمكانيـــة احلـــصول علـــى قـــروض الســـتغالل األراضـــي وإنتـــاج احملاصـــيل الزراعيـــة،    
روض املتناهيــة الــصغر، فــضال عــن حتــسني  واالســتفادة مــن بــرامج توزيــع البــذور وبــرامج القــ  

مستوى املدارس ومراكز التدريب املهين، وإنشاء صـفوف لتعلـيم القـراءة والكتابـة واحلـساب،        
ول حــاالت الالجــئني يف أفريقيــا وهتــدف هــذه املبــادرة إىل إهنــاء إحــدى أطــ. والتــدريب املهــين

  .يمات الالجئني إىل قرى سودانيةخميما من خم ١٢خالل حتويل  من
 الجــئ مــن أفريقيــا، ٢٢ ٠٠٠، طلبــت املفوضــية إعــادة تــوطني حنــو ٢٠١١ويف عــام   - ٨٢

ــر مــن   ــة   ١٠ ٢٠٠واجتــه أكث ــهم إىل الواليــات املتحــدة األمريكي ــة٧٧( من ســتراليا أو)  يف املائ
وكان معظم الالجـئني    . وبلدان أخرى )  يف املائة  ٤(وكندا  )  يف املائة  ٥(والسويد  ) يف املائة  ٦(

ــا  ــن الـــصومال  املطلـــوب إعـ ــهم مـ ــة٥٨(دة توطينـ ــة  ومجه)  يف املائـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ وريـ
  ). يف املائة٧(وإريتريا )  يف املائة١٠(وإثيوبيا ) املائة يف ١٨(

 مليـون شـخص مـن املـشردين داخليـا إىل      ١,٧، عاد عدد يقدر بــ     ٢٠١١وخالل عام     - ٨٣
غــري أنــه حبكــم انعــدام  . راطيــةديــارهم، معظمهــم إىل كــوت ديفــوار ومجهوريــة الكونغــو الدميق 

األمن واخلدمات األساسية واملساعدة يف مناطق العودة، إىل جانب التـوترات الطائفيـة وصـعوبة               
  . من الالجئني العودة إىل ديارهماسترداد األراضي أو املمتلكات، فإنه يستحيل على الكثري

  
  الشراكة مع الكيانات غري التابعة لألمم املتحدة  -دال   

لت الشراكة الفعالة تشكّل حجر الزاوية يف أنشطة االسـتجابة اإلنـسانية، وال سـيما               ظ  - ٨٤
فخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، واصـــلت األمـــم املتحـــدة العمـــل  . يف حـــاالت الطـــوارئ

ــة، ومـــع اجلماعـــات     عمـــ ــة والدوليـ الـــشركاء احلكـــوميني واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة الوطنيـ
ــل  ــة، مث ــصادية دون اإلقليمي ــة    االقت ــة احلكومي ــا واهليئ ــدول غــرب أفريقي ــصادية ل  اجلماعــة االقت

ف دعمـا تقنيـا     يوقدمت اليونيـس  . الدولية املعنية بالتنمية ومجاعة شرق أفريقيا واالحتاد األفريقي       
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ملفوضية االحتاد األفريقي لتنظيم مؤمتر إلعالن التربعات للتصدي للمجاعة يف القرن األفريقـي،             
  . مليون دوالر٣٥٠و مؤمتر متكّن من مجع حن وهو

  
  التعاون بني الوكاالت  -هاء   

  برنامج التحول اجلذري    
، من خـالل اللجنـة   ٢٠١١ما فتئت منسقة اإلغاثة يف حاالت الطوارئ تقود منذ عام       - ٨٥

، “برنـامج التحـول اجلـذري   ”الدائمة املشتركة بني الوكاالت، عملية استعراض معروفة باسـم     
وجـاء ذلـك نتيجـة لنقـاط        .  االسـتجابة اإلنـسانية لألزمـات الكـربى        لتعزيز القيادة والتنـسيق يف    

الضعف وأوجه القصور اليت تعتري االسـتجابة الدوليـة حلـاالت الطـوارئ الـسابقة، واسـتمرارا                
 وأسفرت عن إنـشاء نظـام منـسق         ٢٠٠٥لعملية إصالح قطاع العمل اإلنساين اليت بدأت عام         

ــسانية ووضــع هنــج اجملموعــات ف   ــشؤون اإلن ــشرد   ال ــق حبــاالت الت ــداخلي وحــاالت  يمــا يتعل ال
  .الطوارئ املعقدة

ويف إطـار برنــامج التحــول اجلــذري، ُوضــعت آليـات لالنتــشار الــسريع ودعــم خمتلــف     - ٨٦
مستويات القيادة مبا ميكّن من حتسني العمـل اجلمـاعي والتنـسيق منـذ بدايـة حالـة مـن حـاالت                      

اختــاذ القــرارات بــسرعة وفعاليــة  انية مــن وســُيمكَّن منــسق الــشؤون اإلنــس . الطــوارئ الكــربى
. املراحل األوىل حلالة الطوارئ، وسُتوضَّح وُتعـزَّز آليـات املـساءلة عـن االسـتجابة اجلماعيـة                 يف

) وحلـها (واتُّفق أيضا على تبسيط عمل اجملموعات، باعتبارها وسيلة للتنـسيق، وعلـى إنـشائها               
 إعطاء األولويـة آلليـات التنـسيق والقيـادة     بطريقة تتسم ببعد استراتيجي أكرب، مع احلرص على      

  . بلدا يف أفريقيا١٩وخالل الفترة املشمولة بالتقرير، كان هنج اجملموعات متبعا يف . الوطنية
ــامج     ٢٠١٢ويف عــام   - ٨٧ ــة الدائمــة علــى تفعيــل برن ــة يف اللجن ، ركــزت املنظمــات املمثَّل

الختبــار هــذا الربنــامج يف جنــوب وأعطــت األولويــة . التحــول اجلــذري علــى الــصعيد امليــداين 
  .عينة منه يف تشاد ومايل والنيجرالسودان وبدء تنفيذ عناصر م

  
  الصةاخل  -رابعاً   

اتسمت الفترة املشمولة بـالتقرير بتعاقـب جمموعـة مـن األزمـات اإلنـسانية علـى نطـاق                     - ٨٨
ختـصيص  وكـان مـن الـضروري       . واسع يف غرب أفريقيا ووسطها وشرقها ويف القـرن األفريقـي          

معظم القدرات واملوارد للمساعدة اآلنية اليت تسهم يف إنقاذ األرواح، وغالبا ما يتم ذلك علـى                
أُعطيـت   وبينمـا . حساب تنفيذ مزيد من األنشطة على املدى الطويل والبحث عن حلول دائمة           

لالجـئني  األولوية القصوى إلنقاذ األرواح، فإنه ال ينبغي االستهانة بأمهية األنـشطة الـيت تعطـي ا               
واملشردين داخليا غايـة ينـشدوهنا ومـستقبال يرنـون إليـه، مثـل التعلـيم واملـشاريع الـيت تتـيح هلـم                        
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ويف الوقـت نفـسه،     . فرصا لكسب الـرزق وبنـاء قـدرهتم علـى التحمـل واالعتمـاد علـى الـذات                 
ز بيئـة   تعزيـ   يف برامج املساعدة دور أساسـي يف       كان إلشراك اجملتمعات احمللية املضيفة من البداية      

وخـالل الفتـرة   . محاية مواتية أكثر، ويف جنـاح احللـول املؤقتـة والطويلـة األجـل علـى حـد سـواء             
فاسـو والنيجـر     بوركينـا املشمولة بالتقرير، كانت اجملتمعات احمللية املضيفة، وال سيما يف ليربيا و          

اسـم مواردهـا    بـادرت بتق   وإثيوبيا وجنوب السودان، هي أوىل اجلهات اليت مت اللجوء إليهـا، إذ           
  .مع الوافدين اجلدد، علما بأن هذه املوارد غري كافية يف معظم األحيان

وبينما أُحرز تقدم كبري صوب إهناء حاالت الالجئني اليت طال أمـدها يف أفريقيـا، فإنـه                - ٨٩
ما زالت هناك حاجة إىل بذل املزيد قبل أن يتمكن اجملتمع الدويل من إغـالق ملفـات الالجـئني                   

وبعد سقوط صفة الالجئ، من املطلـوب تقـدمي دعـم مـستمر             . يني والليربيني والروانديني  األنغول
لكفالــة كــون إعــادة اإلدمــاج يف البلــد األصــلي أو اإلدمــاج احمللــي يف بلــد اللجــوء حــال دائمــا     

ــة لتحــسني األمــن والظــروف     . ومــستداما ويف الوقــت نفــسه، ينبغــي أن تــستمر اجلهــود املبذول
  .ق األصلية حىت يتسىن ملن يرغب يف العودة أن يقوم بذلك بكل أمان وكرامةاملعيشية يف املناط

  
  التوصيات  -خامسا  

 جمموعـة    إىل األزمات اإلنسانية اليت وقعت خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير           عزى  ت  - ٩٠
من العوامل، بعضها طبيعي وبعضها من صنع اإلنسان، مبا يف ذلـك انعـدام األمـن الغـذائي               

أحـث اجملتمـع الـدويل      نين  إو. لعنف واخلروج على القانون والفوضى السياسية     واجلفاف وا 
على عدم ادخار أي جهد ملعاجلة األسباب اجلذرية للرتاعات والتشرد، وذلك بسبل منـها              

  .بناء القدرة على الصمود وبسط سيادة القانون على املستويات احمللية
الــة وجــود خطــط حمكمــة ومنــسقة   كمــا أدعــو جمتمــع املــساعدة اإلنــسانية إىل كف    - ٩١

للطوارئ لالستجابة بفعالية حلاالت الطوارئ اإلنسانية، مبا فيها تلك الـيت تـسبب التـشرد           
  .الداخلي وحتركات الالجئني

وتظل محاية الالجئني، من خالل الضيافة وتقاسم األعباء، واقعا ملموسا يف أفريقيا   - ٩٢
 أعــداد الالجــئني يف منــاطق معينــة والــضغط   غــري أن الزيــادة يف. حبكــم التقاليــد والقــانون 

الناشئ عن حركات اهلجـرة املختلطـة قـد دفعـت بعـض احلكومـات إىل اعتمـاد هنـج أكثـر                      
تزامهـا بكفالـة متكـني الالجـئني       وأدعـو الـدول األفريقيـة إىل جتديـد ال         . صرامة إزاء اللجـوء   

  .التماس حق اللجوء والتمتع به من
أمر بالغ األمهية يف املراحل األوىل مـن حـاالت الطـوارئ،            وتقدمي املعونة اإلنسانية      - ٩٣

لكن ينبغي بذل كل اجلهود املمكنة للتأكد من أنه ميكن للمشردين إعادة بناء حياة سلمية 
وأشـجع الـدول    . ومنتجة وأال يبقوا معتمدين على املعونة وهم يعيشون حالة تشرد مطولة          

ات ورفـع حتفظاهتـا علـى اتفاقيـة الالجـئني      على إعادة النظر يف سياسـات اإليـواء يف املخيمـ      
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وعـالوة  .  اليت تقيد حرية التنقل واالستفادة من التعليم وفـرص العمـل بـأجر             ١٩٥١لعام  
على ذلك، أشجع احلكومات والوكاالت اإلمنائية واإلنسانية على العمل معا بشكل وثيق            

إجياد حلول دائمة   لدعم البلدان يف أعقاب الرتاعات يف وضع وتنفيذ استراتيجيات تكفل           
  .للعائدين من الالجئني واملشردين داخليا

ــشردين دا      - ٩٤ ــة املـ ــي حلمايـ ــاد األفريقـ ــة االحتـ ــساعدهتم   واتفاقيـ ــا ومـ ــا يف أفريقيـ خليـ
ذه، مبجــرد دخوهلــا حيــز النفــاذ، إذ ستــسهم اتفاقيــة كمبــاال هــ. قــانوين أساســي صــك هــي
ة األساسـية الـيت تقـوم عليهـا،     دوليـ تعزيز وترسيخ حقوق اإلنسان واملعـايري اإلنـسانية ال         يف
. ١٩٩٨فيهــا تلــك املــستمدة مــن املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة بالتــشرد الــداخلي لعــام   مبــا

وأحــث الــدول األعــضاء يف االحتــاد األفريقــي الــيت مل تقــم بعــد بتوقيــع اتفاقيــة كمبــاال          
دول كمــا أشــجع الــ. والتــصديق عليهــا وإيــداع صــك االنــضمام إليهــا علــى القيــام بــذلك

  .األعضاء اليت صدقت على االتفاقية على أن تنفذها بالكامل يف إطار قوانينها احمللية
ــة الــيت مل تنــضم بعــد إىل االتفــاقيتني       - ٩٥ وعــالوة علــى ذلــك، أشــجع الــدول األفريقي

وأشـجع الـدول   .  على النظـر يف ذلـك     ١٩٦١  و ١٩٥٤املتعلقتني بانعدام اجلنسية لعامي     
مـم املتحـدة املعنيـة مـن أجـل حتديـد الـسكان عـدميي اجلنـسية                  على العمل مـع منظمـات األ      

املوجودين يف أراضيها واستعراض تشريعاهتا بغية القضاء علـى الثغـرات احملتمـل أن تـؤدي                
  .إىل حدوث حاالت انعدام اجلنسية أو استمرارها

وأهيب بالدول خارج أفريقيا أن تواصل دعم اجلهود الكبرية اليت ما فتئت الدول   - ٩٦
األفريقية تبذهلا منذ فترة طويلة لتلبية احتياجات السكان املشردين، اآلنيـة منـها والطويلـة               

وجيــب أن يظــل التعــاون الــدويل والتــضامن وتقاســم  . األجــل، رغــم األزمــة املاليــة العامليــة 
فاالحترام الكامل هلذه املبادئ أساسي . املسؤوليات مبادئ أساسية للمجتمع الدويل بأسره

افر مــوارد كافيــة للحكومــات واجملتمعــات احملليــة املــضيفة واملنظمــات اإلنــسانية لكفالــة تــو
ــة لالســتجابة حلــاالت التــ     ــة والدولي ــة الوطني ــور والبحــث   واإلمنائي ــى الف ــة عل شرد الطارئ

  .حلول دائمة هلا عن
وأخـريا، أهيــب بـأطراف الرتاعــات، مــن الـدول وغــري الـدول، أن تفــي بالتزاماهتــا       - ٩٧

 اإلنساين الدويل لتيـسري وصـول املنظمـات اإلنـسانية إىل الـسكان املـدنيني                مبوجب القانون 
وأشـجع مجيـع الـدول األفريقيـة علـى      . املتضررين، وكفالة أمن العاملني يف اجملـال اإلنـساين     

  .التصديق على اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني هبا وإنفاذها
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	يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/135 بشأن بتقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا. وهو يغطي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 31 أيار/مايو 2012، ويستكمل المعلومات الواردة في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين (A/66/321). وقد تولت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنسيق التقرير الحالي الذي يستند إلى معلومات وردت من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً. ويستند التقرير أيضا إلى تقارير مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	أولا - مقدمة
	1 - كانت أفريقيا() مسرحا لحالات طوارئ متعددة ناجمة عن التشريد شكلت اختبارا لقدرة منظومة الأمم المتحدة على الاستجابة. ففي أوائل عام 2011، أدى العنف الذي اندلع في أعقاب الانتخابات التي كانت مثار خلاف في كوت ديفوار إلى تشريد أكثر من 1.2 بليون نسمة؛ وشرد العنف والمجاعة مئات الآلاف من الصوماليين؛ ودفع النزاع في مناطق الحدود المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان المستقلة حديثا بقرابة 000 200 لاجئ إلى إثيوبيا وجنوب السودان. وأدى العنف والاضطرابات السياسية والجفاف في مالي إلى تشريد أكثر من 000 350 نسمة في الشهور الستة الأولى من عام 2012، سواء داخل البلد أو عبر الحدود إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر.
	2 - وبحلول نهاية عام 2011، كانت أفريقيا تستضيف نحو 2.7 مليون لاجئ، يمثلون ربع مجموع اللاجئين في العالم، ومعظمهم من الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية(). وفيما قبل عام 2010، انخفضت أعداد اللاجئين في أفريقيا على مدى تسع سنوات متتالية، لكن انعكس مسار هذا الاتجاه، وبحلول نهاية عام 2011 زاد عدد اللاجئين بما يزيد على نصف مليون بالمقارنة مع بداية العام. وتلقت جنوب أفريقيا نحو 000 107 طلب جديد من ملتمسي اللجوء وهو أعلى رقم لطلبات ملتمسي اللجوء على نطاق العالم.
	3 - وفي نهاية عام 2011، كان هنا ما يقدر عددهم بـ 9.7 ملايين من المشردين داخليا من جراء نزاعات مسلحة أو عنف معمم أو انتهاكات لحقوق الإنسان في 21 بلدا في المنطقة. ويمثل هذا الرقم انخفاضا بالمقارنة مع العام السابق حينما بلغ عدد المشردين داخليا 11.1 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال والسودان البلدان ذات الأرقام الأعلى من المشردين داخليا، بينما شهدت كوت ديفوار أعلى معدل لحالات التشريد الداخلي الجديدة.
	4 - وأحرز تقدم صوب إنهاء العديد من حالات اللاجئين المطولة في أفريقيا، وهي الحالات التي تشمل لاجئين من أنغولا وليبريا ورواندا. وفي عام 2011، عاد 000 236 لاجئ إلى مناطقهم الأصلية، وخاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وجنوب السودان، وأوغندا.
	5 - وأفاد مكتب تنسيق المساعدة الإنسانية بأنه خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2011 إلى 30 نيسان/أبريل 2012، تم الحصول على مبلغ 6.22 بليون دولار استجابة لما بلغ عددها 24 من النداءات المشتركة بين الوكالات بشأن أفريقيا. وجرى حشد أموال كثيرة من أجل الأزمة في كوت ديفوار والجفاف في القرن الأفريقي. وساهم الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في تحقيق استجابات حسنة التوقيت وقابلة للتنبؤ بها من خلال تقديم ما يربو على 427.6 مليون دولار إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 30 بلدا في أفريقيا. ويمثل هذا الرقم نسبة 63.4 في المائة من مجموع التمويل العالمي الذي قدمه الصندوق خلال تلك الفترة. وشملت الجهات المستفيدة الرئيسية العمليات الإنسانية في الصومال (53 مليون دولار)، وإثيوبيا (50.5 مليون دولار)، وجنوب السودان (42.8 مليون دولار). ومن أصل مبلغ 427.6 مليون دولار، خصص مبلغ 279.3 مليون دولار لمنح الاستجابة السريعة، ومبلغ 148.3 مليون دولار للمنح ناقصة التمويل.
	ثانيا - استعراضات عامة إقليمية
	ألف - شرق أفريقيا والقرن الأفريقي
	السودان

	6 - كان استفتاء كانون الثاني/يناير 2011 بشأن مستقبل جنوب السودان وما تلاه من إعلان للاستقلال من السمات البارزة التي ميزت بيئة عمل الأمم المتحدة في السودان. وأدى عدم الاتفاق على المسائل المعلقة بعد توقيع اتفاق السلام الشامل، من قبيل تقاسم عائدات النفط وترسيم الحدود، إلى نشوب أعمال عنف في النصف الثاني من عام 2011، مما دفع باللاجئين إلى إثيوبيا وجنوب السودان.
	7 - وفي أوائل عام 2012، تفاوض السودان وجنوب السودان على ”الحريات الأربع“، بما في ذلك حرية التنقل والإقامة لمواطني الدولة الأخرى؛ لكن الاتفاق المتعلق بذلك لم يوقع على الإطلاق. وريثما يتم التوصل إلى اتفاق نهائي ينشأ بموجبه إطار قانوني يسمح بتنظيم إقامة كل من السودانيين الجنوبيين في السودان والسودانيين في جنوب السودان، واصلت الأمم المتحدة التفاوض بشأن إيجاد طرائق لتنظيم بقاء السودانيين الجنوبيين أو عودتهم. وعززت المنظمات الإنسانية أيضا من وجودها في مناطق العودة الرئيسية تحسبا لأي زيادات مفاجئة في أعداد القادمين.
	8 - ومع وجود أكثر من 000 500 من المواطنين السودانيين في المنفى، يظل السودان يحتل المرتبة الثانية بين البلدان الأصلية الرئيسية، بعد الصومال. ويوجد في السودان أيضا ما يقدر عددهم بـ 2.2 مليون من المشردين داخليا، منهم 1.9 مليون في دارفور. وقد أعد الفريق القطري المعني بالشؤون الإنسانية إطارا لحلول دائمة لدعم العائدين ومجتمعات العائدين في دارفور. وفي عام 2011، عاد إلى مناطقهم الأصلية في دارفور ما يقدر عددهم بـ 000 140 من المشردين داخليا.
	9 - وتتباين الحالة الأمنية وفرص وصول المنظمات الإنسانية حسب المناطق. ففي دارفور، تمثل الاتجاه العام في انخفاض مستوى العنف. ومع ذلك، لا تزال هناك جيوب ينعدم فيها الأمن في المناطق الواقعة تحت سيطرة حركات المتمردين حيث لا يزال القتال مستمرا. ويعد الإفلات من العقاب وانعدام سيادة القانون من بين العقبات الخطيرة التي تعترض سبيل الحد من انعدام الأمن الناجم عن انتشار اللصوصية والجرائم العادية. وقد جرى الإبلاغ عن حالات اختطاف تعرض لها موظفو المساعدة الإنسانية في دارفور خلال عام 2011 بلغ مجموعها 33 حالة، ولكن حالة واحدة فقط هي التي جرت ملاحقتها قضائيا.
	10 - وعقب اندلاع العنف والتشريد في ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق، واجهت المنظمات الإنسانية عوائق خطيرة تتعلق بالوصول. وفي شباط/فبراير 2012، عرضت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية اقتراحا بإيصال المعونة إلى المدنيين في كلتا الدولتين. وفي أواخر حزيران/يونيه، قبلت حكومة السودان الاتفاق الثلاثي بشروط. وبحلول ذلك الوقت كان موسم الأمطار على الأبواب، مما جعل من فرص الوصول إلى المناطق المتضررة أمرا بالغ الصعوبة.
	جنوب السودان

	11 - خلال عام 2011، عاد إلى جنوب السودان قرابة 000 38 من السودانيين الجنوبيين قادمين من السودان. وبحلول حزيران/يونيه 2012، فرَّ أكثر من 000 160 لاجئ من ولايتي كردفان الجنوبية والنيل الأزرق إلى جنوب السودان متسببين بذلك في نشوء حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق. ومع أن حكومة جنوب السودان لم تفرض أي سياسة لتجميع اللاجئين، فقد تحرك معظمهم بعيدا عن الحدود تجاه مستوطنات اللاجئين. إلا أن نحو 000 50 منهم قرروا البقاء في منطقة ييدا، الواقعة قرب الحدود، وأثار هذا الأمر شواغل جدية تتعلق بالحماية. واستضاف جنوب السودان أيضا قرابة 000 23 لاجئ من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، فرَّ كثير منهم هربا من جيش الرب للمقاومة.
	12 - وأدى استيلاء القوات السودانية على منطقة أبيي في أيار/مايو 2011 إلى تشريد نحو 000 110 شخص في ولاية واراب، حيث استمر حصولهم على المعونات الإنسانية بالنظر إلى أن احتمالات عودتهم ظلت ضعيفة.
	13 - كما ابتلي جنوب السودان بآفة العنف الطائفي. ووقعت هجمات عقابية واسعة النطاق تضرر منها مئات الآلاف من أهالي البحيرات، في واراب، وفي ولايتي الوحدة والنيل الأزرق، بينما أدى الاقتتال الطائفي في ولاية جونقلي إلى تشريد أكثر من 000 63 شخص. وفي كانون الثاني/يناير 2012، كان هناك ما مجموعه 000 170 شخص من المتضررين بهذه الأعمال ويحصلون على مساعدات إنسانية.
	14 - وتدهورت حالة الأمن الغذائي منذ أواخر العام الماضي. وفي شباط/فبراير 2012، أعلن برنامج الأغذية العالمي حالة طوارئ من المستوى الثالث في جنوب السودان واقترح تدبير 000 55 طن متري من الأغذية لتلبية طوارئ الأغذية في أنحاء البلد.
	15 - وتسبب انعدام الأمن ورداءة الطرق وعدم كفاية الهياكل الأساسية في عرقلة سبل وصول المنظمات الإنسانية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى الإبلاغ عن أكثر من 150 حادثا أمنيا تضمنت حوادث اعتراض سبل المعونة ونهبها وتحويلها، أو احتلال أماكن عمل المنظمات الإنسانية من قبل عناصر فاعلة تابعة للدولة أو جهات فاعلة من غير الدول.
	الصومال

	16 - لئن كانت الأزمة التي عصفت بالصومال في عام 2011 قد عزيت عموما إلى الجفاف، هناك عوامل أخرى ساهمت في تلك الأزمة شملت استمرار النزاع، والعنف، وفرض القيود على عمل منظمات المعونة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميلشيات. وقد فرَّ خلال العام أكثر من 000 300 صومالي، توجه معظمهم إلى إثيوبيا وكينيا، ورفعوا عدد اللاجئين الصوماليين في أنحاء العالم إلى ما يربو على مليون لاجئ. ومع وجود نحو 1.36 مليون من الصوماليين المشردين داخليا، يقدر عدد الصوماليين المشردين داخليا بنسبة ثلث مجموع السكان البالغ 7.5 مليون نسمة.
	17 - ونتيجة لهطول الأمطار، والتفاوض بشأن تيسير سبل الوصول إلى مناطق النزاع، وتكثيف جهود تنسيق عمليات الإغاثة، انخفض عدد المحتاجين إلى المعونة الإنسانية من 4 ملايين في عام 2011 إلى 2.3 مليون في نهاية نيسان/أبريل 2012. وبحلول شباط/فبراير 2012، لم تعد ظروف المجاعة قائمة في الصومال. وعزز مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين ومنظمة الأغذية والزراعة من شراكتهما لضمان توفير الدعم الطويل الأجل في مجال سبل كسب الرزق، وبخاصة للعائدين من المشردين داخليا.
	18 - ورغم تحسن الظروف التي تتيح تسليم المعونة في مقديشو، لا يزال يتعذر الوصول إلى أجزاء أخرى في جنوب ووسط الصومال. وقد حقق نظام جديد لرصد توزيع الوظائف نتائج إيجابية، ولكن لا تزال هناك عوائق تشمل تحويل المعونة وطلب تقديم مدفوعات.
	إثيوبيا
	19 - بحلول نهاية عام 2011، تكون إثيوبيا قد استضافت قرابة 000 289 لاجئ، بما يمثل زيادة قدرها أكثر من 300 في المائة مقارنة بعام 2008. وهي الآن ثالث أكبر دولة مستضيفة للاجئين في أفريقيا، بعد كينيا وتشاد. ويفد معظم اللاجئين من إريتريا والسودان والصومال.
	20 - وفي عام 2011، استقبلت إثيوبيا أكثر من 000 19 لاجئ سوداني، معظمهم من ولاية النيل الأزرق، حيث عبروا الحدود إلى غرب إثيوبيا. واستقبل البلد أكثر من 000 101 لاجئ صومالي، كثيرون منهم كانوا في حالة ضعف شديد للغاية بسبب المجاعة والمصاعب التي واجهوها أثناء الرحلة. وفي حين خصصت الحكومة الأرض اللازمة لإنشاء ثلاثة مخيمات إضافية في منطقة دوللو أدو ودعت الجهات الفاعلة الإنسانية إلى توسيع نطاق برامجها، فقد تدفق أكثر من 500 لاجئ يوميا، الأمر الذي تجاوز القدرة على الاستجابة. وفي البداية، كانت معدلات الوفيات وسوء التغذية الحاد بين الرضع مرتفعة للغاية. وتمت السيطرة على الوضع في نهاية المطاف، إلا أنه في شباط/فبراير 2012، خلص التقييم الآني الذي أجرته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بإعادة التعمير والتأهيل لفترة ما بعد الحرب والكوارث للاستجابة الإنسانية لأزمة الجفاف في القرن الأفريقي إلى أنه، في ضوء التحليل الذي أجرته الأمم المتحدة عن الوضع داخل الصومال، كان من الضروري أن تتوفر عملية للطوارئ تتسم بمزيد من القوة للاستجابة لتدفق اللاجئين.
	كينيا

	21 - تُعدُّ كينيا البلد الرئيسي المستضيف للاجئين في أفريقيا ورابع أكبر بلد مستضيف للاجئين في جميع أنحاء العالم حيث تستضيف أكثر من 000  566 لاجئ. وفي الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2011، وصل ما يقرب من 000 374 لاجئ صومالي إلى كينيا، مما أنهك قدرة مخيمات اللاجئين في داداب. وخلال عام 2011، ظل العديد من الوافدين الجدد في ظروف غير صحية في أطراف المواقع الموجودة حتى يمكن نقلهم إلى مواقع جديدة.
	22 - وقد تدهورت الحالة الأمنية في منطقة داداب بشكل ملحوظ قرب نهاية عام 2011 وما زالت متوترة. وقُتل خمسة رجال من عناصر الشرطة الكينية وجُرح 16 آخرون من جرّاء انفجار جهاز تفجيري يدوي الصنع أثناء أدائهم الخدمة في داداب. واستُهدف قادة من مجتمعات اللاجئين وجرى قتلهم، واختُطف بعض العمال المنخرطين في مجال تقديم المعونة. وأدى ذلك إلى فرض قيود على حركة العاملين في مجال تقديم المعونة، مثل اشتراط استخدام حراسة الشرطة. ومع كل ذلك، استمر تقديم الخدمات الأساسية، بما فيها توفير الغذاء والصحة والمياه والتعليم، وذلك نتيجة لخطة استمرارية تصريف الأعمال التي وضعتها المنظمات الإنسانية وقيادات اللاجئين.
	23 - وفي شمال غربي كينيا، تجري استضافة اللاجئين في مخيم كاكوما، الذي وصل إلى ما يقرب من سعته القصوى التي تبلغ 000 100 شخص، بزيادة مطردة في أعداد الوافدين الجدد. وفي حين تتكون الغالبية العظمى من اللاجئين في المخيم من الصوماليين، فإن أحدث الوافدين الجدد قادمون من جنوب السودان.
	24 - ويوجد ما يقدر عددهم بـ 000 250 شخص من المشردين داخليا في كينيا، تشرد معظمهم نتيجة لأعمال العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007، الذي أدى عندما بلغ ذروته إلى تشريد نحو 000 650 شخص.
	أوغندا

	25 - بحلول نهاية عام 2011، كان معظم المشردين داخليا البالغ عددهم 1.84 مليون شخص الذين شردوا جرّاء القتال الذي نشب بين الجيش الأوغندي وجيش الرب للمقاومة قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، تاركين وراءهم ما يقرب من 000 30 شخص موزعين على أربعة مخيمات أو موجودين في مركز للعبور. ومن بين مجموع مخيمات المشردين داخليا البالغ عددها 251 مخيما، أُغلق 247 مخيما، وأُخليت الأراضي التي أقيمت عليها تلك المخيمات، وتم إصلاحها وإعادتها إلى أصحابها. وأغلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عمليتها المتعلقة بالمشردين داخليا، والآن تتولى اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان رصد الحماية، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
	26 - وفي مطلع عام 2012، استضافت أوغندا نحو 000 163 لاجئ، وفد معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأثناء الأشهر الستة الأولى من السنة، وصل ما يزيد عن 000 30 لاجئ إلى أوغندا هربا من القتال وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال كيفو، بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي أثناء تلك الفترة، استقبلت أوغندا أيضا طلبات لجوء من نحو 400 2 شخص من مواطني جنوب السودان والمواطنين السودانيين. وتم الاعتراف بما نسبته 67 في المائة من مقدمي هذه الطلبات باعتبارهم لاجئين.
	باء - وسط أفريقيا والبحيرات الكبرى
	تشاد

	27 - بحلول نهاية عام 2011، استضافت تشاد أكثر من 000 366 لاجئ، معظمهم من دارفور (السودان) وجمهورية أفريقيا الوسطى.
	28 - وهناك أيضا ما يقدر عددهم بنحو 000 126 شخص من المشردين داخليا، فضلا عن 000 56 شخص من العائدين. ووفقا للسلطات التشادية، يرغب مزيد من المشردين داخليا في العودة إلى موطنهم الأصلي، غير أن عدم وجود خدمات اجتماعية أساسية وغياب سيادة القانون والافتقار إلى نظام فعال للعدالة حال دون قيام الكثيرين منهم بذلك. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، دعمت منظمة الصحة العالمية مراكز صحية في ست مناطق للعودة وزودتها بالمعدات الأساسية والإمدادات الطبية وتكفلت بتغطية تكاليف حملات التطعيم. ومع ذلك، توجد حاجة إلى تعزيز الخدمات الأساسية، وبخاصة توفير المياه الصالحة للشرب والتعليم والصحة، وكفالة الحصول على فرص لكسب العيش.
	29 - ومنذ انسحاب بعثة الأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد في نهاية عام 2010، تولت الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وتوفير الأمن للجهات الفاعلة في المجال الإنساني. ونفذت ترتيبات لتحسين الأوضاع الأمنية في الشرق والجنوب، من خلال نشر عناصر إضافية من الشرطة الوطنية والدرك والمفرزة الأمنية المتكاملة التي دربتها الأمم المتحدة. وأثناء الفترة المشمولة بالتقرير، زادت إمكانية الوصول إلى المشردين، وخاصة في شرقي تشاد نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية.
	جمهورية أفريقيا الوسطى

	30 - ظلت جمهورية أفريقيا الوسطى تواجه حركة تشريد واسعة النطاق، حيث وصل عدد المشردين داخليا إلى أكثر من 000 105 شخص، بمن فيهم نحو 000 22 شخص شُردوا حديثا من جرّاء هجمات جيش الرب للمقاومة. وإضافة إلى ذلك، يستضيف البلد نحو 000 20 شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء، معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عاد لاجئون يقدر عددهم بنحو 000 9 شخص من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى بلدهم من الكاميرون وتشاد، ولكن لا يزال هناك نحو 000 160 شخص يعيشون في المنفى.
	31 - وظلت إمكانية الوصول إلى المشردين تشكل تحديا كبيرا في عدة مناطق من البلد في ظل تزايد أعمال السطو والقتال بين الجماعات المسلحة. وأدت الهجمات على العاملين في مجال تقديم المعونة إلى تعليق الأنشطة الإنسانية في بعض المناطق. وأنشأت الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا بعثة لتوطيد السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، مما ساعد على كفالة الأمن لعدد من مواقع المشردين داخليا واللاجئين في البلد.
	32 - وساهمت ترتيبات وقف إطلاق النار التي تم التوسط بشأنها مؤخرا في الشمال في توفير فرصة للانتعاش، حيث بدأ الآلاف من الأشخاص المشردين في العودة إلى قراهم.
	جمهورية الكونغو الديمقراطية

	33 - أدى التدهور المطرد في الحالة الأمنية في الشرق إلى استمرار التشريد الداخلي والنزوح إلى أوغندا ورواندا. وفي نهاية عام 2011، كان هناك أكثر من 000 491 لاجئ كونغولي في جميع أنحاء العالم، معظمهم داخل المنطقة، وأكثر من 1.7 مليون كونغولي مشرد داخليا. وكانت كيفو الشمالية وكيفو الجنوبية من المقاطعات الأكثر تضررا. ففي شمال شرقي المقاطعة الشرقية أدت هجمات جيش الرب للمقاومة إلى تشريد ما مجموعه 000 350 شخص في منطقتي أويلي العليا وأويلي السفلى.
	34 - وفي الفترة ما بين منتصف عام 2010 ومنتصف عام 2011، عاد ما يقدر عددهم بنحو 000 800 شخص إلى قراهم، ولكن قليلين فعلوا ذلك في النصف الثاني من العام بسبب تزايد انعدام الأمن وعدم اليقين في ما يتعلق بالانتخابات. وظلت حالات العنف الجنسي والجنساني تُشكل واحدة من أهم الشواغل المتعلقة بالحماية، ولا سيما في الشرق. ففي عام 2011، أورد تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن أكثر من 900 8 حالة اغتصاب قد ارتُكبت فقط في المقاطعة الشرقية ومقاطعتي كيفو. وفي إطار الاستراتيجية الشاملة المشتركة بين الوكالات لمكافحة العنف الجنسي والجنساني، تم تنفيذ الأنشطة الرامية إلى: (أ) تحسين الخدمات الطبية والقانونية للضحايا؛ (ب) معالجة الأسباب الجذرية للعنف الجنسي عن طريق تغيير المواقف تجاه المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع؛ (ج) تحسين إتاحة الفرص الاقتصادية للنساء، بمن فيهن الناجيات من العنف الجنسي والجنساني المعرضات لخطر الإقصاء اجتماعيا. ومع كل ذلك، فإن ثقافة الإباحة والإفلات من العقاب التي يتعامل في ظلها مرتكبو هذه الجرائم من عسكريين ومدنيين ما زالت تُمثل عقبة أمام مكافحة العنف الجنسي والجنساني.
	جمهورية تنزانيا المتحدة

	35 - استضافت جمهورية تنزانيا المتحدة قرابة 000 132 لاجئ أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعيش أغلبيتهم في مخيمي متابيلا ونياروغوسو للاجئين، في الجزء الشمالي الغربي من البلد. وأعلنت الحكومة أن إغلاق مخيم متابيلا، الذي يأوي حوالي 000 38 لاجئ بوروندي، قد تحدد له الآن شهر كانون الأول/ديسمبر 2012. واضطلعت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعملية مشتركة لإجراء مقابلات لتحديد حاجة هؤلاء اللاجئين للحماية الدولية المستمرة. وفي حين ارتئي أن نسبة مئوية صغيرة من هؤلاء اللاجئين هي التي بحاجة إلى حماية دولية مستمرة، وُجِد أن غالبيتهم ليسوا بحاجة إلى هذه الحماية، وستتوقف الحكومة التنزانية عن معاملتهم باعتبارهم لاجئين، وبعد ذلك سيُدرجون في إطار قانون الهجرة المحلي.
	36 - ويجري تجنيس نحو 300 162 لاجئ بوروندي سابق ليصبحوا مواطنين تنزانيين. وكان مقررا، في البداية، أن يجري نقل المواطنين التنزانيين المجنسين حديثا إلى أماكن أُخرى، ولكن في ظل العديد من القيود، بما فيها القيود المالية، فقد أوقفت الحكومة برنامج النقل هذا ريثما تجري مزيدا من المراجعة.
	جيم - الجنوب الأفريقي
	37 - استمر تأثر معظم بلدان منطقة الجنوب الأفريقي بحركات الهجرة المختلطة. ففي عام 2011، زاد عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في موزامبيق بنسبة 73 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويصل غالبية الوافدين الجدد من إثيوبيا والصومال، وقد وصل الكثيرون منهم في حالة من الإعياء الشديد وهم يعانون من سوء التغذية. وأدى تدفق أعداد اللاجئين إلى إنهاك مرافق مخيم ماراتاني، واضطلع الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بتوفير أموال إضافية لمساعدة الفريق القطري للأمم المتحدة في الاستجابة لحالات الطوارئ. واستجاب برنامج الأغذية العالمي فورا وشملت استجابته توفير التغذية التكميلية.
	38 - وما زالت جنوب أفريقيا تستقبل أكبر عدد من طلبات اللجوء، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء الجديدة ما يقرب من 000 107 طلب في عام 2011، وهو ما يمثل 50 في المائة أقل عن العام السابق. وقدم مواطنون من زمبابوي ما يقرب من نصف هذه الطلبات. وفي عام 2011، تم الاعتراف بأكثر من 800 6 من طالبي اللجوء باعتبارهم لاجئين في جنوب أفريقيا، وغالبيتهم من الصوماليين والإثيوبيين. وجرى استئناف عمليات ترحيل مواطني زمبابوي في تشرين الأول/أكتوبر. وفي حين نفذت الحكومة بعض توصيات الفريق العامل المعني بالحماية لكفالة تنفيذ الترحيل بشكل إنساني قدر الإمكان، ما زالت هناك شواغل وخاصة بشأن القصَّر غير المصحوبين بذويهم.
	دال - منطقة غرب أفريقيا
	39 - أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، شهدت منطقة غرب أفريقيا اثنتين من حالات الطوارئ الكبرى المتصلة بالتشريد. ففي ذروة الأزمة، أدت أعمال العنف التي اندلعت عقب الانتخابات في كوت ديفوار إلى تشريد ما يقدر بنحو مليون شخص، داخليا وعبر الحدود، توجهوا أساسا إلى ليبريا. وفي كانون الثاني/يناير 2012، أدى الجفاف الذي ضاعف من آثاره حالات العنف في شمالي مالي والاضطرابات السياسية إلى تحرك نحو 000 200 لاجئ تجاه بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر، فضلا عن التشريد الداخلي لأكثر من 000 150 شخص.
	40 - واعترفت حكومات كل من توغو وغانا وغينيا وليبريا، بصورة أولية، باللاجئين النازحين من كوت ديفوار. وفي ليبريا، أُنشئ برنامج واسع النطاق للطوارئ بهدف مساعدة اللاجئين في المجتمعات المضيفة وعدد من مخيمات اللاجئين. وبحلول نهاية عام 2011، كان أكثر من 000 135 لاجئ وما يزيد عن 000 467 مشرد داخلي قد عادوا إلى ديارهم منذ نهاية الأعمال العدائية في أيار/مايو 2011. وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك 000 127 مشرد داخلي في كوت ديفوار و 000 58 لاجئ من كوت ديفوار في ليبريا. ودعمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) حملة العودة إلى المدارس التي شملت مليون طفل.
	41 - وقام برنامج الأغذية العالمي بإجراء تقييم لمسألة الأمن الغذائي وحذر من أنه، في المنطقة الأكثر تضررا من أزمة التشريد، ما زال نحو 60 في المائة من الأسر يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
	ثالثا - الاستجابة الإنسانية والتعاون بين الوكالات
	ألف - تعزيز مبادئ الحماية الدولية
	42 - أظهرت حالات الطوارئ في غرب أفريقيا وشرقها والقرن الأفريقي أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو حجر الزاوية في حماية اللاجئين، ظل يحظى باحترام على نطاق واسع. ومع ذلك، فقد كانت بعض حالات الإعادة القسرية وإغلاق الحدود في أفريقيا مدعاة للقلق.
	43 - ويتبع العديد من البلدان في أفريقيا سياسة تجميع اللاجئين في مخيمات، ومنع اللاجئين وطالبي اللجوء من العيش خارج مناطق محددة، وهي عادة مخيمات اللاجئين. ويوجد في إثيوبيا مثال جيد يوفر للاجئين بديلا عن العيش على الإعالة طويلة المدى، حيث سمحت سياسة ”العيش خارج المخيم“ للاجئين الإريتريين الذين يمكنهم أن يدعموا أنفسهم ماليا بأن يعيشوا خارج المخيمات. وأضافت حكومة إثيوبيا منحا دراسية إلى هذا البرنامج.
	44 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قام مشروع تطوير قدرة الحماية الاحتياطية المشترك بين الوكالات، والذي استضافه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بإرسال 10 من كبار موظفي الحماية للعمل في مختلف منظمات الأمم المتحدة التي تساعد المشردين في أفريقيا. وقد قدموا الخبرة في مجال تخطيط وتنسيق وتنفيذ الاستجابة المتعلقة بالحماية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والصومال وكوت ديفوار وكينيا وملاوي وناميبيا.
	تعزيز الحماية الوطنية للاجئين

	45 - استمرت الأنشطة الرامية إلى تعزيز الأطر المعيارية والمؤسسية، وضمان حسن سير العمل في نظم اللجوء، وتدعيم القدرات الوطنية للتعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك في حركات الهجرة المختلطة، وذلك في جميع البلدان تقريبا في أفريقيا. وتباينت نوعية الإجراءات الحكومية لتحديد وضع اللاجئين واستدامتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي إريتريا وجنوب السودان وجيبوتي، اضطلعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمسؤولية الكاملة عن تحديد وضع اللاجئين، بينما طُـبقت إجراءات مشتركة لتحديد وضع اللاجئين في سيراليون وغانا وكوت ديفوار. وزاد العدد الإجمالي لحالات طلب اللجوء المعلقة في أفريقيا من 300 311 شخص في نهاية عام 2010 إلى حوالي 600 366 شخص في نهاية عام 2011. وظلت القدرات الوطنية لمواجهة اللجوء محملة بأكثر من طاقتها، وأدى انضمام عدد كبير من الأشخاص إلى نظام اللجوء في سياق حركات الهجرة المختلطة إلى التأثير السلبي على جودة إجراءات تحديد وضع اللاجئين.
	46 - وفور استقلالها تقريبا، واجهت دولة جنوب السودان المستقلة حديثا حالة طوارئ متعلقة باللاجئين في ظل عدم وجود أطر قانونية أو معيارية مطبقة. وفي حين تم قبول اللاجئين القادمين من السودان، ظلت الجهود جارية في جوبا لصياغة قانون للاجئين وإصداره. ومن المتوقع اعتماد قانون اللاجئين قريبا، وستتحسن من خلال تعزيزه قدرة الحكومة على إصدار بطاقات هوية للاجئين وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والوفاة.
	التسجيل والتوثيق

	47 - يعد التسجيل لدى الوصول أمرا حاسما لتحديد اللاجئين واحتياجاتهم، فضلا عن التهديدات الأمنية المحتملة. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إنشاء قدرة للتسجيل في حالات الطوارئ للاجئين من كوت ديفوار في ليبريا وغانا؛ ومن جمهورية الكونغو الديمقراطية في أوغندا ورواندا؛ ومن الصومال في إثيوبيا وكينيا؛ ومن السودان في إثيوبيا وجنوب السودان، ومن مالي في بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر. وبمجرد إتمام التسجيل في حالات الطوارئ، تجري عملية تسجيل فردية أكثر تفصيلا، لضمان الحصول على صورة شاملة لجموع اللاجئين واحتياجاتهم وسماتهم.
	48 - وفي جميع أنحاء العالم، حصل 51 في المائة من حديثي الولادة اللاجئين في المخيمات و 89 في المائة من الأطفال الرضع اللاجئين في المناطق الحضرية على شهادات ميلاد خلال عام 2011، مقابل 46 في المائة في المخيمات و 49 في المائة في المناطق الحضرية في عام 2009. ويعد تسجيل المواليد خطوة أولى نحو الاعتراف بالشخص من الناحية القانونية والحيلولة دون انعدام الجنسية. ومن الضروري أيضا التخفيف من مخاطر الحماية، بما في ذلك التجنيد القسري والاتجار والزواج المبكر، وضمان أن يتاح للطفل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وغيرهما من الخدمات.
	49 - وفي مخيم كاكوما في كينيا، أسفرت التدابير التي اتُـبعت لجعل عملية تسجيل المواليد أكثر كفاءة، بما في ذلك استخدام وحدات متنقلة لتسجيل المواليد، عن زيادة في تسجيل المواليد الجدد من 48 في المائة في عام 2010 إلى 80 في المائة في عام 2011. وشملت العوائق التي تحول دون تحسين فرص تسجيل المواليد في أفريقيا نقص مرافق التسجيل والموظفين المخصصين لهذا الغرض، ونقص المعلومات، وارتفاع الرسوم. وفي اجتماع حكومي دولي على المستوى الوزاري عُـقد في كانون الأول/ديسمبر 2011، ونظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمناسبة الذكرى الـ 60 لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، تعهدت حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا ورواندا وكوت ديفوار وناميبيا بتحسين سبل وصول اللاجئين إلى تسجيل المواليد.
	تعزيز حقوق الإنسان للمشردين داخليا

	50 - شهد عام 2012 الذكرى العشرين لولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا. وخلال هذين العقدين، أُحرِز تقدم في تحسين حماية المشردين داخليا، ومثَّـل اعتماد اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم، المسماة اتفاقية كمبالا، في عام 2009 مَـعلما قانونيا. وبحلول نهاية أيار/مايو 2012، كان 37 عضوا من أعضاء الاتحاد الأفريقي البالغ عددهم 54 عضوا قد وقعوا على اتفاقية كمبالا، وصدق 13 عضوا على ذلك الصك. وتحتاج الاتفاقية إلى خمسة عشر تصديقا لكي تدخل حيز النفاذ. وقد ظلت مجموعة الحماية العالمية تقدم الدعم إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي لإعداد مشروع قانون نموذجي لمساعدة الدول على إدراج أحكام الاتفاقية في القانون الوطني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعدت أنغولا وليبريا تشريعات تقوم على أساس المبادئ التوجيهية لعام 1998 بشأن التشرد الداخلي، كما فعلت كينيا نفس الشيء.
	51 - وركز المقرر الخاص كثيرا من عمله على ضرورة تعزيز المساعدة والحماية والحلول الدائمة بالنسبة لغالبية المشردين الذين يعيشون خارج المخيمات.
	انعدام الجنسية

	52 - في عام 2011، جرى الاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، عن طريق تشجيع زيادة الوعي بانعدام الجنسية واتخاذ إجراءات لمعالجته. وفي الاجتماع الحكومي الدولي على المستوى الوزاري، أعربت الدول الأفريقية عن التزام غير مسبوق بالحد من حالات انعدام الجنسية وتخفيضها، وتحديد عديمي الجنسية وحمايتهم. وقدمت الدول الأفريقية 22 تعهدا فيما يتصل بانعدام الجنسية، من بينها 11 تعهدا بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية و 15 تعهدا بالانضمام إلى اتفاقية عام 1961. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقّعت بنن وبوركينا فاسو ونيجيريا على إحدى الاتفاقيتين أو كلتيهما.
	53 - وشملت التعهدات الأخرى تحسين فرص الحصول على التسجيل المدني والوثائق، وإصلاح قوانين الجنسية للحد من حالات انعدام الجنسية وتقليلها، وإجراء الدراسات بشأن حالات انعدام الجنسية والتوعية بشأنها.
	54 - واعترف عدد متزايد من الدول بأهمية إدراج ضمانات في قوانين الجنسية من أجل تجنب انعدام الجنسية. وقد أرسى الدستور الجديد وقانون الجنسية والهجرة في كينيا قدوة حسنة من خلال إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالجنسية، ومنح الجنسية للقطاء، وضمان أن لا تصبح الإقامة في الخارج سببا لفقدان الجنسية.
	55 - وتعد خلافة الدول إحدى الحالات الأكثر تسببا في انعدام الجنسية. ففي جنوب السودان، قدمت المفوضية مشورة تقنية بشأن صياغة الدستور وتشريعات الجنسية، وأيدت اعتماد قوانين قللت إلى حد كبير من حدوث حالات انعدام الجنسية عندما استقل هذا البلد. وعملت الجهات الفاعلة الدولية مع حكومتي السودان وجنوب السودان لضمان أن يتاح للأشخاص من أصل سوداني جنوبي الموجودين في السودان، والعائدين إليه، الحصول على وثائق هوية تثبت جنسيتهم. وعلى الرغم من هذه الجهود، ظلت هناك شواغل بشأن وضع الأشخاص من أصل سوداني جنوبي ممن يقيمون في السودان، والسودانيين المقيمين في جنوب السودان. ولا يوجد لدى الكثيرين منهم وثائق تثبت جنسيتهم، ولذا فإن الأفراد الذين لهم صلات بكل من الدولتين، بما في ذلك من هم من أصول مختلطة أو ممن ينتمون إلى مناطق حدودية أو متنازع عليها، قد يواجهون صعوبة في إثبات جنسيتهم، ويظلون معرضين لخطر انعدام الجنسية.
	أمن الأشخاص الذين تُـعنى بهم المفوضية، وسلامة الموظفين

	56 - لم يؤد تصاعد النزاع والأزمات الإنسانية في أفريقيا إلى زيادة عدد اللاجئين والمشردين داخليا فحسب، ولكنه أدى أيضا إلى مخاطر التجنيد القسري، والعنف الجنسي والجنساني، والهجمات التي تستهدف المدنيين. وفي العديد من العمليات، كان الوصول إلى اللاجئين والمشردين داخليا مقيدا بسبب عدم استقرار الحالة الأمنية أو التهديدات المباشرة للعاملين في الإغاثة. وفي كينيا، قتل اثنان من قادة اللاجئين ممن عاونوا على الحفاظ على السلام والسلامة في مجمع داداب للاجئين. وفي كيفو الشمالية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، غزت جماعات مسلحة مخيمات المشردين داخليا، حيث عذبت وقتلت الأشخاص الذين رفضوا أن يخضعوا لأعمال السخرة التي تفرضها إحدى الميليشيات. وأعاق استمرار العنف وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيمات، ولم يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلا إلى 8 مخيمات من أصل 31 مخيما للمشردين داخليا في كيفو الشمالية دون أن يكونوا مصحوبين بحراسة عسكرية. وفي جنوب السودان، ظل وجود حوالي 000 50 لاجئ بالقرب من الحدود السودانية مصدرا للقلق، مما عرض اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني إلى الآثار غير المباشرة للنزاع، بما في ذلك القصف الجوي.
	57 - وأدت الصعوبات الاقتصادية والتنافس على الموارد إلى كراهية الأجانب في عدة مناطق. وفي ملاوي، هوجمت ونهبت المحلات والأعمال التجارية الصغيرة الأخرى التي أقام معظمها لاجئون روانديون خارج مخيم دزاليكا، وطالبت الأوساط التجارية المحلية الحكومة بوضع حد للأعمال التجارية التي تقام خارج مخيم اللاجئين.
	58 - وقامت قوات حفظ السلام الدولية بدور رئيسي في تعزيز سيادة القانون وحماية المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان. وفي جونقلي بجنوب السودان، وضعت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية جنوب السودان فصائل في عدة قرى استضافت الأشخاص الذين شردوا من جرّاء أعمال العنف الطائفية، ونظمت دوريات في مناطق النزوح. وفي كوت ديفوار، تعرض أفراد قوات حفظ السلام في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار لهجوم في الفترة المتسمة بالعنف التي أعقبت الانتخابات التي كانت مثار خلاف، بعد أن أكد مجلس الأمن في قراره 1975 (2011) أن العملية يمكنها أن تستخدم ”جميع الوسائل اللازمة“ لتنفيذ ولايتها لحماية المدنيين المعرضين لتهديدات بهجمات وشيكة.
	59 - وقد قُـتل 35 من العاملين بالأمم المتحدة في عام 2011، تُـوفي 26 منهم في أفريقيا. وفي الهجوم على دار الأمم المتحدة في أبوجا، نيجيريا، قضى 13 زميلا نحبهم. وكانت جنوب السودان والصومال ودارفور (السودان) من بين أكثر الأماكن خطورة على العاملين في المجال الإنساني وقوات حفظ السلام خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
	منع العنف الجنسي والجنساني والتصدي له

	60 - ساعد صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز قدرة موظفي الرعاية الصحية على تحديد العنف الجنسي والجنساني والحد منه والتصدي له في أوغندا وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان والصومال وكينيا وليبريا. وتم تدريب موظفي الرعاية الصحية على علاج ضحايا الاغتصاب، وعلى مسارات الإحالة الطبية والقانونية على حد سواء. وجرى تقديم تدريب على الوقاية من الاغتصاب وغيره من حالات العنف الجنسي والجنساني وعلاجها إلى الشرطة في غانا ومجلس اللاجئين وحراس مراقبة أمن الأحياء في مخيمات اللاجئين في غانا. وتمثلت إحدى الأولويات الاستراتيجية الرئيسية في تعزيز قدرة الشركاء الوطنيين على استخدام نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني من أجل جمع وإدارة البيانات عن العنف الجنسي والجنساني في تشاد وجنوب السودان والسودان والصومال وكوت ديفوار. وقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان دعما لبناء المراكز النسائية وإعادة تأهيلها وتوفير الأجهزة لها في مخيمات المشردين داخليا في تشاد والسودان والصومال وغينيا وليبريا.
	61 - وفي كثير من المناطق، يواجه التصدي للعنف الجنسي والجنساني عوائق خطيرة من جراء الإفلات من العقاب وعدم كفاية إنفاذ القانون ونقص القدرة القضائية، مما يسمح للجناة بأن يفلتوا من العدالة. وفي شمال جمهورية الكونغو، جرى الإبلاغ عن 90 قضية للعنف الجنسي والجنساني في عام 2011، من بينهم 67 حالة تتعلق بأطفال. ولم تقدم أي من القضايا إلى المحكمة حتى نهاية تلك السنة. ولكن، في جيبوتي، كفل استحداث نظام المحاكم المتنقلة تقديم مزيد من الجناة إلى العدالة. وقد ساعد ذلك، إلى جانب زيادة تنسيق أنشطة الاستجابة وإضاءة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية، على الحد من حوادث العنف الجنسي والجنساني في مخيم علي عديه للاجئين. وجرى أيضا تركيب أنوار الشوارع التي تعمل بالطاقة الشمسية في بعض مخيمات اللاجئين في إثيوبيا.
	حماية ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والمعوقون

	62 - في عام 2011، كان 51 في المائة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أفريقيا من النساء والفتيات. وكان في المتوسط 47 في المائة من اللاجئين دون سن الثامنة عشرة، و 5 في المائة يفوق سنهم 60 سنة. وكانت هناك زيادة ملحوظة في عدد المشردين القصر غير المصحوبين بذويهم، ولا سيما في شرق أفريقيا وفي القرن الأفريقي. وكان ما يقرب من نصف مجموع القصر غير المصحوبين بذويهم في جميع أنحاء العالم مسجلين في كينيا (000 14)، حيث تضاعف تقريبا عدد سكان مخيم كاكوما من القصر غير المصحوبين بذويهممن 260 2 في بداية عام 2011 إلى 245 4 في نهاية السنة. وسُجّل أكثرمن 000 7 من القصر غير المصحوبين بذويهم، ومعظمهم من أصل صومالي وإريتري، في مختلف مخيمات اللاجئين في إثيوبيا.
	63 - وينبغي إخضاع كل طفل من الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم لعملية تحديد الخيار الأفضل لمصلحة الطفل لتوفير أفضل رعاية مؤقتة لهم وإيجاد حل لوضعهم على المدى البعيد. ورغم زيادة العدد الإجمالي لهذه العمليات، فقد انخفضت نسبة الأطفال الذين خضعوا لها. ففي كينيا، لم يخضع لهذه العملية سوى 1 في المائة من القصر غير المصحوبين بذويهم، وكان الهدف منها بالدرجة الأولى إيجاد حل دائم لوضعهم. وذُكر الافتقار إلى القدرات والموارد ضمن العقبات التي تحول دون إجراء مزيد من هذه العمليات في إثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا وملاوي.
	باء - إيصال المساعدة والاحتياجات الخاصة
	الغذاء

	64 - في بداية عام 2012، كان نحو 1.9 مليون لاجئ و 1.2 مليون مشرد داخلي ونصف مليون عائد في 24 بلدا أفريقيا يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي. وتشمل المساعدات الغذائية عمليات توزيع الأغذية العامة، والتغذية التكميلية التي تستهدف فئات معينة، والوجبات المدرسية، ومشاريع الغذاء مقابل العمل، وبرامج زيادة القدرة على التحمل في المناطق التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. ومن الأمثلة على ذلك منطقة جيجيغا في إثيوبيا، حيث تلقت نساء مخيم اللاجئين والمجتمع المحلي المضيف خلايا نحل لإنتاج العسل.
	65 - وفي السنوات الأخيرة، انتقل المجتمع الدولي للمساعدة الإنسانية من النهج التقليدي المتمثل في تقديم مساعدات غذائية عينية إلى استخدام نظام النقد والبطاقات التموينية. وقد أتاح هذا الخيار للمستفيدين خيارات أكثر وقدرة أكبر على تحديد كيفية تلبية احتياجاتهم. واستُخدم النقد والبطاقات التموينية للحصول على الغذاء في الحالات التي يكون فيها الغذاء متوفرا في الأسواق المحلية دون أن يتمكن أشد الناس فقرا من اقتنائه. وفي داداب وكاكوما، أُعطيت بطاقات تموينية للنساء والأطفال الصغار لشراء المنتجات الطازجة والحليب. ويقوم برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا بتنفيذ مشروع لتقييم أثر استخدام نظام النقد والبطاقات التموينية على الحالة المتعلقة بحماية المستفيدين.
	الصحة العامة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

	66 - ظلت الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وحصول اللاجئين والمشردين داخليا والعائدين على الخدمات الصحية ضمن العناصر الأساسية للحماية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل سوء التغذية والحصبة والإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والملاريا الأسباب الرئيسية الخمسة لوفاة الأطفال اللاجئين والمشردين داخليا دون سن الخامسة في أفريقيا. وفي تطور إيجابي، استفاد عدد متزايد من اللاجئين من برامج التأمين الصحي الطوعية في غرب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في المناطق الحضرية.
	67 - وفي عام 2011، جاء معظم اللاجئين المشردين الجدد من مناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي في السودان والصومال ومالي. وكان العديد من هؤلاء في حالة صحية سيئة عند وصولهم إلى البلدان المجاورة. وكان ما يناهر ثلثي الأطفال الصوماليين الذين وصلوا إلى دولو آدو في إثيوبيا يعانون من سوء تغذية حاد. وفي أحد المخيمات، تجاوز معدل الوفيات اليومي سبعة من كل 000 10 شخص. وعُزّزت الخدمات التغذوية والصحية، بما في ذلك تنظيم حملات تطعيم واسعة النطاق ضد الحصبة وشلل الأطفال، وتحسّن التواصل مع المجتمعات المحلية. ونتيجة لذلك، خُفّض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى مستوى أقل بكثير من عتبة الطوارئ. وخُفّضت معدلات سوء التغذية الحاد ككل في مخيمات دولو آدو من أكثر من 50 في المائة عام 2011 إلى 15 في المائة في حزيران/يونيه 2012.
	68 - وأدرجت الوكالات أنشطة للتوعية بفيروس نقص المناعة البشرية وتخفيف حدة انتشاره في إطار الاستجابة للحالات الإنسانية ككل منذ بداية حالات الطوارئ. وتُدمج على نحو متزايد الرعاية الغذائية الخاصة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل، وللنساء في إطار جهود منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل، في برامج التغذية التكميلية الروتينية للاجئين والمشردين داخليا في سياقات شتى، بما في ذلك حالات التشرد التي طال أمدها في بوروندي وجمهورية تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا، وخلال أزمة القرن الأفريقي.
	69 - وفي كوت ديفوار، ساعد برنامج الأغذية العالمي المشردين داخليا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية خلال حالة الطوارئ لعام 2011 بتوفير أغذية تكميلية لنحو000 5 من المرضى الذين يعانون من سوء التغذية ويخضعون للعلاج المضاد للفيروسات العكوسة في المناطق الأكثر تضررا من التشرد. وفي أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة، مكّنت برامج رعاية المجتمعات المحلية والرعاية المنزلية التي تقدم دعما واسع النطاق للأفراد الذين يعانون من ضعف شديد من كفالة حصول الأسر المعيشية للاجئين والمشردين داخليا المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية على سلة من الأغذية المتوازنة. وواصلت جميع برامج الاستجابة الإنسانية التشجيع على إدراج اللاجئين والمشردين داخليا في البرامج الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، ذلك أن أكثر من نصف البلدان لم تقم بذلك بعد.
	70 - وأدى التقدم العلمي وتراجع الحواجز المالية التي تحول دون تلقي العلاج وتحسن مستوى التوعية إلى إتاحة مزيد من الفرص للمشردين والعائدين للحصول على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة. وبنهاية عام 2011، كان 93 في المائة من اللاجئين المعروف أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز في أفريقيا يحصلون على هذا العلاج بمستوى مماثل لمستوى سكان المناطق المجاورة.
	التعليم

	71 - وفقا لليونيسيف، فإن أقل من 9 من كل 10 أطفال يكملون تعليمهم الابتدائي في البلدان النامية، وفي أقل البلدان نموا، فإن أكثر من 1 من كل 5 أطفال لا يستفيدون من التعليم الابتدائي. وتقدّر المفوضية بأن ربع الأطفال اللاجئين لا يستفيدون من التعليم الابتدائي، وبأن واحدا فقط من كل خمسة شباب من اللاجئين مسجل في مدارس التعليم الثانوي. ومن التحديات المطروحة في هذا الصدد الافتقار إلى البنى التحتية الأساسية والمعدات والمدرسين المؤهلين. وغالبا ما يحول الفقر دون تمكن الآباء من تغطية تكاليف الرسوم أو الزي المدرسي. والفتيات بشكل خاص غير قادرات على البقاء في المدرسة بسبب ما يتحملنه من مسؤوليات منزلية متعددة أو بسبب الزواج المبكر.
	72 - وفي عام 2011، بدأت المفوضية تنفيذ استراتيجية تعليمية لكفالة استفادة عدد أكبر من الأطفال المشردين من تعليم ابتدائي وثانوي عالي الجودة في بيئات تعليمية آمنة. والبلدان التي حظيت بالأولوية في إطار هذه الاستراتيجية هي إثيوبيا وأوغندا وتشاد وجنوب السودان والسودان وكينيا. وأدخلت مشاريع أُنجزت في مخيمات اللاجئين والمشردين داخليا وداخل المجتمعات المحلية المضيفة في إثيوبيا وتشاد وشرق السودان وكينيا استخدام مصابيح أو مشاعل منزلية تعمل بالطاقة الشمسية، بما يمكّن الأطفال من الدراسة بعد حلول الظلام.
	73 - وتقدم مبادرة ألبرت أينشتاين الألمانية الأكاديمية للاجئين منحا دراسية للاجئين لمتابعة التعليم الجامعي. وفي عام 2011، استفاد زهاء 680 1 طالبا وطالبة من هذه المنح الدراسية في 40 بلدا، معظمها في أفريقيا.
	فرص كسب الرزق

	74 - رغم أنه في بداية حالات التشرد الطارئة تكون معظم المجتمعات المحلية المضيفة على استعداد لتقاسم مواردها مع الوافدين الجدد، فإن وجود المشردين لمدة طويلة غالبا ما يشكّل عبئا ثقيلا على الوسائل والمرافق المتاحة، بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل المياه والحطب. ولم يمكّن تشجيع اعتماد المشردين على ذاتهم من خلال تهيئة فرص كسب العيش لهم من الحد من تكلفة المساعدة فحسب، بل ساعد أيضا على إقامة علاقات أكثر انسجاما مع المجتمعات المحلية المضيفة. وعلاوة على ذلك، ما فتئ الاعتماد على الذات يشكّل عاملا حاسما في إيجاد حلول دائمة.
	75 - وأصبح إشراك المجتمعات المحلية المضيفة في البرامج الخاصة بالمشردين أساسيا للحفاظ على بيئة حماية مواتية. وبينما يتلقى اللاجئون الحصص الغذائية بانتظام، فإن المجتمع المحلي المضيف في القرى المحيطة بمخيمات اللاجئين في داداب يواجه بدوره تناقصا في الموارد. وفي عام 2011، لبّى برنامج الأغذية العالمي الحاجة المتزايدة للمجتمعات المحلية من خلال مشاريع الغذاء مقابل الأصول في منطقة بمساحة 45 كيلومترا حول مخيمات اللاجئين. وتهدف هذه المشاريع إلى التخفيف من آثار الأمطار غير المنتظمة، وتوفير أصول للمجتمع المحلي المضيف، وتحسين أسباب معيشة أفراده. وكانت الأنشطة الرئيسية مرتطبة بدعم جني المنتجات الزراعية وتخزينها وبيعها، وكذلك صيانة البنى التي أُقيمت لتجميع مياه الأمطار.
	76 - وفي غرب أفريقيا، نفّذت منظمة العمل الدولية برنامجا لتوفير فرص كسب الرزق للاجئين الذين اختاروا الاندماج محليا في 14 بلدا. وشملت المشاريع المنجزة في إطار هذا البرنامج إجراء دراسات للسوق ودراسات جدوى وتوفير التدريب والتمويل لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر. واستفادت اللاجئات في السنغال وغامبيا من مشاريع بستنة وزراعة علّمتهن كيفية الجمع بين الزراعة وتربية الماشية، بما يمكنهن من إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي.
	جيم - إنهاء التشريد القسري
	77 - عند حدوث تغيرات إيجابية ذات طابع جوهري ودائم في البلد الأصلي للاجئ ما، وإدراك أن الأسباب التي دفعته إلى الفرار لم تعد قائمة، فإن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية المنظمة للنواحي الخاصة من مشاكل اللاجئين في أفريقيا لعام 1969 تنصان معا على إسقاط صفة اللاجئ رسميا عن هذا الشخص. وفي نهاية عام 2011، أوصت المفوضية بأن تُسقَط اعتبارا من 30 حزيران/يونيه 2012 صفة اللاجئ عن الأنغوليين الذين فروا من بلدهم بين عامي 1961 و 2002، واللاجئين الليبريين الذين هربوا من الحرب الأهلية بين عامي 1989 و 2003. وستسقط صفة اللاجئ عن الروانديين الذين فروا من بلدهم قبل عام 1998 اعتبارا من 30 حزيران/يونيه 2013. وقبل إسقاط صفة اللاجئ عن هؤلاء، نُفذت استراتيجيات شاملة في محاولة لإيجاد حل دائم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين من خلال العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج في المجتمع المحلي.
	78 - وفي حين أن أغلبية اللاجئين قد عادوا إلى أنغولا منذ التوقيع على اتفاقات السلام عام 2002، فإنه بنهاية عام 2011، كان نحو 000 130 شخص لا يزالون يعيشون في المنفى. واستؤنفت العودة الطوعية إلى الوطن خلال عام 2011، وعاد نحو000 22 لاجئ بنهاية حزيران/يونيه 2012، في حين سُجّل 000 26 لاجئ إضافي لإعادتهم إلى أوطانهم. واختار نحو 000 70 لاجئ الاندماج في المجتمع المحلي، وذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بالدرجة الأولى. وفي الاجتماع الوزاري الحكومي الدولي، تعهدت حكومة زامبيا بدعم الاندماج المحلي لما يصل إلى 000 10 من اللاجئين الأنغوليين الذين تربطهم صلات قوية بالمجتمعات المحلية المضيفة لهم.
	79 - وبين عامي 2004 و 2011، عاد أكثر من 000 169 لاجئ ليبري إلى ليبريا، وفي نهاية عام 2011، كان نحو 000 67 لاجئ ما زالوا يعيشون في المنفى، ومعظمهم في غرب أفريقيا. وأعرب نحو 000 25 من هؤلاء عن نيتهم في العودة، في حين عبّر 400 12 عن رغبتهم في البقاء في بلد اللجوء، ولم يكن 000 17 منهم قد اتخذوا قرارا بالعودة أو البقاء بعد. وأسهم إلى حد بعيد بروتوكول الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الخاص بحرية حركة الأشخاص وإقامتهم واستقرارهم في تيسير الاندماج في المجتمعات المحلية، إذ سمح للاجئين الليبريين السابقين بالإقامة والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء في الجماعة.
	80 - واحتجت حكومة غابون بالحكم المتعلق بسقوط صفة اللاجئ عن اللاجئين الوافدين من جمهورية الكونغو، وذلك اعتبارا من 13 تموز/يوليه 2011. وتأثر بهذا الإجراء نحو 500 7 شخص، سيُمنَح نحو 500 6 منهم تصاريح للإقامة في البلد. وفي نهاية العام، كان أكثر من 500 3 شخص قد تلقوا بالفعل تصاريحهم.
	81 - وفي شرق السودان، شرعت مفوضية شؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي في تنفيذ مبادرة الحلول الانتقالية لدعم الاندماج المحلي لنحو000 68 من اللاجئين الإريتريين الذين طالت مدة إقامتهم هناك، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تتيح فرصا للاجئين والمجتمعات المحلية المضيفة لكسب الرزق. وشملت هذه المشاريع منحهم إمكانية الحصول على قروض لاستغلال الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية، والاستفادة من برامج توزيع البذور وبرامج القروض المتناهية الصغر، فضلا عن تحسين مستوى المدارس ومراكز التدريب المهني، وإنشاء صفوف لتعليم القراءة والكتابة والحساب، والتدريب المهني. وتهدف هذه المبادرة إلى إنهاء إحدى أطول حالات اللاجئين في أفريقيا من خلال تحويل 12 مخيما من مخيمات اللاجئين إلى قرى سودانية.
	82 - وفي عام 2011، طلبت المفوضية إعادة توطين نحو 000 22 لاجئ من أفريقيا، واتجه أكثر من 200 10 منهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية (77 في المائة) وأستراليا (6 في المائة) والسويد (5 في المائة) وكندا (4 في المائة) وبلدان أخرى. وكان معظم اللاجئين المطلوب إعادة توطينهم من الصومال (58 في المائة) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (18 في المائة) وإثيوبيا (10 في المائة) وإريتريا (7 في المائة).
	83 - وخلال عام 2011، عاد عدد يقدر بـ 1.7 مليون شخص من المشردين داخليا إلى ديارهم، معظمهم إلى كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية. غير أنه بحكم انعدام الأمن والخدمات الأساسية والمساعدة في مناطق العودة، إلى جانب التوترات الطائفية وصعوبة استرداد الأراضي أو الممتلكات، فإنه يستحيل على الكثير من اللاجئين العودة إلى ديارهم.
	دال - الشراكة مع الكيانات غير التابعة للأمم المتحدة
	84 - ظلت الشراكة الفعالة تشكّل حجر الزاوية في أنشطة الاستجابة الإنسانية، ولا سيما في حالات الطوارئ. فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأمم المتحدة العمل مع الشركاء الحكوميين والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومع الجماعات الاقتصادية دون الإقليمية، مثل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية وجماعة شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي. وقدمت اليونيسيف دعما تقنيا لمفوضية الاتحاد الأفريقي لتنظيم مؤتمر لإعلان التبرعات للتصدي للمجاعة في القرن الأفريقي، وهو مؤتمر تمكّن من جمع نحو 350 مليون دولار.
	هاء - التعاون بين الوكالات
	برنامج التحول الجذري

	85 - ما فتئت منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ تقود منذ عام 2011، من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، عملية استعراض معروفة باسم ”برنامج التحول الجذري“، لتعزيز القيادة والتنسيق في الاستجابة الإنسانية للأزمات الكبرى. وجاء ذلك نتيجة لنقاط الضعف وأوجه القصور التي تعتري الاستجابة الدولية لحالات الطوارئ السابقة، واستمرارا لعملية إصلاح قطاع العمل الإنساني التي بدأت عام 2005 وأسفرت عن إنشاء نظام منسق الشؤون الإنسانية ووضع نهج المجموعات فيما يتعلق بحالات التشرد الداخلي وحالات الطوارئ المعقدة.
	86 - وفي إطار برنامج التحول الجذري، وُضعت آليات للانتشار السريع ودعم مختلف مستويات القيادة بما يمكّن من تحسين العمل الجماعي والتنسيق منذ بداية حالة من حالات الطوارئ الكبرى. وسيُمكَّن منسق الشؤون الإنسانية من اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية في المراحل الأولى لحالة الطوارئ، وستُوضَّح وتُعزَّز آليات المساءلة عن الاستجابة الجماعية. واتُّفق أيضا على تبسيط عمل المجموعات، باعتبارها وسيلة للتنسيق، وعلى إنشائها (وحلها) بطريقة تتسم ببعد استراتيجي أكبر، مع الحرص على إعطاء الأولوية لآليات التنسيق والقيادة الوطنية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان نهج المجموعات متبعا في 19 بلدا في أفريقيا.
	87 - وفي عام 2012، ركزت المنظمات الممثَّلة في اللجنة الدائمة على تفعيل برنامج التحول الجذري على الصعيد الميداني. وأعطت الأولوية لاختبار هذا البرنامج في جنوب السودان وبدء تنفيذ عناصر معينة منه في تشاد ومالي والنيجر.
	رابعاً - الخلاصة
	88 - اتسمت الفترة المشمولة بالتقرير بتعاقب مجموعة من الأزمات الإنسانية على نطاق واسع في غرب أفريقيا ووسطها وشرقها وفي القرن الأفريقي. وكان من الضروري تخصيص معظم القدرات والموارد للمساعدة الآنية التي تسهم في إنقاذ الأرواح، وغالبا ما يتم ذلك على حساب تنفيذ مزيد من الأنشطة على المدى الطويل والبحث عن حلول دائمة. وبينما أُعطيت الأولوية القصوى لإنقاذ الأرواح، فإنه لا ينبغي الاستهانة بأهمية الأنشطة التي تعطي اللاجئين والمشردين داخليا غاية ينشدونها ومستقبلا يرنون إليه، مثل التعليم والمشاريع التي تتيح لهم فرصا لكسب الرزق وبناء قدرتهم على التحمل والاعتماد على الذات. وفي الوقت نفسه، كان لإشراك المجتمعات المحلية المضيفة من البداية في برامج المساعدة دور أساسي في تعزيز بيئة حماية مواتية أكثر، وفي نجاح الحلول المؤقتة والطويلة الأجل على حد سواء. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت المجتمعات المحلية المضيفة، ولا سيما في ليبريا وبوركينا فاسو والنيجر وإثيوبيا وجنوب السودان، هي أولى الجهات التي تم اللجوء إليها، إذ بادرت بتقاسم مواردها مع الوافدين الجدد، علما بأن هذه الموارد غير كافية في معظم الأحيان.
	89 - وبينما أُحرز تقدم كبير صوب إنهاء حالات اللاجئين التي طال أمدها في أفريقيا، فإنه ما زالت هناك حاجة إلى بذل المزيد قبل أن يتمكن المجتمع الدولي من إغلاق ملفات اللاجئين الأنغوليين والليبريين والروانديين. وبعد سقوط صفة اللاجئ، من المطلوب تقديم دعم مستمر لكفالة كون إعادة الإدماج في البلد الأصلي أو الإدماج المحلي في بلد اللجوء حلا دائما ومستداما. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تستمر الجهود المبذولة لتحسين الأمن والظروف المعيشية في المناطق الأصلية حتى يتسنى لمن يرغب في العودة أن يقوم بذلك بكل أمان وكرامة.
	خامسا - التوصيات
	90 - تعزى الأزمات الإنسانية التي وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى مجموعة من العوامل، بعضها طبيعي وبعضها من صنع الإنسان، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والجفاف والعنف والخروج على القانون والفوضى السياسية. وإنني أحث المجتمع الدولي على عدم ادخار أي جهد لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات والتشرد، وذلك بسبل منها بناء القدرة على الصمود وبسط سيادة القانون على المستويات المحلية.
	91 - كما أدعو مجتمع المساعدة الإنسانية إلى كفالة وجود خطط محكمة ومنسقة للطوارئ للاستجابة بفعالية لحالات الطوارئ الإنسانية، بما فيها تلك التي تسبب التشرد الداخلي وتحركات اللاجئين.
	92 - وتظل حماية اللاجئين، من خلال الضيافة وتقاسم الأعباء، واقعا ملموسا في أفريقيا بحكم التقاليد والقانون. غير أن الزيادة في أعداد اللاجئين في مناطق معينة والضغط الناشئ عن حركات الهجرة المختلطة قد دفعت بعض الحكومات إلى اعتماد نهج أكثر صرامة إزاء اللجوء. وأدعو الدول الأفريقية إلى تجديد التزامها بكفالة تمكين اللاجئين من التماس حق اللجوء والتمتع به.
	93 - وتقديم المعونة الإنسانية أمر بالغ الأهمية في المراحل الأولى من حالات الطوارئ، لكن ينبغي بذل كل الجهود الممكنة للتأكد من أنه يمكن للمشردين إعادة بناء حياة سلمية ومنتجة وألا يبقوا معتمدين على المعونة وهم يعيشون حالة تشرد مطولة. وأشجع الدول على إعادة النظر في سياسات الإيواء في المخيمات ورفع تحفظاتها على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تقيد حرية التنقل والاستفادة من التعليم وفرص العمل بأجر. وعلاوة على ذلك، أشجع الحكومات والوكالات الإنمائية والإنسانية على العمل معا بشكل وثيق لدعم البلدان في أعقاب النزاعات في وضع وتنفيذ استراتيجيات تكفل إيجاد حلول دائمة للعائدين من اللاجئين والمشردين داخليا.
	94 - واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتهم هي صك قانوني أساسي. إذ ستسهم اتفاقية كمبالا هذه، بمجرد دخولها حيز النفاذ، في تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية الدولية الأساسية التي تقوم عليها، بما فيها تلك المستمدة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي لعام 1998. وأحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التي لم تقم بعد بتوقيع اتفاقية كمبالا والتصديق عليها وإيداع صك الانضمام إليها على القيام بذلك. كما أشجع الدول الأعضاء التي صدقت على الاتفاقية على أن تنفذها بالكامل في إطار قوانينها المحلية.
	95 - وعلاوة على ذلك، أشجع الدول الأفريقية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقيتين المتعلقتين بانعدام الجنسية لعامي 1954 و 1961 على النظر في ذلك. وأشجع الدول على العمل مع منظمات الأمم المتحدة المعنية من أجل تحديد السكان عديمي الجنسية الموجودين في أراضيها واستعراض تشريعاتها بغية القضاء على الثغرات المحتمل أن تؤدي إلى حدوث حالات انعدام الجنسية أو استمرارها.
	96 - وأهيب بالدول خارج أفريقيا أن تواصل دعم الجهود الكبيرة التي ما فتئت الدول الأفريقية تبذلها منذ فترة طويلة لتلبية احتياجات السكان المشردين، الآنية منها والطويلة الأجل، رغم الأزمة المالية العالمية. ويجب أن يظل التعاون الدولي والتضامن وتقاسم المسؤوليات مبادئ أساسية للمجتمع الدولي بأسره. فالاحترام الكامل لهذه المبادئ أساسي لكفالة توافر موارد كافية للحكومات والمجتمعات المحلية المضيفة والمنظمات الإنسانية والإنمائية الوطنية والدولية للاستجابة لحالات التشرد الطارئة على الفور والبحث عن حلول دائمة لها.
	97 - وأخيرا، أهيب بأطراف النزاعات، من الدول وغير الدول، أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المدنيين المتضررين، وكفالة أمن العاملين في المجال الإنساني. وأشجع جميع الدول الأفريقية على التصديق على اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وإنفاذها.

