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 الدورة التاسعة والستون
 *من جدول األعمال املؤقت 26البند 

تقريــــر ماــــومل األمــــم املتحــــدة الســــام  ل ــــؤون  
ــدين    ــالالج و والعاصـ نية اـ ــ ــاصل املتلـ ــ وا واملسـ الالجـ

    وامل ردينا واملساصل اإلنسانية
 إىل الالج و والعاصدين وامل ردين يف أفريقيا تقدمي املساعدة  

 
 تقرير األمو العام  

 
 موجز 

ــد م اــلا التقريــر عمــال اقــرار اجلمعيــة العامــة         ا ــ ن تقــدمي املســاعدة    26/051ُيَق
ــات واــو يســت مل     إىل ــدين وامل ــردين يف أفريقي ــر  الالجــ و والعاص ــواردة يف تقري املعنيومــاا ال

 ويغطـ  الاتـرة   (A/68/341ة والسـتو   منـ اثاألمو العـام املقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورلـا ال     
ت وقـد تولـت ماوةـية    6102حزيران/يونيـ    21إىل  6102كانون الثاين/يناير  0من  املمتدة

ــرا واــو ي ــمل املع  اــلا ل ــؤون الالجــ و تنســي  األمــم املتحــدة   ــد وردا  التقري ــاا ال نيوم
م تب تنسي  ال ؤون اإلنسانيةا ومنظمة العمل الدوليةا وارنامج األمـم املتحـدة امل ـتر      من

املعين ااريوس نقص املناعة الب رية ومالزمة نقص املناعة امل تسب/اإليدزا وماوةـية حقـو    
دة لنيمساواة او اجلنسو ومت و املـرأةا وارنـامج األيليـة العـامل ا     اإلنسانا واي ة األمم املتح
 ومنظمــة األمــم املتحــدة لنيطاولــةا وارنــامج األمــم املتحــدة اإل ــاص ا اومنظمــة اللــحة العامليــة

دة ســتما مومــانيمع كمــا ي ــملاخلــاا املعــين  قــو  اإلنســان لنيم ــردين دا نييــا ت    قــرراملو
 الدا ني ت زنوحمركز رصد الادرة عن الل التقارير املتاحة لنيعموم من
 

 
 

 * A/69/150ت 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/150
http://undocs.org/ar/A/68/341
http://undocs.org/ar/A/69/150
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 مقدمة -أوال  
 منييــون الجــ ا 6.2ألكثــر مــن  موطنــا  6102 نيــول يايــة عــام  (0 أفريقيــات أصــبح - 0
فيهـا   يـد أعـداد الالجـ و   ازا واو ما يبي ن تالعامل عدد الالج و يفما يقرب من راع إمجايل  أي
مت نوا مـن العـودة   قد الج   026 511 ـيقدر ا أن عددا  يف حووسنة الرااعة عنيى التوايلت لني

فـا  الــوترية الــد   قــد اجلـدد  وزحاا فـنن معــدل النــ 6102إىل ديـارام ا مــان وكرامـة يف عــام   
 منييـون  02ف أفريقيـا مـا يقـرب مـن     يستضـ تيف اجملمـو،ا  وت هلـم  حنيول مسـتدامة  هبا عنيى ثرُع

منييــون  05لــل إىل ييتوقــع أن ا واــو رقــم دمي  اجلنســية وامل ــردين دا نييــا عــوو الجــ ال مــن
 ت(6 6102  نيول ياية عام

 تحـاالا طـوارج جديـدة ومتلـاعدةا  مـ      وقعت الل الاترة امل مولة االتقريرا و - 6
ــن ــال  ع ــو  اإلنســان    أعم ــهاكاا حق ــف ال ــديد وانت ــت  العن ــد وقع ــا   ال ــة أفريقي يف مجهوري

أعنيـن   وقـد  وب السـودانت مشـال نيريرييـا وجنـ   والوسطى وشر  مجهورية ال ونغـو الدميقراطيـة   
يف مجهوريــة  القاصمـة  حـاالا الطــوارج  إنمنسـ  األمــم املتحـدة لةيا ــة يف حـاالا الطــوارج    

ا (2 عنيـى نطـا  املنظومـة    2أفريقيا الوسطى وجنـوب السـودان حـاالا طـوارج مـن املسـتو        
 سـيما  وال - اجملـاورة  اندبنيـ الاسـتقبنيت  ا وة من األاايلااصني داأعدن نزوح االبنيد الان شهد إذ

اسـتمرا   ناسـ ا  الوقـت  ويفت كـبرية مـن الالجـ و    تدف  أعداد -وأويندا وال امريون  إ يوايا
 والروانـديو  اللـوماليو  لـبع   والثالـ  االنسـبة   الثـاين  لنيعقـدين  األمد الطويل الزنوح حاالا
 اإلريتريو وال ونغوليو يف املناىتو ويربيوالني ونديوالبورو

ــا جرو - 2 ــودة منـــل زمـــن اعيـــد يف    لضـــيافة والتضـــامن  ا ااادعـــ نيـــىع يـ القـــارةا املعهـ
ضـيف  تست ان الع رة األواصـل الـد  دالبنيمن او فاحلمايةت  ونتنيقيو انمألا نودالالج ون جي لظ

تقـارير  وت ـري  كينيا وت اد وإ يوايات  ا  - يف القارةتوجد  ال ة  الج و يف مجيع أحناء العاملا
حراء ال ـرب ا  ـــ منييـون الجـ  يف أفريقيـا جنـوب الل     6.2أن انا  حنو  الالج و إىل ماوةية

( ومجهوريــة ال ونغــو 215 211( والســودان  776 211ومال  ــــم مــن اللـــــمعظمه ــــىأت
__________ 

 يقلد ا فريقيا يف الا التقرير أفريقيا جنوب اللحراء ال رب ت (0  
إىل األرقــام مــا مل ُيــلكر  ــال  ذلــ ا  ت ــري اإلحلــاءاا عــن الالجــ و وطــالا النيريــوء والعاصــدين عــادةا    (6  

ــة عــام    ــد  6102املتاحــة حــي ياي ــها ماوةــية األمــم املتحــدة ل ــؤون الالجــ و   أتاحال ــا أ تت اإلحلــاءاا م
امررع عامليررع عة نظرر املعنــون  هتقريــريف  الــدا ني  الــزنوحمركــز رصــد  أورداــا  قــدفامل ــردين دا نييــا   عــن
 قـدمها م تـب تنسـي  ال ـؤون اإلنسـانيةت     كمـا   االراا  االننر    بسرب   ون داخليرا  : النراح  0214 عرا   عن

 ومجيع اله اإلحلاءاا مؤقتةت
أزمـة إنسـانية مااج ـة     ا ويـ ا 2سـتو   مـن امل طـوارج  ال الوكـاالا حالـة   النيرينة الداصمة امل ـتركة اـو   عرِّ ت (2  

 تعب ة عنيى نطا  املنظومةتالا يتطنيب ا ال وارث الطبيعية أو الزناعااا ممسببها كبرية



A/69/339 
 

 

14-59601 3/28 

 

(ت 026 711( وإريتريـا   650 211( ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى     271 211الدميقراطية  
 جـ و الـلين أعيـدوا قسـرا     طـالا النيريـوء والال  ل ا كانـت انـا  حـاالا عديـدة     ذاتيف الوقت و
 يـل اقرالع اعـ   لوحظـت لسسـف  وانيدايم األصنييةا حي  كانت حيالم يف  طـر دـد ت    إىل

ا انعـدام األمـن   ن ةـمنه دون إيلال املساعداا واخلـدماا اإلنسـانية لنينـازحوا مـ     تلاالد ح
 القيود البي يةتوالعقباا البريوقراطية واإلدارية واملستمر 

ا مـا زالـت انـا  فريـواا     ةاملاحنـ  الـلي تقدمـ  اجلهـاا   الدعم القوي  عنيى الريم منو - 2
الـد  وا أمـدا   طـول األحلـاالا  ا يف يف متويل العمنييـاا املتعنيقـة اـالالج وا و اصـة     األمهية ةلغاا

عمنييـاا  فعمنيياا مجيع وكاالا األمم املتحـدةت   ؤ ر يفتعاين من نقص التمويل املزمن اللي ي
يف املاصــة   21تقطب مــا يقــرب مــن   عنيــى ســبيل املثــالا تســ    اايف أفريقيــ  الالجــ و  ماوةــية

املـوارد كنيـها    فـنن التمويـل احلاليـةا    ظـرو  اليـة السـنوية لنيمنظمـةا ول ـن يف     مجاملوارد اإل من
ــا  ــا  تقريب ــة املســتمرةا    لــديالت أن ــطة لــيمن عنييه ــرامج الرعاي ــي واللنيطــوارج وا ــها تبق ى من
 ت املاوةـية  ال ـة نـداءاا   وجهـ وحـدها   6102 يف عـام ونيولت جياد احلإل خلصقنييل ليال إال

مجهورية ال ونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسـطى وت ـاد    لة من أجل ت مينيياموأ جلمع
لتقيـيم احتياجـاا املاوةـية     ة ـامني اليزانيـة  املانيغت ودوالرت منييون  670.7 قدره بني  إمجايلمب

مجهوريــة  القاصمــة يف االا الطــوارجنتيريــة حلــ ادوالر وننييــا 0.2حنــو  6102 لعــام ألفريقيــا
 أفريقيا الوسطى وجنوب السودانت

 ةسـامه امل متـت  قـد فمل تـب تنسـي  ال ـؤون اإلنسـانيةا      ةة التتبع املايل التااعاصرلد ووفقا  - 5
ُوجهـت   اـو الوكـاالا اإلنسـانية    ا نـداء م ـترك   02ـ دوالر استريااة لـ  ويالا 2.0ا كثر من 
منييـون دوالر عـن العـام     211 قـدراا  ت واـلا ميثـل زيـادة   6102 عـام  أفريقيـا  ـالل   لمن أج
ا 6102حزيران/يونيــ   21و  6102كــانون الثاين/ينــاير  0اــو  و ــالل الاتــرة مــا الســاا ت

من اللندو  املركزي ملواجهة الطـوارج لـدعم األن ـطة     ماليو دوالر 215.2 مبني  لصُ 
ــانية احل ــةت  يويــاإلنس ــ ا     26 تقــارب وُأناقــت نســبة ة يف انيــدان أفريقي ــة مــن اــلا املبني يف املاص

ــون دوالر 650 يأ ــى ع امنيي ــ 02ني مــن الالجــ و أو امل ــردين   ةد كــبرياعــدأ توجــد هبــا  ا داني
 لــديالت مــن تم نالــمنييــون دوالر مــن اللــندو  عنيــى  026 مبنيــ  يقــاربســاعد وت دا نييــا 

ــاا   ــريع لسزمــ ــدة أو املاجلالســ ــداورديــ ــرعا ةتــ ــ   ا وةســ ــطة مبنيــ ــون  21اواســ ر دوالمنييــ
يف املاصـة   67و حنـ لـص  ُ والتمويـلت   ةالربامج اإلنسـانية يف حـاالا الطـوارج الضـعيا     دعم مت

 لالجـ و ايف املاصـة ملسـاعدة    02ألزماا الزنوح لنيمساعداا الغلاصيـةا و   املرصود من التمويل
منييــون  26  اــلا التمويــل تنيقــت العمنييــاا يف الســودان معظــموعــدة قطاعــاات قدَّمــة مــن امل

ــوب الســودان       ناي دوالر( ــا تنيقــت الــربامج اإلنســانية يف جن منييــون دوالر( ومجهوريــة   26م
 كبريةت ل ابمأيضا  منييون دوالر(  62منييون دوالر( وت اد   67أفريقيا الوسطى  
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 دون إقنييمية عن مناط  حملاا عامة - انيا  
 شر  أفريقيا -ألف  

الـد  ريق ا املنطقـة دون اإلقنييميـة   منطقة القرن اإلف هات منطقة شر  أفريقياا مبا فيظني - 2
أكــرب عــدد مــن الالجــ و يف القــارةا عنيــى الــريم مــن أن العــدد املطنيــ  لالجــ و وطــالا   تضــم

منييـون   0.7 إىل 6106يف ياية عـام   وا من ما يقرب من منييونا طايا اخنااةا  ا اخنالنيريوء 
 ااالاتمــام الســودان يف جنــوب الــد وقعــت ا األحــداثاســت  راينمــا وت 6102م عــايف يايــة 
أكـرب يـيم لالجـ و يف العـامل      فـنن أوةا، الالج و يف مجيع أحناء املنطقة دون اإلقنييميـةا  عنيى 

القــرن األفريقــ  أكــرب   منطقــة  متضــوالجــ ت  211 111 حنــواآلن يــ وي  ينيــا( ا داداب 
 حيـ  ا همالنيريوء يري امللـحواو اـلويهم أو املالـولو عنـ     لاامن األطاال املسرينيو ط عدد
مـن جنـوب السـودانت    أتوا مسرينيو لد  املاوةيةا  نيثاام منهم  2 211ما يقرب من  يوجد

طاـال الالجـ وا   األألكـرب نسـبة مـن     شـر  أفريقيـا موطنـا    منطقة قنييم ا تعد وعنيى اللعيد اإل
الد تتـراوح فيهـا   أوينداا  وت وي يف املاصة من العدد ال ني  لالج وت 21   ي  نيون نسبةيح

يف املاصة يف اع  املناط ا واحدة من أعنيى النسـب امل ويـة لسطاـال     71 و 21 ما او نسبتهم
حيـ   يف القـرن األفريقـ ا    أيضـا   ةدوعـ  ت عمنييـاا الالج وت ومن ناحيـة أكثـر إجياايـةا حـد     

 إىل اللومالت شخص قد عادوا 22 111أكثر من ا ن  6102يف عام  ا اع  األنباءأفاد
 

 اندجنوب السو  
 ومسـ   االسـتقرارت  ي هد اع  وةع طالا النيريوء السودانيو يف جنوب السودان ادأ - 7

 اـ  فستريااة لالجـ و مـن مرحنيـة الطـوارجت     الا أعمال انتقالابدء تباطؤ وترية الوافدين اجلدد 
 بـل قمـن   ن ـو يعي وانكـا الجـ    06 111 ي وي حنو اجلديد ييم كايا كانوالية أعايل النيلا 

ا اـو أجونـ  تـو     يف واليـة الوحـدةا أن ـ  يـيم جديـدا     ولنيايضـاناات   ملمجام املعر ييم يف 
من ييم ييداا يف حو أ ار وجود عناصـر مسـنيحة والتـوتر املتزايـد      وانقني اللين إليواء الالج و

 تانا  وام ثاحلماية االنسبة لغالبية الالج و اللين  يف جمال مع اجملتمعاا املضياة شوايل
ــدال، اســبب حــاد ا ــ لمــين تــداور الوةــع األ وقــد  - 6  جواــا يف أعمــال العنــف  ان
اآلال  من الناس قـد قتنيـوا    كان ا  يضون أساايعافت 6102كانون األول/ديسمرب  05 يوم

ا،ا زنالـ  وةـع حـد هلـلا   عنيـى الـريم مـن اجلهـود املبلولـة ل     وأو جرحواا ونزح م ـاا اآلال ت  
منييــون شــخصا ااإلةــافة  أكثــر مــننــزح وت لمااوشــامنواصــنيت قــواا احل ومــة واملعارةــة 

ت األزمـة  وطالـ ت (2 الج  فروا إىل إ يوايا وكينيا والسـودان وأوينـدا   271 111أكثر من  إىل
__________ 

 ت6102أيار/مايو  66ياية  إىل (2  
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اعيـدةا   كنمـا أيف  أد  وجـودام الج  سوداين يف جنوب السودانا  611 111حوايل  أيضا 
ا ـدةت   مإلـيه  إيلـال املسـاعداا اإلنسـانية    ة سـبل عرقنيإىل استمرار انعدام األمنا  الوة عنيىع

 تةكبري زيادةالت اليف  يف ادمما ز ان ذل  مم نا اعندما ك عن طري  اجلوا ومت إيلاهلا
 

 السودان  
الجــ  مــن جنــوب الســودان يف النلــف   65 111الســودان مــا يقــرب مــن   بلتقاســ - 2

م اعـــدان اســـبب هلـــم تـــوفري احلمايـــة واملســـاعدة ثـــرا ســـبلعتت وقـــد 6102األول مـــن عـــام 
جنـوب كردفـان   واليـد  يف والقيود اإلدارية والبي يةت  نتيرية ملناط  املقلودةإىل ا الوصول سبل

يف حاجــة  اــم شــخص 611 111يقــدر انحــو  عــدد ن الوصــول إىليتســ والنيــل األزر ا مل
 ت6100منل عام  لنيمساعدة ماسة
والنيـــل األزر  ومنـــاط  دارفـــور    تـــداور األمـــن يف جنـــوب كردفـــان    أن قـــدعتوُي - 01
 221 111قـرب مـن   ي امـ ح ونـز قـد أد  إىل   6102لنلف األول مـن عـام   السودان يف ا يف

ي طــــال أمــــده لاــــ  دارفــــورا واــــ  منطقــــة تعــــاين االاعــــل مــــن الــــزنوح الــــ فشــــخصت 
 6102إةــايف يف عــام  شــخص 211 111نــزوح إىل انعــدام األمــن  أد ا 6112 عــام منــل
نيـــيم دارفـــور يل لنينـــازحو يف إقت واـــلل  يرتاـــع العـــدد اإلمجـــا6102يف عـــام  266 111 و
يف مشــال ووســ   عــودة األشــخاا امل ــردين دا نييــا   مــع حقــ يتمل ونســمةت  حنــو منييــوين إىل

 توزحاالن أعداد تعوي  اله الزياداا يف يف املساعدة عنيى لكرُي ءش  دارفور
ــ ا و - 00 ــنويف أايـ ــو مـ ــردوا  015 111 اـ ـــص شـ ــايو أيار/يف  شخــ ــ الا 6100مـ زال يـ
ــ  و  61 111 ــردين  يف عــداد امل 22 111 ــة أاي ــوب الســودان(ت   62 111 يف منطق يف جن
 تشخص يف أاي  2 111 إىل نزوح ما يقرب من ا فقد أد القتال يف جنوب السودانأما 
 

 اللومال  
ومنييـون   منييـون مـن امل ـردين دا نييـا      0.0 اــ  قـدر نيعدد املحنيول داصمة ل داإجيزال يال  - 06

ــومايل يف املنطقـــة   ــرا الجـــ  صـ ــثرية  الـــريم عنيـــى فت ا صـــعب أمـ ــزاء كـ ــن أن األوةـــا، يف أجـ مـ
وقعـت ح ومتـا   فقـد  اللومال ما زالـت يـري مواتيـة لعمنييـاا العـودة عنيـى نطـا  واسـعا          من

ين ــ  عنيــى اتاــا   ال ــ   ا6102ت ــرين الثــاين/نوفمرب  01يف  االلــومال وكينيــا واملاوةــية
 نيـول  وو مـن كينيـات   إطار قانوين لنيعـودة الطوعيـة اآلمنـة وال رميـة لالجـ و اللـومالي       مبوجب 

أعـرب عــن نيتـ  يف العـودةا واــدأ     قـد  الجــ  2 111ا كـان مــا يقـرب مـن    6102يايـة عـام   
لتعزيـز  ويـةت  لاقتعمـال ال األ اهـ فيتوقاـت   عـودةا اسـتهد  املنـاط  الـد    لنيتنايل م رو، جتـريا  

نـوفمرب  /لثـاين احلنيول الداصمةا أطنيقت املاوةية املبادرة العاملية لالجـ و اللـوماليو يف ت ـرين ا   
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 واللـــومالي راوتـــغإىل زيـــادة التعـــاون اـــو الـــدول املضـــياة واللـــومال وامل ةدفـــااهلا 6102
يج مبت رة تـدعم االعتمـاد    عن بادرة حي اآلنامل خضت الهواجلهاا املاحنة واخلرباءت وقد مت

 عنيى اللاات
 

 إ يوايا  
سـتقبل تـدف    ت يف العـاملا  ف  ـامن أكـرب عـدد مـن الالجـ و     يستضـ ت ا الدنيت إ يواياظ - 02

أكـرب عـدد    قد أتـى ت و6102مايو أيار/ نيول  525 111أكثر من  غتنيمنهما ا أعداد كبرية
اسـبب القتـال ونـدرة الغـلاءا     ونيي  جنوب السـودان وإريتريـا والسـودانت    ياللومالا  هم منمن

يف املاصـــة منـــهم مـــن النســـاء  21جنـــوب الســـودانا أكثـــر مـــن مـــن  072 111 حنـــو وصـــل
 تعمنيـ وت 6102امبيال يف إ يوايا  الل األشهر الستة األوىل مـن عـام   يطاالا إىل منطقة واأل

م افحـة  وانـاء ييمـاا جديـدةا    وا هلم الوكاالا اإلنسانية ا  ل عاجل لتوفري م و  مؤقت
 سي ةتالوحتسو ظرو  النظافة اللحية واللر  اللح   اسوء التغلية احلاد

ــدين يف أواصــل عــام   يف عــدد ال حــاد اعــد ارتاــا، و - 02 ــدد الالجــ و   ظــلا 6102واف ع
ا ِاتسـاا  ت وجيري إيـواهام يف يـيم  عا مرتاتيغري يف مشال إ يوايا  إىلريتريو اللين يلنيون إلا
ــ ــواءيتســع إل أصــب ي لال وجــود عــدد كــبري مــن األطاــال    حرقــد طــ شــخصت و 02 611 ي

ــلويهما امللــحواو يــري ــن    ا ــرب م ــا يق ــهم  0 511وصــل م ــة تــ  من ــل اداي  الالجــ و دف من
ــةا و عب مــن حيــ اا ملــ6116 عــام يف ــد احلماي  ا املاوةــية فرقــة عمــل م ــتركة  أن ــق
 عدة وكاالا لضمان استريااة منسقة م تركةت او
 

 كينيا  
ــةا      - 05 ال تــزال كينيــا البنيــد الــلي يستضــيف أكــرب عــدد مــن الالجــ و يف القــارة األفريقي

ــ  ــت  حي ــد عــن   كان ــا يزي ــن الال 555 111تستضــيف م ــة ي إىل جــ و وطــالا النيريــوء م اي
الجـ    21 111ا وصل ما يقـرب مـن   6102يف النلف األول من عام ت و6102مايو أيار/

ثري ممـا يـ  و تاـلويهم  األطاال يـري امللـحواو   من كانت نسبة عالية منهم اسودانمن جنوب ال
وارتاـــا، معـــدالا  ةاللـــحي  فـــار ـــاا االكتظـــا  وعـــدم كاايـــة امليـــاه وامل  وجـــ القنيـــ  ا
 6102أن ــ  يــيم جديــد  ــار  كاكومــا يف الراــع األول مــن عـــام        قــد  التغليــةت و  ءســو 

، زناداداب اسـبب الـ   دون عنيـى اـ ين ول الالج ـ ظـ الستيعاب اؤالء الوافـدين اجلـددا يف حـو    
الرعايـة اللـحية األساسـية     مـن  ـدماا   روفَّيـ  االريم مموات  ووسط الداصر يف جنوب اللومال

التـهاب السـحايا    داء مراملا ظل  طر تا  األنلار املب ر من ز أنظمة اإليعزمن تلالج وا و
 اله اجملتمعاات يف أوساط دا يشد
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مجيـــع الالجـــ و اللـــوماليو  إىل ا أوعـــزا ح ومـــة كينيـــا6102آذار/مـــارس يف و - 02
االنتقال إىل ييم  داداب وكاكومـات ويف وقـت الحـ ا شـرعت     ااملقيمو يف املناط  احلضرية 

ــة أمنيـــة   ــة يف عمنييـ ــدموجهـ ــراد  ةـ ــلين ال  منيـــ األفـ ــةت وا الـ  أكثـــر ريـــزُتحون و ـــاص  اويـ
ــن  ــهم الج ــ   6 111م ــن اين ــت املاوةــية وشــركا   ون وطــالبوشــخصا م اا هالنيريــوءت وعمني
ــد وصــول إىل األشــخاا املعنــيو   ال لأجــ مــن طــال  االحتريــاز والتاــاومل إل  املوجــودين قي

ا النيريـوء مـن نـريو     مـن الالجـ و وطـال    651ا نقنيت السنيطاا ذل  ونيضسراحهمت ويف 
 إىل مقدي وت ا صومالي مواطنا  251داداب وكاكوماا ومت ترحيل أكثر من   إىل ييم

 
 مجهورية تزنانيا املتحدة  

ــا املتحــدة           - 07 ــة تزناني ــة مجهوري ــ  ح وم ــلي اهلت ــرار ال ــامال الق ــلا  ك ــُد تناي ــل اع مل يناَّ
ــن   ــر مـ ــي  أكثـ ــ  اترينـ ــ  اورو 026 111والقاةـ ــديت ويف حالجـ ــ  نـ ا 6102زيران/يونيـ

شخص متحدرين من مجاعـة وازيغـوا العرقيـةا املعروفـة ااسـم البـانتو        6 111أكثر من  حلل
 اللوماليوا عنيى اجلنسيةت

 
 أويندا  

ا اسـتقبنيت  6102اعد اندال، النــزا، يف جنـوب السـودان يف كـانون األول/ديسـمرب       - 06
  ت مخـ  مسـتوطناا جديـدة    الج  من جنوب السودانا وُأن 011 111أويندا أكثر من 

إليــواء الالجــ وت ويف اــله املســتوطناا اجلديــدةا كمــا يف أمــاكن أ ــر  مــن البنيــدا  لــل    
الالج ون عنيى قطع صغرية من األرملا ااالتاا  مع اجملتمعاا املضياةا مما يساعد عنيى تعزيـز  

لالجـ و القـادمو   االكتااء اللايت هلؤالء الالج وت وشهدا أويندا أيضا  زيادة حادة يف عـدد ا 
الجـ    21 111ا حي  وصل ما يقرب من 6102من مجهورية ال ونغو الدميقراطية يف عام 

 كيانغوايل ُاعيَد وصوهلمت دا ونقنيت الج و إىل مستوطناا يفجدي
 

 وس  أفريقيا والبحرياا ال رب  -ااء  
ــطى     - 02 ــا الوســ ــة أفريقيــ ــف يف مجهوريــ ــبب العنــ ــ ان يف املنط تســ ــال لنيســ ــة يف انتقــ قــ
قنييميـــةا ألن البنيـــد يستضـــيف منـــل مـــدة طوينيـــة م ـــاا آال  املهـــاجرين مـــن ت ـــاد  اإل دون

الء األشـخاا مـن العنـف مبسـاعدة     وال امريون ومن أمـاكن أ ـر ت وقـد فـر العديـد مـن اـؤ       
انيدايم األصنيية واملنظماا الدوليةت وتع ف البنيدان املستضياة عنيى حتديد اويـة املـواطنو    من

ادر العديــد منــهم منــل أجيــال عديــدةا وإصــدار و ــاص  مدنيــة هلــمت وتقــوم   العاصــدينا الــلين يــ
ماوةية األمـم املتحـدة ل ـؤون الالجـ و واملنظمـة الدوليـة لنيـهريرة ومنظمـاا أ ـر  اتقـدمي           
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ــرييل ل   ــة التســـ ــياة يف عمنييـــ ــاا املضـــ ــاعدة إىل احل ومـــ ــةت  املســـ ــاص  املطنيواـــ ــد الو ـــ تحديـــ
( 2 517 يف مجهورية ال ونغو الدميقراطيـة   لوحظت عودة أعداد قنيينية من الالج و حو ويف

(ا فنن املنطقة تتسـم ااسـتمرار حالـة عـدم االسـتقرار وحـاالا جلـوء طوينيـة         7 215ورواندا  
 األمدا كما او احلال يف ت اد ويف مجهورية ال ونغو الدميقراطيةت

 
 ت اد  

ــة أفريق   - 61 ــف يف مجهوريـ ــاعد العنـ ــم تلـ ــة   أريـ ــطى قرااـ ــا الوسـ ــخص  011 111يـ شـ
ــى ــمرب      عنيـــ ــانون األول/ديســـ ــل كـــ ــادا منـــ ــوء يف ت ـــ ــب النيريـــ ــيهم 6102طنيـــ ــن فـــ  ا مبـــ
اليـا   الج ا فضال عن مهاجرين ت اديو عاصدين ورعايا انيدان  الثةت ويعـي  ح  02 111حنو 

مــن املهــاجرين العاصـــدين ورعايــا انيــدان  الثــة يف مواقــع انتقاليـــةا        20 111مــا يراــو عنيــى    
قــ ت وعنيــى الــريم مــن إيــال  احلــدود يف أيار/مــايو   ويعتمــدون عنيــى املســاعداا اإلنســانية ف 

ــل   الا 6102 ــزداد ا ــدون إىل ت ــادا لي ــون يتواف ــزال الالج  ــال  أصــال    ي ل  عــدد الالجــ و الب
 النيريــــوء الجــــ  مــــن مجهوريــــة أفريقيــــا الوســــطى الــــلين ســــب  هلــــم أن طنيبــــوا  27 111
ــام يف ــودانيوا و   221 111ا وقرااـــة 6112 عـ ــ و السـ ــن ال 0 511مـــن الالجـ ــ و مـ الجـ

ت ودعما  لنيس ان الـلين طالـت مـدة ت ـرداما     6102النيريرييو اللين وصنيوا يف أواس  عام 
ــرب    ــاجهم يف الــ ــة إلدمــ ــطة دعويــ ــانية ا ن ــ ــاالا اإلنســ ــوم الوكــ ــةا  تقــ ــة الوطنيــ امج اإل اصيــ

 احلاالاا إلعادة توطينهمت اع  ويف
 

 مجهورية أفريقيا الوسطى  
د  العنــف وعــدم االســتقرار إىل ت ــريد قرااــة  ا أ6106منــل كــانون األول/ديســمرب   - 60
شخص دا ل مجهورية أفريقيا الوسطىا و ار  حدوداا إىل ال ـامريون وت ـاد    211 111

ومجهوريــــة ال ونغــــو ومجهوريــــة ال ونغــــو الدميقراطيــــةت وازداد الوةــــع تــــوترا  يف كــــانون   
ــا 6102األول/ديســـمرب  ــر العنـــف عنيـــى نطـ ــازح ا حيـــ  انت ـ وت   واســـع وازداد عـــدد النـ

ا أد  القتال اللي اندلع او عناصر سينيي ا واو العناصـر املنااضـة   6102حزيران/يوني   ويف
 ـل البنيـد تـوز ، مـا يزيـد نسـبت        شـخص دا  522 511الستخدام السـواطري إىل نـزوح قرااـة    

الجـ    651 111موقعا  يف اانغ ت وإةافة إىل ما يقرب من  22يف املاصة منهم عنيى  61 عن
شـخص إىل البنيـدان    022 711فريقيا الوسطى متواجدين أصال يف املنطقـةا فـر    من مجهورية أ

اجملاورةا حي  وصل العديد منهم واو يعاين من سوء تغلية شديد وصدماا ناسـيةت وطنيـب   
شـخصا النيريـوء يف ال ـامريونت وأسـار سـوء احلالـة        011 111أينيبيتهما أي مـا يزيـد عنيـى    

ــد منــ     ــلين قطــع العدي ــا       اللــحية لالجــ وا ال ــاايع  ث ــدة أس ــدام م ــى األق هم املســافة ســريا  عني
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األمانا عن ارتاـا، معـدالا وفيـاا األطاـال دون سـن اخلامسـة  ـالل األسـاايع األوىل          عن
من حالة الطوارجت وقد فاقت حدة العنف وسرعة تدف  الالج و القدراا يف جمـال املسـاعدة   

 نتاإلنسانية عنيى اللعيد امليداينا وال سيما يف ال امريو
ويف دا ل مجهورية أفريقيا الوسطىا كان من نتـاصج انعـدام األمـن عنيـى نطـا  واسـع        - 66

أنــ  عرقــل ا ــ ل منيمــوس تــوفري احلمايــة واأليليــة والرعايــة اللــحيةت وســاعدا الوكــاالا   
اإلنسانية يف نقـل آال  األشـخاا امل ـردين دا نييـا  مـن مواقـع يف العاصـمة إىل منـاط  أكثـر          

 ت6102يف شهري آذار/مارس ونيسان/أاريل أمنا  دا ل البنيد 
 

 مجهورية ال ونغو  
مجهوريـــة ال ونغـــو الدميقراطيـــة  اـــدأا العـــودة الطوعيـــة لالجـــ و مـــن ال ونغـــو إىل  - 62
ــايو  يف ــاد حنـــو   6106أيار/مـ ــ  عـ ــول كـــانون     012 111ا حيـ ــارام  نيـ ــخص إىل ديـ شـ

ــمرب  ــ  6102األول/ديســـ ـــد  ا ا6102ت ويف حزيران/يونيـــ ــ  يف البنيـــــ ــا   22 522قـــ الج ـــ
ميقراطيــةت وقامــت احل ومــة اطــرد  مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومــن مجهوريــة ال ونغــو الد  مــن
ريـم ت كيـداا أن عمنييـاا     شخص إىل مجهورية ال ونغـو الدميقراطيـةا   011 111قدر اـ ُي ما

 تستهد  الالج و وطالا النيريوءت الطرد مل
 

 مجهورية ال ونغو الدميقراطية  
ــاا إنســانية معقــدة متعــددة اســتريااة لنيت ــريد القســري ســواء دا ــل     انطنيقــت عم - 62 نيي

الجـ  فـروا    21 111مجهورية ال ونغو الدميقراطية أو  ار  حدوداات فقد وجـد أكثـر مـن    
ورينتـــال يف الاتـــرة الواقعـــة مـــن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى األمـــان يف مقـــاطعد إكواتـــور وأ

ــر  6102كــانون األول/ديســمرب  اــو ــة الات ــالتقريرا إةــافة إىل  وياي  020 755ة امل ــمولة ا
يف املاصــة مــن الوافــدين البقــاء  21الج ــا  يعي ــون أصــال يف البنيــدت وآ ــر مــا تقــرب نســبت  مــن   

ذلـــ ا اجملتمعـــاا املضـــياةا يف حـــو انتقـــل آ ـــرون إىل ييمـــاا جديـــدةت ويف يضـــون    يف
يف شـر  البنيـدا  ثـا      أعداد كبرية من الس ان من النـزاعاا وانتهاكاا حقو  اإلنسـان  فرا

منييـون مـن امل ـردين     6.2عن األمان يف أويندا واوروندي ورواندات وال يزال ما يقـدر انحـو   
وكياـو اجلنوايـةا واقـ      يف املاصة منـهم يف كياـو ال ـمالية    25دا نييا  يف البنيدا يعي  أكثر من 

مـــاا شـــنها جـــي  الـــرب  شـــخص يف حالـــة ت ـــرد دا نيـــ  اســـبب اري  221 111قرااـــة 
 يزال العنف اجلنس  واجلنساين ُيرت ب عنيى نطا  واسعت اومةت واللنيمق
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 يرب أفريقيا -جيم  
مــن الالجــ و وطــالا    222 111يقطــن يف املنطقــة دون اإلقنييميــة مــا يزيــد عنيــى       - 65

يف االزديــادت فقــد تــداور األمــن  النيريــوءا يف حــو أن عــدد امل ــردين دا نييــا  اــو أيضــا  آ ــل  
ــاا ممــا يعرقــل وصــول    مجيــع أحنــاء املنطقــ  يف ــةا و اصــة يف مشــال مــايل ونيريريي ة دون اإلقنييمي

مـــا يقـــرب مــن  نيـــ  الالجـــ و   املســاعداا اإلنســـانية وتــوفري احلمايـــة واملســـاعدةت ويعــي    
 املنطقة دون اإلقنييمية يف حالة ت رد طوينية األمدت اله يف
 

 كوا دياوار  
ُشر دوا مـن جـراء أعمـال     الج  ممن 66 111ا كان حنو 6102 نيول منتلف عام  - 62

ا دياــوار قــد عــادوا إىل ديــارام    يف كــو  6101العنــف الــد وقعــت اعــد انتخااــاا عــام      
ا عنيـى الـريم   6102من امل ردين دا نييا  يف عام  60 111البنيدان اجملاورةت كما عاد حنو  من

وفـرا  من استمرار امللاعبا مبا فيها انعدام األمن واالفتقار لنيمسـاكن واخلـدماا األساسـية    
 كسب العي ت

 
 مايل  

ا أجربا أعمال عنف قامت هبا اجلماعاا املسـنيحة قرااـة   6102 نيول منتلف عام  - 67
الج  مايل عنيـى الاـرار إىل اوركينـا فاسـو وموريتانيـا والنيريـرت وتركـز االاتمـام          075 111

لغــلاص ا يف أن ـطة التلــدي هلـله األزمــة اإلنســانية اإلقنييميـة عنيــى اللــحة والتغليـةا واألمــن ا    
وت مو امل و ا واملياها واللر  اللـح ا وتعزيـز القـدرة عنيـى التحمـل يف مواجهـة موجـاا        

اليو وإعـــادة إدمـــاجهما اجلاـــا  املت ـــررةت وقـــد ُوةـــعت اســـتراتيريية لعـــودة الالجـــ و املـــ 
ــا ــايو         ســه ل مم ــايل والنيريــر وماوةــية شــؤون الالجــ و يف أيار/م ــو م ــ  ا ــا   ال  ــع اتا توقي

شـخص قـد عـادوا االاعـل إىل مشـال مـايلا        66 111احل ومة ا ن حنوا مـن   ت وأفادا6102
 عنيى الريم من أن احلالة ليست مؤاتية اعُد لعودٍة واسعة النطا  لنينازحوت

 
 نيريرييا  

نظــرا  الةــطراب احلالــة األمنيــة يف واليــاا نيريرييــا ال ــمالية الــثالثا ُأعنينــت حالــة     - 66
ــوارج يف  ــر لنيتريــولا       ا ت6102أيار/مــايو  02الط ــواا عســ ريةا وفــرمل حظ بعهــا ن ــر ق

ــاا آال        ــة وصــول الوكــاالا اإلنســانية إىل مقاصــداات وأد  الوةــع إىل ت ــريد م  وعرقني
إىل ال ـامريون   62 111شـخص إىل النيريـر و    51 111األشخاا؛ حي  َعَبَر احلدود حنـو  

اليـا  يتنيقـون   الج ا واـم ح  21 111إىل ت ادت وإمجاال ا مت تسرييل ما يقرب من  0 511و 
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شـخص   251 111مساعداا أساسيةت وأظهر تقييم م تر  او الوكاالا أن ما يقرب من 
 قد ُشردوا دا نييا  ةمن الدول الد طاهلا مترد مجاعة اوكو حرامت

 
 اجلنوب األفريق  -دال  

ــالا النيريــــوء يف اجلنــــو      - 62 ــت أعــــداد الالجــــ و وطــ ــ   ااتــــة تقريبــــا    اقيــ ب األفريقــ
ــام يف ــدد الالجـــــ و  ا 6102 عـــ ــوء  025 526حيـــــ  انيـــــ  عـــ ــالا النيريـــ ــا  وطـــ  شخلـــ

شخلــا  يف يايــة العــامت ونتيريــة لنيــدفع اإلجيــا  ااجتــاه عــودة الالجــ و األنغــوليو   676 222
ــا  يف عــام     ــاجهم دنيي ــا وإدم ــا وناميبي ــ  ر    ا و6106الســااقو يف زامبي ــن ت ــ  م ــا أعقــب ذل م

قـاطعد ال ونغـو السـانيى وكاَتنغـا يف مجهوريـة      التحق  النهاص  من الالج و األنغوليو يف م يف
ــة      ــن قرااـ ــدينا مـ ــ و العاصـ ــدد الالجـ ــو  يف عـ ــامل منيحـ ــدث اخناـ ــةا حـ ــو الدميقراطيـ  ال ونغـ

ــام    61 111 ــة ع ــام   شــ 0 711إىل  6106شــخص يف ياي ــة الع ــ  يف ياي ت 6102خص فق
ف جنوب أفريقياا حي  يعي  معظم الالجـ و يف منـاط  حضـريةا تسـتمر حـوادث العنـ       ويف

املتلل ا ره األجانبا عنيى الريم من اجلهود الرامية إىل تعزيز التسام ت ويف ما خيص العديـد  
من انيدان اجلنوب األفريق  األ ر  الد تستضـيف أعـدادا  قنيينيـة مـن الالجـ وا مل يطـرأ تغـيري        

 يلكر عنيى ظرو  احلماية اوج  عامت
 

 أنغوال  
ــد ع     - 21 ــا يزيـ ــيم مـ ــةا يقـ ــام احل وميـ ــب األرقـ ــى حسـ ــوء   61 211نيـ ــالا النيريـ ــن طـ  مـ
مــن الالجــ و يف أنغــوالت حيــ  إن مــا يقــرب مــن نلــف عــدد الالجــ و الــلين    62 211و 

ــة يف أو    ــو الدميقراطيـ ــة ال ونغـ ــن مجهوريـ ــادمو مـ ــنيوا قـ ــرم   وصـ ــرن املنلـ ــبعيناا القـ ــر سـ ا ـ
األشخاا القادرين عنيى االعتماد عنيى أناسهم ادرجة كـبريةت وتقـوم ح ومـة أنغـوال      من ام
 وةية الالج و مبناق ة اإلدما  احملني  الرمس  هلله الا ةتوما
 

 موزامبي   
وّفـرا موزامبيـ  اي ــة إجياايـة لنيغايــة مـن أجـل االعتمــاد عنيـى الــلاا لـد  الالجــ وا         - 20

اللين  ظون اقدر كبري من حرية التنقـلا فضـال عـن احللـول عنيـى فـرا لنيعمـلت فقـد أنـتج          
طن متري من املواد الزراعيـة أليـرامل    0 010تان ما جمموع  الالج ون املقيمون يف ييم مار ا

 االستخدام اخلاا والبيع عنيى السواءت
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 جنوب أفريقيا  
شــّ نيت جنــوب أفريقيــا البنيــد املتنيقــ  لثالــ  أكــرب عــدد مــن طنيبــاا النيريــوء املقدمــة    - 26

م معظـَم  ت وقـد  6102طنيـب يف عـام    71 111إفراديا  يف مجيع أحناء العاملا حي  اني  عـدداا  
الطنيبــاا طــالبو جلــوء مــن زمبــااوي واللــومال ومجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــةت ويبنيــ  العــدد  

شـــخصا أي مـــا يقـــرب    22 111و اإلمجـــايل لالجـــ و املعتـــر  اوةـــعهم يف البنيـــد حنـــ     
 جممو، الالج و يف املنطقة دون اإلقنييميةت نلف من
 

 احلماية - الثا  
 نظم النيريوء الوطنية -ألف  

كـــبريةا احلـــدود ماتوحـــة واســـتمرا    قـــت انيـــدان النيريـــوء يف أفريقيـــاا ادرجـــة     أا - 22
االعتــرا  اوةــع الالجــ و لسشــخاا احملتــاجو إىل  ايــة دوليــة  ــالل الاتــرة امل ــمولة     يف

االتقريرت ايـد أن تزايـد أعـداد األشـخاا وتـداور األمـن أد يـا إىل إيـا  اي ـة احلمايـةا فبـدأا            
أقـو ا سياسـاا لةيـواء يف ييمـاا يف إطـار اسـتريااتهات وعنيـى        اع  البنيدان تناِّـلا الـورة   

الــريم مــن تاهــم ماوةــية الالجــ و لنيضــروراا األمنيــة اخلاصــة ااحل ومــااا فقــد واصــنيت    
 املاوةية وشركاهاا الدعوة إىل عدم اهاذ اإليواء يف ييماا سياسة عامة لنيح وماات

ا لنيمسـاعدة  6102يبـويت عمنيـها يف عـام    واست نات النيرينة الوطنية لتحديـد األانييـة يف ج   - 22
يف تعزيــز نظــام النيريــوء يف البنيــدت ويف الوقــت ناســ ا تقــوم ح ومــة أوينــدا اوةــع سياســة تتعنيــ    
االالج و يف املناط  احلضرية ُيتوقع أن تعزز احلماية لالج و وطالا النيريـوء يف املنـاط  احلضـريةت    

 تت ريعاا جديدة متعنيقة االالج وكما تقوم حاليا  كل من أنغوال وسوازينيند الياية 
 

  اية األفراد ذوي االحتياجاا اخلاصة -ااء  
حتتاظ التقييماا الت اركية الد تسـتخدم يـج السـن ونـو، اجلـن  والتنـو، ا مهيتـها         - 25

ــة ملاوةــية شــؤون الالجــ وت وتســتند        ــد  إعــداد اخلطــ  العمنيي ــها ل البالغــة يف االســتاادة من
مج اإلقنييميــة إىل التــزام راســس اسياســاا الســن ونــو، اجلــن  والتنــو،  االســتراتيريياا والــربا

 لد  العمل يف إطار شراكة مع األشخاا اللين يد نيون يف داصرة ااتمام املاوةيةت
ووةعت ماوةية الالج و واملنظمـاا يـري احل وميـة إطـارا  إقنييميـا  حلمايـة األطاـال         - 22

يف املاصة من الالجـ و   25سودانا يضم ما نسبت  الالج و السودانيو والالج و من جنوب ال
مـن اــلين البنيـدينا ويوجــ  اـلا اإلطــار  طــى اجلهـاا الااعنيــة التنايليـة يف اســتريااة منســقة      

ــت جمم    ــوب الســودانا عمني ــاات ويف جن ــو     ودــددة األولوي ــم حن ــى دع ــل عني ــة الطا ــة  اي وع
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لسطاــالا وتــوفري  مــن األمــاكن املالصمــة  25طاــل ومرااــ ا اوســاصل منــها إن ــاء   26 111
ــدعم الناســ    ــم      -ال ــة األم ــف اجملتمعــ ت ويف اللــومالا ســاعدا منظم االجتمــاع ا والتثقي

ل كــانوا مــرتبطو ســااقا  اقــواا  طاــ 0 211املتحــدة لنيطاولــة  اليونيســيف( مــا يقــرب مــن   
مجاعــاا مســنيحة عنيــى إعــادة االنــدما  يف جمتمعــالم احملنييــةت وأطنيقــت املاوةــية أيضــا            أو

لتنيبيـة احتياجـاا األطاـال     “عـ ا تعنيَّـما العـب ا مـان    ”مدت   الث سنواا اعنـوان  م روعا  
يري امللحواو واألطاال املنالنيو عن ذويهما ومن املقرر تنايله يف إ يوايا والسودان وملـر  
واليمنا واـو ميثـل جهـدا   اّلقـا  لنيتخايـف مـن املخـاطر املرتبطـة اتـنقالا الالجـ و الثانويـةت            

عم مــن أجــل وةــع ترتيبــاا مناســبة لنيرعايــة وزيــادة فــرا التعنيــيم وأســباب   واــ  تقــدم الــد
 املعي ةا وزيادة إم انية مل مشل األسر وحتسو اخلدماا األساسيةت

ــف يف العد      - 27 ــداث عنـ ــن أحـ ــا مـ ــا تالاـ ــنيبيةا ومـ ــريعية السـ ــوراا الت ـ ــد التطـ ــد واعـ يـ
ــد     مــن ــة ال ــدانا عــززا املاوةــية أعمــال هطــي  ورصــد مســاصل احلماي ــاا  البني  تواجــ  املثنيي

واملثنيــيو ومزدوجــ  امليــل اجلنســ  أو مغــايري اهلويــة اجلنســية ومزدوجــ  اجلــن  يف املنطقــةت   
وعنيى اللعيد القطريا تقوم امل اتب ااستعرامل االحتياجاا وقدراا االسـتريااة والثغـرااا   

 هبد  توحيد اإلجراءاا الرامية إىل تنيبية االحتياجاا اخلاصة هلؤالء األفرادت
وت مل املبـادراا الراميـة إىل تعزيـز  ايـة الالج ـاا تـوفري أحيـاز م انيـة آمنـة هلـنت            - 26

ــدمي امل    ــري تقــ ــة إىل تيســ ــدماا املتنقنيــ ــتخدام اخلــ ــية  وأد   اســ ــاعدة الناســ ــة  -ســ االجتماعيــ
الناجيـــاا مـــن العنـــف اجلنســـ  واجلنســـاينت ويف جمـــال الوقايـــةا ُأقيمـــت دوراا تدريبيـــة  إىل

ــادا أكثـــر      وتوعويـــة لســـ ان املخيمـــا    اا كمـــا يف يـــيم كيغيمـــ  يف روانـــداا حيـــ  أفـ
ــة األمــم     01 111امــرأة وطاــل و  65 111مــن  ــها اي  رجــل مــن  ــالل اجلهــود الــد اللت

املتحدة لنيمساواة او اجلنسـو ومت ـو املـرأة  اي ـة األمـم املتحـدة لنيمـرأة(ا الـد أقامـت أيضـا            
ــايل    ــراد عســ ريوت ويف م ــدريب دوراا ملســؤولو ح ــوميو وأف ــراد   6 622ا مت ت ــن األف م

العس ريو عنيـى أيـدي اي ـة األمـم املتحـدة لنيمـرأة يف جمـال حقـو  املـرأة والطاـل يف حـاالا            
 النـزا،ا وقدمت فيها معنيوماا عن العنف اجلنس  واجلنساينت

 
 التسرييل والتو ي  -جيم  

ــرييل امل ــــتر  لالجــــ     - 22 وم  و وطــــالا النيريــــوء يف اخلرطــــ  يف الســــودانا اــــدأ التســ
ا ممــا أفســ  اجملــال إلجــراء تقيــيم لالجــ و وطــالا النيريــوء يف املنــاط   6102نيســان/أاريل  يف

احلضريةا وتيسري حلوهلم عنيى و اص  اهلويةا وحتديد وةع الالج وت ويف كينياا جيـري حاليـا    
اناء القدراا لتقـدمي الـدعم لنيح ومـة يف االةـطال، مبسـؤوليتها عـن حتديـد وةـع الالجـ وا          

 ت6102الويا ادأ العمل االبياناا احليوية يف كانون األول/ديسمرب ويف م
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ــة    - 21 ــل أولويـ ــاين ميّثـ ــامل واجملـ ــد ال ـ ــزال تســـرييل املواليـ ــات  وال يـ ــاء أفريقيـ ــع أحنـ يف مجيـ
الدعم ملساعدة احل وماا عنيى إن اء نظم لتسرييل املواليدا مع التركيز عنيـى إدمـا     ُقدم وقد

 نييا ت فا  مجهورية أفريقيـا الوسـطىا أسـارا أن ـطة الـدعوة      األطاال الالج و وامل ردين دا
امل ثاــة عــن إصــدار م ــرو، مرســوم رصاســ  ا ــ ن جمانيــة االســتاادة مــن  ــدماا تســرييل     

ا أصــب  تســرييل 6102املواليــدت وعقــب إقــرار املرســوم الرصاســ  يف أنغــوال يف أينيول/ســبتمرب  
سـفا ال ي ـمل الالجـ و وطـالا النيريـوءت      املواليد جمانا  جلميع املواطنوا إال أن ذلـ ا مـع األ  
ــرييل املوال   ــدماا تسـ ــوفري  ـ ــديا مت تـ ـــ  ويف اورونـ ــد لـ ــدين    25 111يـ ــن العاصـ ــخص مـ شـ

 مجهورية تزنانيا املتحدةت من
 

 اهلريرة املختنيطة -دال  
ــد يطرحهــا اال   - 20 ــالنظر إىل التحــدياا املعقــدة ال ــلل    ا ــا يتلــل ا جتــار ااألشــخاا وم
نها يف املنطقة دون اإلقنييميةا قامت ح ومة السـودان وماوةـية األمـم    االنتهاكاا املبني  ع من

املتحدة ل ؤون الالج و واملنظمة الدولية لنيهريرة اوةع استراتيريية ا ـ ن لريـب األشـخاا    
واالجتار هبم يف منطقة القرن األفريق  وشر  أفريقيات وقـد أدا اجلهـود الـد تبـلهلا السـنيطاا      

اا إىل حتســو مســتو  األمــن يف ييمــاا الالجــ و يف شــر   الســودانيةا اــدعم مــن الوكــاال 
ــل        ــحايات ومنـ ــة لنيضـ ــاعدة املقدمـ ــز املسـ ــاة وتعزيـ ــة اجلنـ ــدالا مالحقـ ــادة معـ ــودانا وزيـ السـ

 ا ُسريِّل تراجع حاد يف احلوادث املبني  عنهاا وإن ازداد عدد القضايا يف اخلرطومت6102 عام
  تنايل التدااري التقييدية ملراقبة احلـدود  وواصنيت احل وماا يف منطقة اجلنوب األفريق - 26

من أجل رد، اهلريرة املختنيطةا وذل  كريزء من مهامها املتلنية ااألمنت ويف جنوب أفريقيـاا  
ظنيت م اتب اسـتقبال الالجـ و يف اـورا إليزاايـ  وكيـب تـاون مغنيقـة طـوال اـله الاتـرةا           

بريت ويف ت ــرين األول/أكتــوار أد  إىل تغــيري اي ــل  ايــة الالجــ و يف البنيــد إىل حــد كــ   ممــا
ــاجرينا        6102 ــة الالجــ و وامله ــم املتحــدة ا ــ ن  اي ــرلا األم ــة دراســية يسَّ ا عقــدا حنيق

التركيز فيها اوج   اا عنيى احلنيـول احملتمنيـة مـن  ـالل اريـرة اليـد العامنيـةت ومت تـدريب          مت
طــة يف اوتســوانا املســؤولو احل ــوميو العــامنيو يف اخلــ  األمــام  عنيــى مســاصل اهلريــرة املختني  

 وجنوب أفريقيا وزامبيا ومالويت
ــانون م افحــة االجتــار   ا ســن6102َّويف آب/أيســط   - 22 ــا م ــرو، ق ت جنــوب أفريقي

ا أقـــر ارملـــان زمبـــااوي م ـــرو، قـــانون االجتـــار  6102ااألشـــخاا ومنعـــ ت ويف أيار/مـــايو 
وُعـرمل م ـرو،    ااألشخااا اللي ينص عنيى إدما  اروتوكوالا االريمو يف القانون احملني ت

 القانون عنيى الرصي  من أجل توقيع  وقت إعداد الا التقريرت
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 انعدام اجلنسية -ااء  
 الل الاتـرة امل ـمولة اـالتقريرا انضـمت كـوا دياـوار إىل كـل مـن االتااقيـة املتعنيقـة            - 22

مبركـز األشـخاا عـدمي  اجلنسـية واتااقيـة  اــ  حـاالا انعـدام اجلنسـيةت وتواصـنيت اجلهــود          
دياـوارت   كـوا  يفمية إىل  ا  العدد ال بري من األشخاا املعرةو خلطر انعـدام اجلنسـية   الرا

ــةا ي ــمل ذلــ  العــدد حــوايل   شــخص ينحــدرون  211 111واســتنادا  إىل التقــديراا احل ومي
مـن األطاـال    211 111 مهاجرين كانوا قد استقروا يف البنيد من دون إ باا جنسـيتهما و  من

 تاإلياواري هبم عند الوالدة مبوجب القانون اللين مل يسب  االعترا 
وواصــنيت وكــاالا األمــم املتحــدة العمــل مــع كــل مــن جنــوب الســودان والســودان    - 25

لنيتخايــف مــن  طــر انعــدام اجلنســية عــن طريــ  إصــدار و ــاص  اويــة تؤكــد اجلنســيةت وجــر   
ديو االةــطال، اعمنييــاا التلــنيف النمطــ  والتســرييل لنيتحقــ  مــن وةــع املهــاجرين الت ــا   

الـــلين فـــروا مـــن مجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وُيخ ـــى عنيـــيهم مـــن  طـــر انعـــدام اجلنســـيةا  
 يعد العديد منهم ميني  و اص  اويةت مل فرمبا
ــة       - 22 ــة الثالث ــة حلقــو  اإلنســان وال ــعوبا  ــالل دورلــا العادي ــة األفريقي واهــلا النيرين

ــان/أاريل    ــودة يف نيســ ــو املعقــ ــرار 6102واخلمســ ــ 622ا القــ ــيةت  املتعنيــ ــاحل  يف اجلنســ   اــ
 677 ا القـرار 6102اهلاا يف دورلا العادية اخلامسة واخلمسـو املعقـودة يف أيار/مـايو     كما

إلنســان وال ــعوب املتعنيــ  اــاحل  ا ــ ن صــياية الربوتوكــول املنيحــ  اامليثــا  األفريقــ  حلقــو  ا
ن ـطة يف دعـوة النيرينـة    اجلنسية يف أفريقيات وال تزال ماوةية األمم املتحدة ل ؤون الالجـ و   يف

إىل اعتماد الا الربوتوكولت أما  طـة العمـل الـد يعمـل عنيـى وةـعها حاليـا  كـل مـن ماوةـية           
 تاألفريقية الالج و يف أدي  أاااا والنيرينةا فستنظر يف مس لة انعدام اجلنسية يف القارة

 
 الت رد الدا ني  -واو  

 حنيــول داصمــة االنســبة لنيــبع ا  عنيــى الــريم مــن التقــدم احملــرز يف ســبيل التوصــل إىل   - 27
عـدد امل ـردين دا نييـا  املسـرينيو يف أفريقيـا كـان أعنيـى مـن أي وقـت مضـىت فقـد ت ـرد              فنن

ت 6102منييون شخص اسبب الزنا، والعنف عنيى اللـعيد العـامل  يف يايـة عـام      22أكثر من 
 حد كبري الزنا، الـداصر يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطىا إةـافة      وأسهم يف انيوغ الا اجملمو، إىل

إىل الزناعاا الـد طـال أمـداا يف مجهوريـة ال ونغـو الدميقراطيـة ونيريرييـا والسـودان؛ وتوجـد          
أراعـة مــن البنيــدان اخلمســة يف مجيــع أحنــاء العــامل الــد ت ــهد أعنيــى مســتوياا حــاالا الت ــرد  

 ب اللحراء ال رب تيف أفريقيا جنو 6102اجلديدة يف عام 
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وقــام مخــ  مــن الــدول األفريقيــة الواقعــة جنــوب اللــحراء ال ــرب   أنغــوال وروانــدا   - 26
وزمبااوي وكوا دياوار ومالوي( االتلدي  عنيى اتااقيـة االحتـاد األفريقـ  حلمايـة امل ـردين      

ول ا فانضــمت اــلل  إىل الــد6102دا نييــا  يف أفريقيــا ومســاعدلم  اتااقيــة كمبــاال( يف عــام 
دولــةت وتعامــل املقــرر اخلــاا املعــين  قــو     07الــد ســب  أن صــدقت عنييهــا ويبنيــ  عــدداا   

اإلنسان لنيم ردين دا نييا  عنيى حنو و ي  مع املنظماا اإلقنييمية يف ما خيص ت ـرييع التلـدي    
ــاال وتنايــلاا عنيــى اللــعيد الــوطين   ا عقــدا سنيســنية 6102ت وطــوال عــام عنيــى اتااقيــة كمب

يـة وحنيقـاا العمـل االتعـاون مـع ال ـركاء يف جمـال احلمايـةا مبـا يف ذلـ            الـدوراا التدريب  من
 من البنيدان األفريقية يف حنيقة عمل عقدا يف كمباالت 02ح وماا 

ا  ن حتدياا احلماية عنيى التحدياا املميزة  6102وركز حوار املاومل السام  لعام  - 22
فـ ارز اتااقيـة كمبـاال ااعتباراـا نظامـا       الد ت تنف احلمايـة واحلنيـول املتاحـة لنيم ـردين دا نييـا ا      

 الــدعم إىل االحتــاد األفريقــ  قانونيــا  إقنييميــا ت وقــدمت ماوةــية األمــم املتحــدة ل ــؤون الالجــ و
 تأيضا أجل تنظيم حنيقاا عمل قانونية عنيى اللعيد اإلقنييم  تتعني  ااتااقية كمباال من
 

 االستريااة اإلنسانية -رااعا  
 إيلال املساعدة -ألف  

 الغلاء والتغلية  
انيـدا    62منييون الجـ  يف   6.2ا قدم ارنامج األيلية العامل  أيلية إىل 6102يف عام  - 51

يف أفريقيـات وزاد عـدد املســتايدين زيـادة كــبرية اسـبب حـاالا الطــوارج يف مجهوريـة أفريقيــا       
اـو   الوسطى وجنوب السـودانت ونظـرا  لـنقص التمويـلا أّ ـر  اـ  توزيـع األيليـة انسـبة ت         

 -يف املاصة يف ما يقـرب مـن نلـف منييـون شـخص يف  ال ـة انيـدان عنيـى وجـ  اخللـوا            51
وا  ت اد ومجهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السـودانت وتـ  ر الالج ـون يف ليربيـا واوركينـا      

ــو     ــراوح اـ ــبة تتـ ــاا انسـ ــله التخايضـ ــو هبـ ــ و  يف 22و  65فاسـ ــو أن الالجـ ــةا يف حـ  املاصـ
يف املاصـــة يف توزيـــع  62و  01هم هايضـــاا تتــراوح نســـبتها اـــو  موزامبيــ  ويانـــا طالتـــ  يف

األيلية  الل الاترة امل مولة االتقريرت وحي قبل إجراء اله التخايضاا يف اآلونـة األ ـريةا   
مــن ييمــاا الالجــ و األفريقيــة ك ــات الدراســاا االستقلــاصية يف جمــال التغليــة يف العديــد 

ن حاالا سوء التغلية احلـاد ووقـف النمـو وفقـر الـدم      أ 6102و  6100الاترة او عام   يف
 انيغت مستوياا حرجةت

وأدا اله األزمة إىل اهاذ مبـادرة م ـتركة اـو ماوةـية شـؤون الالجـ و وارنـامج         - 50
ــاا وأكــدا       ــة العــامل ا ســنيطت الضــوء عنيــى مســ لة األمــن الغــلاص  لالجــ و يف أفريقي األيلي
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منييـون دوالرا   062ال ارنـامج األيليـة العـامل  مبقـدار     أن عريزا  شديدا  يف التمويل سـيط  عنيى
ت واحلمنيـةا الـد   6102منييـون دوالر  نيـول يايـة عـام      22وماوةية شؤون الالجـ و مبقـدار   

ا مل تسـني  الضـوء عنيـى هايضـاا حلـص اإلعاشـة فحسـبا        6102ادأا يف منتلف عام 
 قيــد مــن أجــل البقــاء عنيــىالالج ــون  اــل مشنيــت أيضــا  اســتراتيريياا الت يــف الــد ينيريــ  إليهــا 

 احلياةا مبا يف ذل  االنقطا، عن الدراسة والزوا  املب ر وممارسة البغاء من أجل البقاءت
ويف ما يتعني  ااآل ـار املترتبـة عنيـى حـاالا العريـز يف التمويـلا  ـلر ارنـامج األيليـة           - 56

 واجملتمعاا احملنييـة  العامل  وماوةية شؤون الالج و من زيادة التوتراا او جمتمعاا الالج و
ــلاء       ــوفري الغــ ــص لتــ ــل املخلــ ــز يف التمويــ ــالا أد  العريــ ــبيل املثــ ــى ســ ــات فعنيــ ــاورة هلــ  اجملــ

وي مــن الالجــ و يف يــيم دزالي ــا لالجــ و ويف مــ و  كارونغــا املؤقــت يف مــال 07 511لـــ 
 ت تزيادة منيحوظة يف التوتراا القاصمة مع الس ان اجملاورينا واو األمر اللي ينيزم معاجل إىل
ــوىل التلــدي حلــاالا الطــوارج    - 52 ــة   وتؤكــد اجلهــاا الــد تت ــع أحنــاء املنطقــة أمهي يف مجي
من توفري األيلية فورا  وةرورة وجود    مستمر لتسنييمهات وُتبـلل أيضـا  جهـود متزايـدة      كل

من أجل االنتقال مـن توزيـع األيليـة إىل حتـويالا النقـد والقسـاصمت فاـ  النيريـر مـثال ا اسـتااد           
دم لنيمريتمعــاا املضــياة لالجــ و الجــ ا يف حــو أســهم الــدعم املقــ 2 011اــله الــربامج مــن 
يف املاصة يف مجيع املواقـع ااسـتثناء موقـع واحـدت      01 ا  معدالا سوء التغلية إىل ما دون  يف

وااملثلا جيري يف اوركينا فاسو تـوفري تولياـة جتمـع اـو حلـص اإلعاشـة والتحـويالا النقديـة         
يف املاصــة(  62.5رتاــع لنيغايــة  الجــ ت وأد  انت ــار ســوء التغليــة امل  67 111ملــا يقــرب مــن  

يــيم يوداــو يف البنيــد إىل تنايــل  طــة لتوزيــع األيليــة عنيــى مجيــع األســر اعتبــارا  مــن ت ــرين  يف
 تا واو ما أسار عن احلد من سوء التغلية مبعدل يزيد عن النلف6102الثاين/نوفمرب 

ــبة لنيم ــردين دا   - 52 نييــا  يف أمــاكن مثــل مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة       واالنس
ــةت      ــة والتغلوي ــة وجنــوب الســودانا جيــري توســيع نطــا  املســاعدة الغلاصي ال ونغــو الدميقراطي
ــراوح الــدعم املــومس  اــو تــوفري البســ ويت الغــين االطاقــة يف حــاالا الطــوارج وتوزيــع      ويت

الج ون عنيى م و  مؤقتت فعنيى سـبيل املثـالا   األيلية الورة عامة يف املواقع الد يعثر فيها ال
تعمل اليونيسيف وشركاهاا عنيى ت ثيف أن ـطتها الراميـة إىل معاجلـة األسـباب ال امنـة وراء      

 سوء التغلية ااعتباراا جزءا  ال يتريزأ من تلديها لسزماا اإلنسانيةت
 

 اللحة العامة وفريوس نقص املناعة الب رية/اإليدز  
دان املضــياة واألمــم املتحــدة وال ــركاء يف جمــال املســاعدة اإلنســانية    لقــد قامــت البنيــ  - 55

االتعب ــة خلاــ  معــدالا االعــتالل والوفيــاا يف البنيــدان اجملــاورة جلمهوريــة أفريقيــا الوســطى   
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ــهاب        ــى وجــ  اخللــوا اتا ــ  احللــبة والت ــاا عني ــوب الســودانت وتتســم اــله األزم وجن
ضــيف  أوينــدا(ا واوقــو، إصــاااا  طــريةا   الســحايا يف أوســاط الالجــ و وســ ان البنيــد امل  

تحلـوت وقـد تاـاقم الوةـع اسـبب      ومبخاو  عنيى اللـحة العقنييـةا وسـوء التغليـة ونقـص ال     
فرا احللول عنيى الرعاية األساسية واسبب العقباا الد تعتـرمل سـبيل اإلجـالء الطـات      قنية

م املراقبـة واإلنـلار   ومن  الل التنسي  اإلقنييم ا تعمل منظمـة اللـحة العامليـة عنيـى تعزيـز نظـ      
املب را اينما تقوم اجملموعاا املعنية االلحة ارسم اخلط  لنيخرباا التقنيـة والقـدراا املتـوفرة    

 لد  ال ركاء لتيسري تقدمي اخلدماا اللحية يف اجملاالا ذاا األولويةت
ويف يرب أفريقياا أد  االستمرار يف حتديد حـاالا جديـدة لةصـااة ا ـنيل األطاـال       - 52
منظمـة اللـحة العامليـة ويرياـا      القيام  مالا توعيـة م ثاـة ةـد شـنيل األطاـالت وتـدعم       إىل
وكاالا األمم املتحدة أعمال التلدي ل نيل األطاال يف انيدان من قبيـل جنـوب السـودان     من

 واللومال ومايلت
يف املاصــة مــن الالجــ و يف أفريقيــا مــن احللــول   27ن ا مت َّــ6102و نيــول يايــة عــام  - 57
ى العال  املضاد لنياريوسـاا الع وسـةا شـ يم يف ذلـ  شـ ن مـواطين انيـد النيريـوءت وعـالوة          عني

يف املاصـة مـن عمنييـاا ماوةـية الالجـ و تقـدمي        25ا كانيت نسـبة  6102عنيى ذل ا فا  عام 
اخلدماا الالزمة ملنع انتقـال العـدو  مـن األم إىل الطاـل يف أوسـاط الالجـ وا شـ يم يف ذلـ          

وقبــل اــدء األزمــة يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطىا كــان عــدد األشــخاا الــلين شــ ن املــواطنوت 
 05 111و  06 111يتنيقـــون العـــال  املضـــاد لنياريوســـاا الع وســـة يف البنيـــد يتـــراوح اـــو  

ــامج األمــم املتحــدة امل ــتر  املعــين ااــريوس      ــام ارن نقــص املناعــة الب ــرية/متالزمة  شــخصت وق
ا ال ـري ة اـنجراء حتنييـل لسوةـا، مـن أجـل اسـتعادة        املناعة امل تسب  اإليـدز( واجلهـا   نقص

 لنيم ــردين دا نييــا  يف اــانغ ا قــدم  إم انيــة حلــول املرةــى عنيــى العــال ت ويف أراعــة ييمــاا 
الربنامج أيضا  الدعم االست اري إلجراء فحوا اإلصااة ااريوس نقـص املناعـة الب ـرية/اإليدزا    

نيـى منـع انتقـال املـرمل مــن األم     ا عمـل ع وقـدم الـدعم لضـحايا العنـف اجلنسـ  واجلنسـاينا كمــ      
شـخص   2 611الطالت وحي اآلنا قدم ارنـامج األيليـة العـامل  دعمـا  تغـلويا  إةـافيا  إىل        إىل

 تالوسطى من او امللااو ااريوس نقص املناعة الب رية/اإليدز يف مجهورية أفريقيا
 

 التعنييم  
يــة األطاــال وال ــباب املتضــررين ظــل التعنيــيم ي ــ ل عنلــرا  أساســيا  مــن عناصــر  ا - 56
الزناعــاا والت ــريد يف مجيــع أحنــاء أفريقيــات وقــام دانيــة ع ــر انيــدا  اوةــع أو صــياية            مــن

ــف اجلنســ          ــع العن ــة الطاــل ومن ــى عناصــر حلماي ــيم الالجــ وا ت ــتمل عني اســتراتيريياا لتعني
وقامــت  لــ ا االت ــاور مــع احل ومــاا املضــياة واليونيســيف وال ــركاءت واجلنســاين والتلــدي
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 ــالث عمنييــاا اوةــع اســتراتيريياا لنيتعنيــيم يف حــاالا الطــوارج تســترييب حتديــدا  لا ــاا    
ــا  منيحوظــا  يف الســنواا         ــل اجتاا ــا ميث ــو م ــةا وا ــبَّ احتياجــالم التعنييمي ــلين مل ُتني الالجــ و ال

سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايلت وركزا سبع ع ـرة عمنييـة عنيـى تـوفري      األ ريةا ال
ــدعم ل ــا  لالســتراتيريية      ال ــد املضــيف وفق ــيم يف البني ــة اســتاادلم مــن نظــم التعني الجــ و وإم اني

ت 6102-6106التعنييميــة الــد أطنيقتــها ماوةــية األمــم املتحــدة ل ــؤون الالجــ و لنياتــرة         
وت ـمل التعـاون مــع وزاراا التعنيـيم وال ـركاء مــن أجـل توجيـ  التمويــل املخلـص حلــاالا        

يــة يف ادايــة حــاالا الطــوارج؛ وتــوفري اــرامج معريَّنيــة مالصمــة  الطــوارج إىل دعــم الــنظم الوطن
نيـيم املدرسـ ؛ وإدرا  الالجـ و    ملختنيف األعمار لنيا ـاا الـد مل يسـب  هلـا االسـتاادة مـن التع      

أرقام هطي  التعنييم الوطينا فقد أةحى ذل  كني  اآلن من االعتبـاراا األساسـية يف مجيـع     يف
 يم الالج و يف حالة الطوارجتاستراتيريياا التعنييم الوطنية وتعني

وال يزال مجع البياناا الدقيقـة اخلاصـة ااألطاـال يف سـن الدراسـة مـن اـو امللـاعب          - 52
القاصمةا ال سيما البياناا املتعنيقة ااالسـتمرار يف الدراسـة وإياصهـاا إةـافة إىل األرقـام اخلاصـة       

خيمـاات ويبنيـ  متوسـ  معـدل     مبعدالا التسرييل يف املدارسا والبياناا الـد جتمـع  ـار  امل   
يف املاصـةت   22التسرييل يف املدارس االنسبة ألطاـال الالجـ و املـاليو يف البنيـدان اجملـاورة نسـبة       

ــدف  الالجــ و اللــوماليو عــام      ــ  را ات ــد ت ــدان ال ــة 21نســبة  6100وســرينيت البني  يف املاص
ت وتتاـاوا معـدالا   املتوس  فيما خيص معدل تسرييل أطاال الالج و يف املدارس عمومـا   يف

التسرييل يف املدارس اخلاصة ا طاال الالج و من جنوب السـودان يف املنطقـة ارمتـهاا إال أيـا     
ت ويواجـ  الج ـو مجهوريـة أفريقيـا     6102يف املاصـة يف أيار/مـايو    21انيغت يف املتوس  حوايل 

ــدل التســرييل      ــ  متوســ  مع ــ  يبني ــة أســوأا حي ــر   الوســطى حال ــا يق ــديهم م ــدارس ل ب يف امل
يف املاصـة مـن األطاـال     65يف املاصة عنيى صعيد املنطقةت وت ري التقديراا إىل أن نسـبة   61 من

وال ـباب الـلين اـم يف سـن الدراسـة والـلين يعـانون مـن أزمـة الالجـ و يف مجهوريـة أفريقيـا             
ي ونوا قبـل الت ـريد يسـتايدون سـو  مـن فـرا دـدودة لنيحلـول عنيـى التعنيـيم            الوسطى مل

 إن استاادوا أصالتالرمس ا الا 
وتظل معـدالا التسـرييل يف مـدارس التعنيـيم الثـانوي االنسـبة لا ـة الالجـ و األفارقـة           - 21

كـــبري يف املاصــة(ا ويعـــود ذلــ  إىل حــد     05منخاضــة لنيغايــة  كــثريا  مـــا ت ــون دون نســبة      
د ـال  ارتاا، ت اليف التعنييم الثانويت ويظل ذل  من اجملاالا ذاا األولويـة الـد يـتعو إ    إىل

نظـام  الثـانوي هلـا كـبري األ ـر      حتسيناا عنييها حي  إن زيـادة فـرا احللـول عنيـى التعنيـيم ال     
احلينيولة دون وقو، الـزوا  واحلمـل املب ـرينا والترينيـد القسـريا واالسـتغالل يف العمـلا         يف

 وامل اكل املتعددة املتلنية االعنف اجلنس  واجلنساينت
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 فرا كسب الرز   
مم املتحدة ان اط االستراتيريياا الرامية إىل حتسو قدرة الالجـ و  تدعم وكاالا األ - 20

عنيى االعتماد عنيى أناسهما وال سيما لتم ينهم من العي  يف اجملتمعـاا املضـياة ومـن العمـل     
واملسامهة يف االقتلاداا احملنييةت وما فت  الا النهج يؤدي دورا  حامسا  يف العديد مـن احلـاالا   

 او احلال يف أويندا وت اد وزامبيات الد طال أمدااا كما
ل املعي ــية يف املخيمـــاا  ـــالء  وتظهــر اجلهـــود األ ــر  املبلولـــة لتحســو األحـــوا    - 26
ــدد الســنواا          يف ــامج متع ــاا املضــياة هلــم يف ارن ــ  ي ــار  الالج ــون واجملتمع ــاا حي إريتري

تــوفري  وي ــمل 6102لنيمســاعدة عنيــى كســب الرز /االعتمــاد عنيــى الــلااا اســُتهل يف عــام 
 الــــدعم لترايـــــة احليوانـــــاا الداجنــــة وإنتـــــا  احملاصـــــيل البســــتانيةت ويف مـــــالويا يعـــــاين   

الجــ  مــن قنيــة فــرا احللــول عنيــى األراةــ  الزراعيــة أو فــرا كســب الــرز ت    07 511
واستريااة هللا الوةعا أن   مركز جمتمعـ  لت ـرييع االسـتقالل االقتلـادي وزيـادة االعتمـاد       

 يع املدرة لنيد لتعنيى اللاا من  الل امل ار
شـخص مـن العاصـدين وامل ـردين دا نييـا        6 111ويف اورونديا استااد مـا جمموعـ     - 22

من ارنامج لنيتدريب املهين والتدريب عنيى مباشرة األعمـال احلـرةا تـاله ارنـامج لتقـدمي الـدعم       
 التقين إلن اء تعاونياا من  الل م رو، قامت ا  منظمة العمل الدوليةت ويف سـيا  جنـوب  
الســودانا الــلي يتســم اتــدين مســتوياا التعنيــيم واإلملــام اــالقراءة وال تااــة واارتاــا، البطالــة    
ــ  اســتحداث        ــاء القــدراا عــن طري ــى ان ــة عني ــة الناقلــةا تركــز منظمــة العمــل الدولي والعمال
املهاراا التريارية األساسية ذاا اللنية االسو ا وتوفري أدلة مالنية عن كياية إقامة امل ـاريع  

 من النساء وال بابت 0 511لـ 
ــة        - 22 ــ  موجه ــة يف شــر  الســودانا وا ــول االنتقالي ــادرة احلني ــب مب نحــو لوجيــري جتري
ا  ااتبــــا، يــــج تــــدرجي ت واهلــــد  مـــن ييمــــاا الالجــــ و ويــــيم لنيم ــــردين دا نييــــ  06
املبادرة او دمج املخيماا وحتوينيـها إىل مسـتوطناا دنييـة هلـا مقومـاا البقـاء ومتتـاز         اله من

 درار الد ل ااضل توفري التدريب املهين وإتاحة  دماا التمويل البال  اللغرتاارا إ
 

  جمال التلدي لسزماا اإلنسانيةالقدراا والقيود يف -ااء 
 من موظا  اإليا ة اإلنسانيةأمن األشخاا اللين ُتعىن هبم املاوةية وأ  

ــاط      - 25 ــة املاروةــة يف شــي من ــود األمني ــزال القي ــرب أفريقيــ  ال ت ا ووســطهاا وصاصــٍة  ي
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومشــال مــايلا تعرقــل عمنييــاا اإليا ــة اإلنســانية وحتــد مــن قــدرة    يف

العامنيو يف جمال اإليا ة اإلنسـانية عنيـى الوصـول إىل األشـخاا احملتـاجو إليهـات فاـ  مجهوريـة         



A/69/339 
 

 

14-59601 21/28 

 

الــد  مــت   اتــب اســبب العراقيــل أفريقيــا الوســطىا مل يتســن ن ــر املــوظاو وإعــادة فــت  امل   
أد   ا ممـا 6102اا الراع األول من عـام  تلاعد العنف وانعدام االستقرار  الل معظم فتر عن

إىل ت  ري وصول املساعداا إىل اجملتمعاا الد اـ  يف أمـ  احلاجـة إليهـات ويف مـايلا تعرقنيـت       
ء تـداور احلالـة   أعمال ال ركاء يف جمال اإليا ة اإلنسانية يف املناط  احمليطة اغاو ومتب تو من جرا

املاةـيةا وذلـ  اسـبب احلـوادث      06األمنية يف اجلزء ال مايل من البالد عنيـى مـدار األشـهر الــ     
 تاأل رية األمنية العديدة الد نالاا املتمردون اإلسالميون والعمنيياا العس رية واالشتباكاا

ا ـدة تقنيبـهاا   ويف جنوب السودانا ظنيـت احلالـة األمنيـة تتسـم ااسـتحالة التنبـؤ هبـا و        - 22
وظنيت تطرح ملاعب  اصة يف احلاا  عنيى الطـااع املـدين واإلنسـاين لنيريـوء؛ اـل تـداورا       

ــى أمــن الالجــ و    6102 عــام  ــالل النلــف األول مــن  ــت ت ــ ل  طــرا  مباشــرا  عني ا واات
 واجملتمعاا املستضياةا و اصة النساء منهم واألطاالت

 
 نيةالوصول إىل املناط  احملتاجة لةيا ة اإلنسا  

يف جنوب السودانا تداور األمن الغلاص  ا دة او س ان ييمـاا الالجـ و املقامـة     - 27
ا اــالريم مــن تنايــل مبــادراا 6102يف منــاط  منعزلــة يف الاتــرة اــو آذار/مــارس وأيار/مــايو 

احملنييــةت  اســتثناصية مثــل عمنييــاا النقــل اجلــوي لنيمســاعداا أو عمنييــاا ال ــراء مــن األســوا   
ون صــعبا  وم نياــا  واطي ــا ت   وصــول إىل جتمعــاا الالجــ و املتــدفقو إىل ال ــامري    يــزال ال وال
نقطـة حدوديـة متارقـة عنيـى امتـداد احلـدود الـد         21الالج و يتوافـدون عـرب أكثـر مـن      أن إذ

كينيومترت ويتعلر عنيى العديد منهم الوصول إىل مراكز العبور لنيحلـول   211يزيد طوهلا عن 
لنيوصـول إىل الالجـ و    أيـام  ويف اع  احلاالاا يستغر  األمـر عـدة   عنيى املساعداا الاوريةا

ــة      ــداور البني ــادة ت ــةت واســبب زي ــر  ناصي ــلين وصــنيوا إىل ق ــة لنيطــر   ــالل   ال ــة املتردي التحتي
 األمطارا تعطل نقل املواد الغلاصية ويري الغلاصية ومواد املالج  من مراكز اإلمدادت فلل
 

 إياء الت ريد القسري - امسا  
 العودة الطوعية -ألف  

ــتطا،  - 26 ــودة إىل أو  026 111اســ ــ  العــ ــام  الجــ ت واســــتقبنيت 6102طــــايم يف عــ
دياوار ومجهورية ال ونغو الدميقراطيـة  مقاطعـة إكواتـور( واللـومال معظـم العاصـدينت        كوا

وُأعيـد   6102الجـ  إياـواري يف عـام     61 111فعنيى وج  اخللواا عاد مـن ليربيـا زاـاء    
ــن   ــر مـ ــام   6 111أكثـ ــر يف عـ ــ  آ ـ ــو    6102الجـ ــا سـ ــ  يف ليربيـ ــايمت ومل يتبـ  إىل أوطـ
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الجـ  يـادروا البنيـد     661 111الج  إياواري تقريبا ا واو عدد اسي  من أصل  25 111
 ت6101/6100يف ذروة األزمة الد اندلعت عقب االنتخاااا يف الاترة 

ا وعــاد 6102يف عــام  الج ــا  أنغوليــا  إىل انيــدام مبحــ  إرادلــم  0 222وُأعيــد حنــو  - 22
ت وجيـري التحضـري إلعـادة    6102 ر يف األشهر األراعة األوىل من عـام  آالج   511أكثر من 

األنغوليو من مجهورية ال ونغو الدميقراطية إىل انيدام عن طريـ  التحقـ  املسـتمر مـن الالجـ و      
وعــا  الجــ  روانــدي ط 2 111ن الــلين ســيم ثون انــا ت ويف الوقــت ناســ ا عــاد مــا يزيــد عــ

ــة ال ون 6102انيـــدام يف عـــام  إىل غـــو الدميقراطيـــة وعـــدد قنييـــل  ا معظمهـــم كـــان يف مجهوريـ
اــو روانــدا  6102أوينــدات واعــد عقــد اجتمــا، وزاري يف اريتوريــا يف نيســان/أاريل   يف كــان

 “الجـ  ”وانيدان النيريوء الرصيسيةا اتاقت اله البنيدان عنيـى تطبيـ  يـج يتـي  وقـف مـن  صـاة        
ن عنيى أراةيهاا مبا يالصم احلالـة يف كـل انيـد مـن اـله البنيـدانت وأ ـريا ا تنيقـى         لالج و املوجودي

الج  إ يو  يف جنوب السودان املساعدة لنيعودة إىل انيدام طواعيـةا وعـاد اعضـهم     511قرااة 
 ت6102 عنيى منت طاصراا نالا رحالا إجالء جوي طارصة يف األشهر األوىل من عام

 
 اإلدما  يف انيد النيريوء -ااء  

ــا       - 71 ــا القاةــ  اندم ــل قرارا ــا تنا ــة زامبي ــزال ح وم الجــ  يف اجملتمــع   01 111ال ت
اجليــل الثــاين أو الثالــ  الــلين ولــدوا وترعرعــوا يف اــلا البنيــدا و اصــة      ا مــن الج ـــالزامبــ

إدمـاجهم  الالج و األنغوليو والروانديوت وتنطوي اـله املبـادرة عنيـى استلـدار و ـاص  هلـم و      
ت واعـد أن ظـل ارنـامج    6102جتماعية االقتلاديةا وُينتظر أن ت تمل  نيول عـام  احلياة اال يف

ــ و يف    ــة إىل الالجـ ــاعداا الغلاصيـ ــدم املسـ ــامل  يقـ ــة العـ ــدة  األيليـ ــد ملـ ــى   21 البنيـ ــا ا ألغـ عامـ
ــدرجييا  يف عــام   اــله ــد    6102املســاعداا ت ــة ُتقــدم يف اــلا البني ت ومل تعــد املســاعداا الغلاصي
ــاصج     الجــ  2 711لزاــاء  إال ــدان النيريــوء عــن نت ــوطو الالجــ و يف اني ــادراا ت ت وأدــرا مب

إجيااية من حي  استقرار أسر الالج و ود نيهات فقد أجريت مـثال دراسـة عـن أسـر الالجـ و      
الد حلـنيت عنيـى املسـاعدة يف إطـار أحـد م ـاريع التـوطوا وك ـات الدراسـة عـن ارتاـا،            

اـا، مباشـر يف مسـتو  التغليـةا     ن ارتمتوس  الـد ل ال ـهري هلـله األسـر واـو مـا أسـار عـ        
ا 6102أجرلـــا زامبيـــا يف عـــام  حنـــو مـــا أكدتـــ  الدراســـة االستقلـــاصية التغلويـــة الـــد عنيـــى
 جانب زيادة فرا احللول عنيى اخلدماا األ ر  مثل تعنييم األطاالت إىل
يــا قــد انتــهت ايســاو ونيريري - ا كانــت يامبيــا ويينيــا6102و نيــول منتلــف عــام  - 70
إدمـا  الالجـ و النييـربيو يف جمتمعالــاا وال تـزال اـله العمنييـة مسـتمرة يف أمــاكن         عمنييـة  مـن 

الج  تقريبا  معرةو خلطر انعدام اجلنسيةا إذ أن  مل يـتم حـي اآلن    0 111أ ر ت وال يزال 
التلدي  عنيى منحهم اجلنسية النييربيةت وتقدم املاوةية الدعم إىل ح ومة ليربيـا إلياـاد اعثـاا    
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جـواز   5 211مل تني  احلاالا وإجياد حنيول هلـات وحـي اآلنا صـدر مـا يقـرب مـن       الستعرا
 و يف انيدان النيريوء ووزعت عنييهمتيسار لالج و ليرب

الجـ  أنغـويل    6 111وأصدرا مجهورية جنوب أفريقيـا تلـاري  إقامـة ألكثـر مـن       - 76
نيـى إصـدار تلـاري     ساا  من أجل تيسري إدماجهم دنييـا ت وتع ـف احل ومـة الناميبيـة حاليـا  ع     

 الج  أنغويل ساا ت 0 711إقامة داصمة حلوايل 
ــها        و - 72 ــةا من ــدان النيريــوء أيضــا  اواســطة عــدة أطــر إقنييمي ــا  الالجــ و يف اني ــزز إدم يتع

ا االتنقــل احلــر لسشــخاا واحلــ  اروتوكــول اجلماعــة االقتلــادية لــدول يــرب أفريقيــا اخلــا
يـة أمهيتـهاا االنسـبة مـثال لالجـ و النييـربيو الـلي        اآلل هت وقـد أ بتـت اـل   اإلقامة واالستقرار يف

 ا تاروا االندما  يف انيد النيريوءتُسحبت منهم صاة الج   الل السنة و
 

 إعادة التوطو -جيم  
ارتاع عدد طنيباا إعادة التوطو يف أفريقيا جنـوب اللـحراء ال ـرب  يف اـاق  انيـدان       - 72

ــو ا مســريال رقمــا  قياســيا   6102النيريــوء يف عــام    عــدد ا أي مــا ينــااز ةــعف  66 256 ا
ت وقد أم ن حتقي  الا التقدم ااضـل حتسـو إجـراءاا حتديـد     6106الطنيباا املقدمة يف عام 

احلاالا الد تنطب  عنييها شروط إعادة التوطو اعد تنايل عمنييـة لتسـرييل الالجـ و والتحقـ      
ــو    ــة ال ونغـ ــززا فـــرا الج ـــ  مجهوريـ ــادمـــن اويتـــهمت وتعـ ــة يف إعـ ــوطو الدميقراطيـ ة التـ

االســتراتيريية اإلقنييميــة الــد اورونــدي وروانــدا وأوينــدا ومجهوريــة تزنانيــا املتحــدة ااضــل   يف
الجـ    06 611ت وحي وقت كتااة الا التقريرا تقدم حنـو  6106تنايلاا يف مطنيع عام  ادأ

 اطنيباا إلعادة توطينهمت
 

 إجياد احلنيول الداصمة -دال  
الـلاا عنيـى دعـم مـن األمـم املتحـدة يف سـبعة انيـدان         حلنيت م اريع االعتماد عنيـى   - 75

 وجنـوب  االدميقراطيـة  ال ونغـو  ومجهوريـة  اواورونـدي  اوأوينـدا  اأفريقية عنيى األقل  إريتريـا 
ــودان ــاا الســ ــايلا وكينيــ ــارا ا(ومــ ــله وأســ ــاريع اــ ــن امل ــ ــادة عــ ــا  إعــ ــا إدمــ ــو مــ  يراــ

معـاا الـورة مسـتدامةت    تاجمل يف والعاصـدين  دا نييا  وامل ردين الالج و من شخص 6 511 عن
 امـرأة( عنيـى   061ا  دا نييـا   منـهم   م ـرد  625ويف شر  مجهورية ال ونغو الدميقراطيةا تدر ب 

كيايــة تــداري امل ــاريع البالغــة اللــغرت ويف اورونــديا ســاعد ارنــامج إلقامــة امل ــاريع العاصــدين  
 تعي يةأسرة م 211عنيى زيادة مستوياا الد ل وعزز التماس  االجتماع  ألكثر من 
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ي ت ـــتر  ماوةـــية شـــؤون الالجـــ و وي مِّـــل ارنـــامج االعتمـــاد عنيـــى الـــلاا الـــل - 72
ا الربنـامج  IKEAمنظمة العمل الدولية يف تنايله يف دوّلو أدو ان يوايـاا اـدعم مـن مؤسسـة      مع

ويعطــ   اإل ــاص  احل ــوم ا واــو ارنــامج يغطــ  جمتمعــاا الالجــ و واجملتمعــاا املستضــياةت  
ألولوية لسن طة الد من ش يا تعزيز قدرة الالج و عنيى االعتماد عنيـى أناسـهم   الربنامج ا الا

من  الل ارنامج شامل يؤانيهم ل سب العـي  ويغنـيهم عـن تنيقـ  املسـاعداا الـد اعتمـدوا        
عنييها لاتـراا طوينيـةت ويهـد  الربنـامج إىل انـاء قـدرة الالجـ و عنيـى التحمـل حتسـبا  لنيعـودة            

ــهم األصــنيية يف  ىلإ ــوحظ يف عــ   مواطن ــامج أســار   6102ام يــرب اللــومالت ول أن اــلا الربن
ــن ــة واألن ــطة          ع ــها لنيحيوانــاا الداجن ــ  مني يت ــر املعي ــيةا مبــا يف ذل ــادة يف د ــل األس زي

ــة       ــواء الالجــ و واســتخدام الطاق ــةت وجيــري جتريــب يــج مبت ــرة يف إن ــاء مالجــ  إي الزراعي
ــدا    ــو أدوا متهي ــدت    املتريــددة وتلــميم املخيمــاا يف دوّل ــاا أ ــر  فيمــا اع ــلاا يف عمنيي لتناي

وااإلةافة إىل اةطال، منظمة العمل الدوليـة اتـدريب الالجـ و عنيـى إن ـاء م ـاريع تعاونيـة        
و اتـوفري مـن  هلـم ليسـتخدمواا     وتداري األعمال الترياريةا فقد دعمـت املنظمـة اـؤالء الالجـ     

مبــادرة أعمــال  57ى ت ســي  أعمــال مــن شــ يا حتســو ســبل معي ــتهمت ويف كــو ا حتظــ  يف
 دوالر ل ٍل منهات 2 111جتارية ادعم متويني  يلل إىل 

وتتــوىل املاوةــيةا مــن  ــالل مبادرلــا لنيحنيــول االنتقاليــةا دورا  راصــدا  يف تطبيــ  النــهج   - 77
الـلااا   عداا اإلنسـانية إىل االعتمـاد عنيـى   املبت رة لتيسري حتول الالج و اسرعة من تنيق  املسـا 

ــة       يف ال ــامريون و ــوزاراا املعني ــى إشــرا  ال ــهج عني ــاكن أ ــر ت وينطــوي اــلا الن النيريــر وأم
ــم انــاء القــدراا ومت ــو           ــا، اخلــاا واجلهــاا اإل اصيــة يف دع ــاا اجملتمــع املــدين والقط واي 

 تالالج و من االخنراط يف السو  االقتلادية وهاي  اعتمادام عنيى املساعداا
 

 ال راكاا -سادسا  
يف تطبيـ   ـوذ  تنسـي  األن ـطة املتعنيقـة اـالالج وا        6102 عـام  ادأا املاوةية يف - 76

الــلي يرمــ  إىل ةــمان القــدرة عنيــى التنبــؤ واالتســا  يف التلــدي حلــاالا الطــوارج املتعنيقــة  
 اــلا حــاالا النيريــوء املختنياــةا فــنن    اــالالج وت ونظــرا  ألن أوةــا، الالجــ و تتاــاوا يف    

اد اياكـل عمنييـة ومنسـقة جتمـع اـو احل ومـاا        ريع عنيى اعتمـاد ُنهـج مرنـة وإجيـ    النموذ  ي
ــز التنســي            ــن أجــل تعزي ــديو م ــديو ويــري التقنيي ــم املتحــدة وال ــركاء التقنيي ووكــاالا األم
والتلدي لتني  احلاالا الطارصةت و الل امل اوراا الد أجرلـا األمـم املتحـدة مـع شـركاصها      

ا جـر  است  ـا  امللـاعب    6102من املنظماا يري احل وميـة يف أوينـدا يف نيسـان/أاريل    
الد تعي  تنايل الا النموذ  والارا الـد يتيحهـات وُعقـدا حنيقـة عمـل لنيتعريـف اـالنموذ         

يف مجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــةا أعنينــت  الهلــا املاوةــية   6102اجلديــد يف حزيران/يونيــ  
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 مــلكرة ا ــ ن”م تــب تنســي  ال ــؤون اإلنســانية عــن إصــدار مــلكرة م ــتركة اعنــوان    مــع
ــة     ــة العمنيي ــن الناحي ــا “ احلــاالا املختنيطــةت التنســي  م ــة ا ــا (ت   متعنيق لالج و وامل ــردين دا نيي

ــن ــام        وم ــن ع ــاين م ــاا أ ــر   ــالل النلــف الث ــدأ اعث ــرر أن تب ــلا   6102املق ــ  ا يف تطبي
 وذ ا مبا ي مل احلاالا املختنيطةتالنم
لد طــوارج وأعنينــت مجهوريــة أفريقيــا الوســطى وجنــوب الســودان عــن تلــديها حلــا    - 72

عنيــى نطــا  املنظومــةت ومــن املقــرر إجــراء  2ملــناتو ةــمن حــاالا الطــوارج مــن املســتو  
ا 6102اســتعرامل النظــراء لسن ــطة الت ــغينيية يف جنــوب الســودان يف أوا ــر حزيران/يونيــ    

يوما ا متهيدا لنيبدء يف تنايل عمنييـة تعزيـز كـبرية     21عنيى أن ينته  الا االستعرامل يف يضون 
ــدراا  ــتوت       لنيق ــة  ــالل األزم ــوابي ملنســق  ال ــؤون اإلنســانية إىل املنطق ــد ن ــادةت وأوف ولنيقي

والبنيـدان   2وُعززا االستريااة يف كل مـن البنيـدان الـد ت ـهد حـاالا طـوارج مـن املسـتو          
اجملـاورة الـد تستضـيف الالجـ و عـن طريــ  تسـريع هلـيص األمـوال الالزمـة مـن اللــندو            

 املركزي ملواجهة الطوارجت
ا يسَّر امل رو، امل تر  اـو الوكـاالا لتطـوير قـدرة     6102ومنل كانون الثاين/يناير  - 61

ــوظا  احلم      ــار م ــن كب ــة م ــة انضــمام داني ــة االحتياطي ــم املتحــدة    احلماي ــاالا األم ــة إىل وك اي
أفريقيا لـدعم تنسـي  احلمايـة و ايـة األطاـالا وتعزيـز سـبل احلمايـة يف حـاالا ال ـوارث            يف

ةا ومســاعدة احل ومــاا عنيــى تنايــل سياســاا وطنيــة مــن شــ يا إجيــاد حنيــول الطبيعيــة الوطنيــ
داصمة مل اكل امل ردين دا نييـا  يف انيـدان منـها اورونـدي والسـودان واللـومال وكينيـا ومـايل         
ــدمت أيضــا  ــرباا إةــافية عنيــى اللــعيد دون اإلقنييمــ  يف اجلنــوب األفريقــ       ونيريرييــات وُق

االا امل نياـة اتـوفري احلمايـة    التعـاون الـد تقـوم هبـا الوكـ     لتعزيز أن ـطة التلـدي القاصمـة عنيـى     
 واملنظماا امل نياة مبهام يري متعنيقة ااحلماية مع الالج و والعاصدين وامل ردينت هلم
ــاا احلمايـــة      - 60 ــدة عمنييـ ــاالا األمـــم املتحـ ــل وكـ ــانية االتعـــاون    وتناـ ــة اإلنسـ واإليا ـ
لدوليةت وي ـار  اـؤالء ال ـركاء يف مجيـع     شركاصها من املنظماا يري احل ومية الوطنية وا مع

مراحل التلدي حلاالا الطـوارجا مبـا يف ذلـ  االسـتقبال والرعايـة اللـحية والتغليـة وتـوفري         
املـ و  وتنسـي  شــؤون املخيمـاا وإدارلـا واحلمايــة و ايـة األطاـال وتــوفري امليـاه و ــدماا        

قطاعيــةت واملنظمــاا التلــدي ال اللــر  اللــح  والنظافــة اللــحية ويــري ذلــ  مــن أن ــطة   
احل ومية أيضا  شركاء رصيسيو يف تعميم مراعاة املنظور اجلنساين أ ناء التلـدي لسزمـاا    يري

ــاصج االســتراتيريية     ــم املتحــدة لنينت ــا  إلطــار األم ــنا    اإلنســانيةا وفق ــرأة والســالم واألم ا ــ ن امل
 انيدان مثل أويندا ومجهورية تزنانيا املتحدة والسودانت يف
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ــ  ا واـــالن - 66 ــة  ظر إىل الـــدور احلاســـم الـــلي تضـــطنيع اـ ملنظمـــاا يـــري احل وميـــة الوطنيـ
ــدرالا     يف ــاء قــ ــل انــ ــانيةا يظــ ــاا اإلنســ ــدي لسزمــ ــةت   التلــ ــى ااألولويــ ــ   ظــ ــى ذلــ عنيــ
 وميـة يف أفريقيـاا الـد متثـل     ا عقـدا فرقـة العمـل املعنيـة ااملنظمـاا يـري احل      6102 عام فا 
حناء أفريقيـا جنـوب اللـحراء ال ـرب ا دورتـو      منظمة يري ح ومية وطنية من مجيع أ 21 حنو

 إقنييميتو لنيتدريب عنيى إدارة الربامج وال ؤون املالية يف جنوب القارة ويرهبات
واعتمــد مــؤمتر رهســاء دول وح ومــاا االحتــاد األفريقــ ا يف دورتــ  العاديــة احلاديــة   - 62

ــرة والع ــرين الــد ُعقــدا يف أديــ  أاااــاا اخلطــة االســتراتيريية لنيرينــة ل    ت 6107-6102نيات
ــااع      ــز اللــندو  اإلنســاين الت وترمــ  اخلطــة االســتراتيرييةا ةــمن أاــدافها الرصيســيةا إىل تعزي
لالحتاد األفريق ا وتطبي  تدااري ترفع مستو  احلمايـة واملسـاعدة الـد  لـل عنييهـا الالج ـون       

 وامل ردون دا نييا  وااق  املتضررين من الزناعاات
ــت   - 62 ــوارا ي ــ ــوا دياــ ــم املت ويف كــ ــامج األمــ ــية    ر  ارنــ ــع املاوةــ ــاص  مــ ــدة اإل ــ حــ
استراتيريية إلجياد حنيول داصمة لنيم ردين دا نييا  والعاصـدين متاشـيا  مـع اإلطـار األويل      وةع يف

الــلي اعتمــده األمــو العــام إليــاء الت ــرد يف أعقــاب الزناعــااا واــو إطــار  ــدد األولويــاا   
 اناة اؤالء الس انتواملسؤولياا املتلنية انجياد حنيول داصمة ملع

 
 االستنتاجاا والتوصياا -سااعا  

انـــاة الالجـــ و احلـــاليوا اـــالريم مـــن إحـــراز تقـــدم صـــوب إجيـــاد حنيـــول داصمـــة ملع  - 65
العديــد منــهم إىل انيــدايم أو انــدجموا يف انيـدان النيريــوءا فقــد ارتاــع عــدد الالجــ و   عــاد حيـ  

ن تسببت حاالا الطوارج القاصمة أو اجلديـدة  اجلدد يف أفريقيا لنيسنة الرااعة عنيى التوايل اعد أ
 ــريد القســري يف تعــري  الســ ان   يف ت ــريد الســ ان عنيــى نطــا  واســعت وقــد تســبب الت   

العديد من املخاطر الد تستوجب  ايتهم منهاا مبا فيهـا يـاطر الترينيـد القسـري والعنـف       إىل
 تاجلنس  واجلنساين واهلريماا املسنيحة واال تطا  واالجتار االب ر

ايـف معانـاة املاليـو مـن الب ـر      ومن أجل احملافظـة عنيـى السـنيم واألمـن يف أفريقيـا وه      - 62
مجيـع أحنــاء القــارةا ينبغــ  جلميــع الــدول أن تاـ  مبســؤوليتها عــن  ايــة الالجــ و وةــمان    يف

حقــو  اإلنســان جلميــع النــاست وي ــمل ذلــ  االحتــرام ال امــل ملبــدأ عــدم اإلعــادة القســريةا  
ود ماتوحةا وم افحـة كراايـة األجانـبا وكاالـة الطـااع اإلنسـاين واملـدين ملواقـع         وإاقاء احلد

امل ردينا ووةـع حـد لةفـالا مـن العقـاب عنيـى مجيـع أشـ ال العنـفا مبـا يف ذلـ  العنـف             
 اجلنس  واجلنساينت



A/69/339 
 

 

14-59601 27/28 

 

وحن  مجيع الدول واجلهاا من يري الدول أن ت ال سرعة وصول اإليا ـة اإلنسـانية    - 67
ــا  ويرياــما امتثــاال لنيقــانون     دون عواصــ  إىل  مــن  تــا  إليهــا مــن الالجــ و وامل ــردين دا نيي

اإلنساين الدويلت وا  مدعوة أيضا  مجيعها إىل ةمان أمن العامنيو يف جمال اإليا ـة اإلنسـانيةا   
ل   تتم ن اجلهاا احملايدة مـن توصـيل املسـاعداا ا مـان حـي يف  ضـم األعمـال القتاليـةت         

ــدول  ــع ال ــوظا  األمــم املتحــدة       ون ــريع مجي ــة ســالمة م ــى اتااقي ــع عني ــى أن توق ــة عني األفريقي
 واألفراد املرتبطو هبا وتلد  عنييها وُتد نيها حيز النااذت

وحنـ  مجيـع الـدول واجلهـاا مـن يـري الـدول عنيـى االلتـزام ا ح ـام القـانون الــدويل             - 66
ي لنيسـ ان املـدنيو دا ـل    حلقو  اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل الـد متنـع الت ـريد القسـر     

حدود الدولت وينبغ  لنيدول أن تتخل مجيع التدااري الرامية إىل  اية الس ان امل ـردين عنـدما   
 تعريز عن  ايتهم من الت ردت

ــة االحتــاد         - 62 ــى اتااقي ــد صــدقت االاعــل عني ــى دول االحتــاد األفريقــ  ال ــاء عني و ــ  الثن
ســاعدلم؛ ون ــريع الــدول األعضــاء  يف أفريقيــا وم األفريقــ  املتعنيقــة  مايــة امل ــردين دا نييــا 

االحتــاد األفريقــ  الــد مل توقــع أو تلــد  عنيــى اــلا اللــ  حــي اآلن أن تاعــلت وينبغــ       يف
كلل  لنيدول الد صد قت عنيى االتااقية أن تدمج مجيع أح امها يف قوانينها الوطنيـةت وينبغـ    

دا نييـا ا ألن اـله األطـر مي ـن      ردينجلميع الدول أن تلي  أطر عمل وطنيـة لنيتعامـل مـع امل ـ    
تســاعداا يف منــع ن ــوء حــاالا ت ــرد دا نيــ  اســبب الزناعــاا املســنيحة أو العنــف العــام  أن
انتهاكاا حقو  اإلنسـان أو ال ـوارث الطبيعيـة أو ال ـوارث الـد يتسـبب فيهـا اإلنسـانا          أو

 د تتوتساعداا يف إدارة مجيع أنوا، اله احلاالا وإجياد حنيول هلا مي ما ح
ــة الــد مل تنضــم اعــد إىل االتااقيــة اخلاصــة مبركــز األشــخاا      - 21 وينبغــ  لنيــدول األفريقي

عدمي  اجلنسية واتااقية هاي  حاالا انعدام اجلنسية أن تنظـر يف االنضـمام إليهمـات ون ـريع     
الدول أيضا  عنيى العمل مع منظماا األمم املتحدة املعنيةا و اصة  ماوةية شـؤون الالجـ وا   

بحوا عــدمي  اجلنســية املقــيمو   أجــل حتديــد اويــة عــدمي  اجلنســية واملعرةــو ألن يلــ      مــن 
عنيــى الثغــراا احملتمــل أن تــؤدي  أراةــيهاا واســتعرامل ت ــريعالا الوطنيــة اغيــة القضــاء    عنيــى
 ن وء حاالا انعدام اجلنسية أو إدامتهات إىل
ة واملاحنـةا ومعهـا اجلهـاا    وحن  مجيع الدولا مبا فيها انيدان املن   والبنيدان املستضـيا  - 20

ــاء الســالم واملســاعداا ا   ــة وان إلنســانيةا عنيــى دعــم جهــود البحــ    العامنيــة يف جمــاالا التنمي
 حنيول من ش يا إياء معاناة ماليو الالج و وامل ردين دا نييا  يف القارةت عن
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ومنتريـة   وينبغ  الل قلار  اجلهود لتم و امل ردين من أن  يوا جمـددا  حيـاة سـنيمية    - 26
وكاالة عدم اقاصهم يف حالة الت رد الطويـل األمـدت ويـتعو عنيـى احل ومـاا أن تتعـاون ا ـ ل        
و ي  مع اجلهاا العامنية يف جمايل التنمية واإليا ة اإلنسانية من أجـل وةـع اسـتراتيريياا إلجيـاد     

اخلطــ     عــن طريــ  إدمــاجهم يفحنيــول داصمــة ملعانــاة الالجــ و وامل ــردين دا نييــا ا مبــا يف ذلــ
 تالوطنية وةمان حلوهلم عنيى فرا العمل واهاذ مجيع التدااري الوقاصية إلياء الت رد

وحن  الدول والوكاالا اإلنسـانية واإل اصيـة واملنظمـاا يـري احل وميـة عنيـى إشـرا          - 22
تـــؤ ر  الســ ان املتضــررين كم ــاركو فـــاعنيو يف وةــع أولويــاا الـــربامج واألن ــطة الــد       

 يع مراحل ت ردامتحيالم يف مج يف
 


