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 الدورة اخلامسة والستون
 *ت املؤقاألعمال جدول من ٦٢ البند

تقريــــر مفــــوض األمــــم املتحــــدة الــــسامي لــــشؤون 
ــالالجئني والعائـــدين   الالجـــئني، واملـــسائل املتـــصلة بـ

       واملشردين، واملسائل اإلنسانية
 أفريقيا يف واملشردين والعائدين الالجئني إىل املساعدة تقدمي    

  
  العام األمني قريرت    

  

  موجز  
 املتعلـق بتقـدمي املـساعدة إىل        ٦٤/١٢٩ُيقدم هذا التقريـر عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة               

 ٢٠٠٩ينـاير   / كانون الثـاين   ١وهو يغطي الفترة من     . الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا    
ني العـام املقـدم إىل      ، ويـستكمل املعلومـات الـواردة يف تقريـر األمـ           ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١إىل  

ــة العامــة    ــستني للجمعي ــدورة الرابعــة وال وقــد قامــت مفوضــية األمــم املتحــدة   ). A/64/330(ال
لشؤون الالجئني بتنسيق التقرير احلايل الذي يستند إىل املعلومـات الـواردة مـن مكتـب تنـسيق                  

ألغذيـة العـاملي،    ومنظمة الصحة العاملية، وبرنـامج ا  إلنسانية، ومنظمة العمل الدولية،   الشؤون ا 
ويـستند التقريـر أيـضا إىل تقـارير         . وممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنـسان للمـشردين داخليـاً          

متاحة للجمهور صادرة عن منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومفوضـية األمـم املتحـدة               
  .إلمنائيحلقوق اإلنسان، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وبرنامج األمم املتحدة ا
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 مقدمة  - أوال  
 مـا  وهـو  وتعقيـدا،  استعـصاءً  األشـد  العامليـة  الرتاعـات  مـن  لعـدد  موطنـا  )١(أفريقيـا  تعد  - ١

 يف وُتستكــشف .أمــدها طــال مـا  كــثريا لفتــرات األشــخاص مـن  املاليــني تــشريد يف ســببا كـان 
ــصلة اجلوانــب املتعــددة املــسائل مــع للتعامــل بتكــرةم ُنهــٌج نفــسه الوقــت ــة املت ــسكان حبماي  ال
 سـبيل  علـى  منـها  رائـدة  قانونيـة  أطـر  استحداث أيضا وجيري إليهم، املساعدة وتقدمي املشردين

  .ومساعدهتم أفريقيا يف داخليا املشردين حلماية األفريقي االحتاد اتفاقية املثال

 تستـضيف  الكـربى  الـصحراء  جنـوب  أفريقيـا  كانـت  التقريـر،  هـذا  إعـداد  وقت وحىت  - ٢
 مــن بــأكثر باملقارنــة وذلــك شــخص، مليــون ٢,١ مــن يقــرب مــا أي العــامل، الجئــي ُخمــس
ــسبة الالجــئني عــدد اخنفــض وقــد .٢٠٠٠ عــام يف شــخص ماليــني ٣,٤ ــة يف ١,٥ بن  يف املائ
ــام ــام قياســا ٢٠٠٩ ع ــزى مــا وهــو ؛٢٠٠٨ بع ــيس إىل أساســا ُيع  يف بورونــدي الجئــي جتن

ــا مجهوريــة ــة العــودة عمليــات وجنــاح املتحــدة ترتاني ــة وبورونــدي أنغــوال إىل الطوعي  ومجهوري
 حقـوق  وانتهاكات املسلح الرتاع جتدد أن بيد .السودان وجنوب ورواندا الدميقراطية الكونغو
ــسان ــة يف اإلن ــو مجهوري ــة الكونغ ــصومال الدميقراطي ــا وال ــزوح إىل أدي ــدفقات ن ــدة ت  مــن جدي
  .الداخلي التشريد من املزيد وإىل تقريبا شخص ٢٧٧ ٠٠٠ عددهم لغب الالجئني

، قُدر عدد األشخاص الذين ُشردوا داخليا من جـراء الرتاعـات            )٢(٢٠٠٩ويف هناية عام      - ٣
قيــا جنــوب الــصحراء الكــربى، وهــو      بلــدا مــن بلــدان أفري  ٢١ مليــون شــخص يف  ١١,٦بـــ 
ويشمل هذا الـرقم مـا يزيـد        . ن داخلياً يف العامل    يف املائة من عدد املشردي     ٤٠يشكل أكثر من     ما

 .٢٠٠٩ مليون شخص ممن ُشردوا حديثا، بينما عاد عدٌد مماثل إىل أوطاهنم يف عام ٢,١على 

 االحتـاد  اتفاقيـة  واحلكومـات  الـدول  رؤسـاء  اعتمـد  ،٢٠٠٩ أكتوبر/األول تشرين ويف  - ٤
 حـال  نفاذهـا  يبدأ اليت )كمباال اتفاقية( ومساعدهتم أفريقيا يف داخليا املشردين حلماية األفريقي
 كـان  ،٢٠١٠ يونيـه /حزيـران  منتـصف  وحبلـول  .عليهـا  األعـضاء  الـدول  من دولة ١٥ تصديق
 وكانـت  املـذكورة،  االتفاقيـة  علـى  وقعـوا  قد )عضوا دولة ٢٧( األفريقي االحتاد أعضاء نصف
 الـدول  علـى  يقتـصر  ةاالتفاقيـ  تطبيـق  نطـاق  أن ورغم .عليها صدقت قد )أوغندا( واحدة دولة

__________ 
  .ىُيقصد بأفريقيا يف هذا التقرير أفريقيا جنوب الصحراء الكرب  )١(  
تشري عادة اإلحصاءات عن الالجئني وطاليب اللجوء والعائدين الواردة يف هذا التقرير إىل األرقام اليت مجعتـها        )٢(  

. ، ما مل ُيـنص علـى خـالف ذلـك     ٢٠١٠يناير  / كانون الثاين  ١مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني حىت       
ــا هــي تقــديرات تقر   يــر مركــز رصــد التــشريد الــداخلي املعنــون   واإلحــصاءات املقدمــة عــن املــشردين داخلي

Internal Displacement, Global Overview of Trends and Developments in 2009]     التـشريد الـداخلي، حملـة
، فــضال عــن تقــديرات مجعهــا مكتــب تنــسيق الــشؤون  ]٢٠٠٩شــاملة عــن االجتاهــات والتطــورات يف عــام  

  .واإلحصاءات مؤقتة وقابلة للتغري .اإلنسانية
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 القـــارة تتجـــاوز بـــه ىُيحتـــذ ومنـــوذج كمعيـــار أمهيتـــها فـــإن األفريقـــي، االحتـــاد يف األعـــضاء
  .بكثري األفريقية

 كـثرية  أجـزاء  يف اإلنـسانية  املـساعدات  إيـصال  إمكانية األمن وانعدام القتال أعاق وقد  - ٥
 نـشر  مشلـت  الـيت  التخفيـف  ابريتـد  ورغـم  .املـساعدة  وتقـدمي  احلماية توفري عرقل مما القارة، من

 كـثريا  اإلنـساين  اجملـال  يف والعـاملني  املـساعدات  مـن  املـستفيدين  أمـن  فإن السالم، حفظ قوات
 مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  منظمـة  بعثـة  يف العـسكرية  العناصـر  ختفـيض  وجاء .اخلطر هتدده ما

 الـشواغل  ليـثري  وتـشاد  سـطى الو أفريقيـا  مجهوريـة  يف املتحـدة  األمـم  وبعثـة  الدميقراطية الكونغو
 .اإلنسانية املعونة إليصال املَمكِّنة األمنية األطر بشأن

 نمـ  يقرب ما ورد ،٢٠١٠ مايو/أيار وهناية ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون بني الفترة ويف  - ٦
 نـداءً  ٢٣ عددلــ  اسـتجابة  ورد مـا  منـه  أفريقيـا،  يف اإلنسانية ألنشطةا لصاحل دوالر باليني ٦,٩

 .احلكوميــة غــري املنظمـات  مــن ئهاوشــركا املتحـدة  ألمــما عــن صـادرا  الوكــاالت نيبــ مـشتركا 
 ومجهوريـة  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  لـصاحل  اإلنـسانية  املساعدة موارد جتميع املاحنون وواصل
 آليـة  البلـدان  هـذه  يف اإلنـسانية  الـشؤون  ملنـسقي  وفـر  مـا  وهـو  والسودان، الدميقراطية الكونغو
 .احليويـة  لألنـشطة  به التنبؤ ميكن والذي املبكر الدعم توافر كفالة إىل هتدف ة استراتيجي متويلية
 املخـصص  التمويـل  مـن  كبريا قدرا احلكومية غري واملنظمات املتحدة األمم كيانات تلقت كما

ــتجابة ــك الطــوارئ، حلــاالت لالس ــة يف وذل ــو مجهوري ــة الكونغ ــا الدميقراطي ــصومال وكيني  وال
 .بويوزمبا وأوغندا والسودان

 االتحلــ اســتجابة يف الطــوارئ ملواجهــة املركــزي الــصندوق ســاهم ذاهتــا، الفتــرة ويف  - ٧
 دوالر يـون مل ٣٥٦ مـن  أكثـر  الـصندوق  قـدم  حيـث  هبـا،  للتنبـؤ  وقابلة التوقيت حسنة طوارئ

 جممـــــوع مـــــن املائـــــة يف ٥٨ نـــــسبةب ُيقـــــدر مـــــا وهـــــو( أفريقيـــــاً بلـــــدا ٣١ يف ملنظمـــــات
 يف املنفـــذة اإلنــسانية  العمليـــاِت الرئيــسي  املـــستفيُد وكــان  ).املركـــزي الــصندوق  مــدفوعات 
 وزمبــــابوي ،)املائــــة يف ١٣( الدميقراطيــــة الكونغــــو ومجهوريــــة ،)املائــــة يف ١٧( الــــصومال

 إىل املقدمــة الــسريعة االســتجابة مــنح حــصة وبلغــت ).املائــة يف ١٠( وكينيــا ،)املائــة يف ١٠(
 ).املتـوافر  اإلمجـايل  املبلـغ  مـن  املائـة  يف ٥٧ سبتهنـ  مـا  أي( دوالر ماليـني  ٢٠٣ قدره ما أفريقيا
 إمجاليهـا  فـاق  التمويل نقص لتعويض خمصصات على للحصول أفريقياً بلدا عشر مخسة واختري
  .دوالر مليون ١٥٢
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  اإلقليمية العامة االستعراضات  - ثانيا  
 األفريقي والقرن أفريقيا شرق  - ألف  

 علــى بظاللــه والــسودان الــصومال يف الــسياسية واحلالــة األمــن انعــدام مــن كــل ألقــى  - ٨
 وتعليـق  ووسـطه  الـصومال  جنـويب  يف العنـف  تـصاعد  وكـان  .املنطقة يف اإلنساين العمل أجواء
 لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية دفعــا قــد البلــد ذلــك أجــزاء بعــض يف الغذائيــة املعونــة تقــدمي

 .املنطقـة  هلـذه  أعداها اليت الطوارئ طخط يف النظر إعادة إىل العاملي األغذية وبرنامج الالجئني
 الكافيـة  االسـتجابة  تـوفري  لـضمان  التخطيطيـة  والسيناريوهات األرقام بتنسيق املنظمتان وقامت
 .املتزايد السكان لتشريد

  
 السودان  -  ١  

 ويف شـرقه  يف يوجـد  حيـث  ،أفريقيـا  يف اإلنسانية العمليات أكرب قلب يف السودان يقع  - ٩
 وإثيوبيــا إريتريــا مــن النــازحني اللجــوء وطــاليب الالجــئني مــن اآلالف اتمئــ اخلرطــوم عاصــمته

 حـديثا  املـشردين  إىل إضـافة  العائـدين  والالجـئني  داخليـاً  املـشردين  جنوبه ويستقبل والصومال،
 ينـاهز  مـا  يوجـد  دارفـور،  منطقـة  ويف .الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  مـن  الوافـدين  والالجئني

 وجـود  ومـع  .الوسـطى  أفريقيا ومجهورية تشاد من والالجئني اخلياًد املشردين من ليونم ٢,٧
 الـسودان  يعـد  ،أخـرى  مناطق يف جلوء طاليب أو كالجئني يعيشون سوداين ٣٦٨ ٢٠٠ حوايل
 .الدميقراطيـة  الكونغـو  ومجهوريـة  الـصومال  بعـد  القـارة  يف لالجـئني  منـتج  بلـد  أكرب ثالث أيضا
 .شخص ماليني ٤,٩ إمجاليه مبا اداخلي املشردين السودانيني عدد قدرُيو

 عـدد  لطـرد  وكـان  .٢٠٠٩ عـام  طـوال  مستمرا شاغال األمن انعدام ظل دارفور، ويف  - ١٠
 األمـم  ملنظمـات  التنفيذية القدرة على سليب أثٌر تسجيلها شطب أو احلكومية غري املنظمات من

 يف املقدمـة  دماتاخلـ  لـذلك  نتيجـة  تعطلـت  العامليـة،  الـصحة  منظمـة  لتقـديرات  ووفقا .املتحدة
 للمــشردين الــصحية اخلــدمات إيــصال علــى القــدرة اخنفــاض إىل أدى ممــا صــحيا، مرفقــا ٤٤

 وافـق  أبريـل، /نيـسان  شـهر  ويف .الثلـث  مبقـدار  دارفـور  يف الـضعيفة  الفئات من وغريهم داخليا
 لكفالـة  دارفـور  يف القطاعيـة  اجملموعـات  هنـج  تنفيـذ  بـدء  علـى  اإلنـساين  للعمـل  القطري الفريق

 علــى للــسكان اإلنــسانية لالحتياجــات االســتجابة حتــديات ملواجهــة التنــسيق آليــات اســتعداد
  .التنبؤ على والقدرة املساءلة من أكرب قدر على يقوم أساس

 مـن  اعتبـارا  ،عـادوا  الـسودان  جنـوب  مـن  الجئ ٣٣٠ ٠٠٠ من يقرب ما أن وُيذكر  - ١١
 عـــام يف إليهـــا عـــادوا شـــخص ٣٢ ٠٠٠ حنـــو منـــهمو األصـــلية، مواطنـــهم إىل ،٢٠٠٥ عـــام

 وُتعـزى  األمـن،  انعـدام  إىل جزئيـا  ترجـع  ألسـباب  العودة عمليات وترية تباطأت وقد .٢٠٠٩
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 العنـف  أعمـال  وأسـفرت  .مواطنـهم  إىل التوجـه  عـن  املتبقـيني  الالجـئني  بعـض  إحجام إىل أيضا
ــني ــة اجلماعــات ب ــيت واهلجمــات اإلثني ــشنها ال ــرب جــيش ي ــة ال ــدي للمقاوم  زءاجلــ يف األوغن

 تـشريد  عـن  السودان جنوب مع احلدود طول وعلى الدميقراطية الكونغو مجهورية من الشمايل
 واحلكـم  القـانون  سـيادة  وإرسـاء  األمـن  النعـدام  التصدي من بد وال .شخص ٤٠٠ ٠٠٠ حنو

ــي ــسهيل احملل ــصاحلة وت ــاج امل ــي واإلدم ــة احملل ــة بغي ــة هتيئ ــة بيئ ــدين داعم ــيمني للعائ ــى واملق  عل
  .سواء حد

 حنــو إىل تارخيهــا يعــود الــسودان شــرق منــها يعــاين الــيت األمــد الطويلــة جــوءالل ةوحالــ  - ١٢
 لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  زادت وقـد  .األفريقيـة  القـارة  يف األقـدم  جيعلـها  مما عاما، ٤٠

 الالجـئني  حـصول  إمكانيـة  ذلـك  يف مبـا  الـشرق،  يف الـذات  علـى  االعتماد أنشطة من الالجئني
 األمـم  برنـامج  ويعكـف  .أمـدها  طـال  الـيت  احلالـة  هـذه  إهنـاء  إىل بـذلك  سـاعية  األراضـي،  على

 نطـاق  توسـيع  إىل هتـدف  بـرامج  وضـع  علـى  املتحدة األمم منظمات من وغريه اإلمنائي املتحدة
 حتـــديا ميثـــل اجلـــدد الوافـــدين وصـــول اســـتمرار لكـــن .الالجـــئني خميمـــات لتـــشمل األنـــشطة

 إريتريـا  مـن  للجـوء  وطالـب  الجـئ  ٢٤ ٠٠٠ مـن  يقـرب  مـا  تسجيل ٢٠٠٩ عام شهد حيث
 .والصومال وإثيوبيا

  
 الصومال  -  ٢  

 عـام  يف مطـردا  ترديـا  ووسـطه  الـصومال  جنـويب  يف واإلنـسانية  األمنية احلالتان شهدت  - ١٣
 قـد ف .أفريقيـا  يف لالجـئني  منـتج  بلـد  أكُرب الصومالو .٢٠١٠ عام من األول والنصف ٢٠٠٩

 غــادروا ١٣٢ ٠٠٠ منــهم جلــوء، وطالــب الجــئ ٦٧٨ ٠٠٠ مــن يقــرب مــا اخلــارج إىل فــر
 )٣٢ ٠٠٠( والـــيمن )٧٢ ٥٠٠( كينيـــا إىل أغلبـــهم يف مـــتجهني ٢٠٠٩ عـــام يف الـــصومال
 منـهم  داخليا، مشرٍد مليون ١,٤ من يقرب ما ومثة ).٣ ٧٠٠( وجيبويت )٢٣ ٦٠٠( وإثيوبيا

 .٢٠١٠ معــا مــن األوىل اخلمــس األشــهر يف حــديثا شــردوا شــخص ٢٠٠ ٠٠٠ بـــ يقــدر مــا
 اإلعـادة  تـشمل و باحلمايـة  تتعلـق  خمـاطر  يواجهون الصومال مشال يف داخلياً املشردون يزال وال

 عليهــا تنطــوي الـيت  األخطــار مــن ذلـك  وغــري واالختطــاف ووسـطه  البلــد جنــوب إىل القـسرية 
 القـرن  منـه  يعـاين  مـا  واإلنـسانية  الـسياسية  األزمـتني  حدة من ويزيد .املستمرة اهلجرة حركات

 الـشديدة  الفيـضانات  وتـواتر  الغـذائي  ألمـن ا انعـدام  عـن  فـضال  وفقر جفاف شدة من فريقياأل
 .دوري بشكل

 .األمـن  وانعـدام  العنف تزايد جراء من ٢٠٠٩ عام يف احنساره اإلنساين احليز وواصل  - ١٤
 يف لـه  التـابع  املعونـة  برنـامج  تعليـق  إىل العـاملي  األغذيـة  برنامج اضطر ،٢٠١٠ عام بواكري ويف
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 ومطالــب  املقبولــة  غــري والظــروف  بــاملوظفني احملدقــة  التهديــدات  بــسبب الــصومال  جنــوب
 .الغذائي الدعم من شخص ٦٢٥ ٠٠٠ بـ يقدر ما حرمان إىل أدى مما املسلحة، اجلماعات

 بالغــة ظروفــا تعــاين أهنــا إال الــصومال وســط يف اإلنــسانية املــساعدة وكــاالت وتنــشط  - ١٥
 جانـب  وإىل .املـشردين  الـسكان  إىل الوصـول  هلـا  تتـيح  فرصـة  يأ اغتنـام  إىل وتـسعى  الصعوبة
 يف داخليــاً  للمــشردين  اإلنــسانية  املــساعدة  تقــدَمي تواجــه  بالتعقيــد،  املتــسمة  التــشغيلية  البيئــة

 .اإلنسانية لألغراض املخصص التمويل قلة إىل ُتعزى عراقيل الصومال
  

 جيبويت  -  ٣  

 نــزوح تــشمل منتظمــة غــري بــشرية اتحتركــ يــشهد طــرق مفتــرق علــى جيبــويت تقــع  - ١٦
 طــاليب عــدد زاد وقــد .العربيــة اجلزيــرة شــبه إىل األفريقــي والقــرن أفريقيــا شــرق مــن الالجــئني
 أغلـب  ويـستقر  .شخـصا  ١٣ ٠٠٠ حنـو  إىل ليـصل  ٢٠٠٩ عـام  يف املائة يف ٣٠ بنسبة اللجوء

 مــن أقــل علــى ممنــه الكــثريون ويعــيش ،كــتظامل يــهأّد علــي خمــيم يف اللجــوء وطــاليب الالجــئني
 إنـشاء  علـى  الـسلطات  وافقـت  ،٢٠١٠ عـام  مـن  األول النـصف  ويف .يوميـا  املاء من لترات ٧

 عمليـة  ٢٠٠٩ عـام  يف واسـتؤنفت  .اخلـدمات  علـى  الواقـع  الـضغط  مـن  للتخفيـف  جديـد  خميم
 هبــذا احلمايــة حيــز علــى احلفــاظ بغيــة جيبــويت يف للخطــر املعرضــني األشــخاص تــوطني إعــادة
 .املسؤولية تقاسم على سامللمو الربهان

  
  إثيوبيا  -  ٤  

 كـانون  ١ وحبلـول  .املنطقة الجئي من آلالفل مقصدا عقود مدى على إثيوبيا كانت  - ١٧
 فــاق قــد إثيوبيــا يف يعيــشون الــذين اللجــوء وطــاليب الالجــئني عــدد كــان ،٢٠١٠ ينــاير/الثــاين
 حـديثي  مـن  ٤٣ ٠٠٠ من يقرب ما منهم ،وإريتريا الصومال من أغلبهم شخص ١٢٤ ٠٠٠

 وجنوبـه  البلـد  مشـال  يف جديـدة  خميمـات  افتتـاح  الوافـدين  عـدد  زيـادة  استلزمت وقد .الوصول
 وتعليـق  الـصومال  يف الـرتاع  منـاطق  مـن  اإلثيوبيـة  أدو دولـو  منطقـة  قـرب  إىل وبالنظر .الشرقي
ــة املعونــة ــة ثــاراآلو الغذائي ــن الناجت ــوطن، اجلفــاف ع ــن املت ــب أن املــرجح فم ــد يطل  مــن املزي

 .إثيوبيا إىل اللجوء الصوماليني
  

 كينيا  -  ٥  

 مــن يتعــاىف يــزال ال البلــد فــإن اســتقراره، علــى كينيــا يف الــسياسي املنــاخ بقــاء رغــم  - ١٨
 حنــو تــشريد يف وتــسببت ٢٠٠٧ ديــسمرب/األول كــانون انتخابــات تلــت الــيت العنــف أحــداث
 حمـدد  غـري  عـددا  أن إال ،عـودة ال علـى  كثرية أُسراً احلكومة ساعدت قدف .شخص ٦٠٠ ٠٠٠
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 انتظـار  يف مـضيفة  أسـر  مـع  يعيـشون  أو العـابر  املـرور  خميمـات  يـسكنون  زالـوا  مـا  الـسكان  من
 .حياهتم بناء يعيدوا لكي هلم الدعم وتوفري دائم حل إجياد

 ويعــيش .تقريبــا الجــئ ٣٥٩ ٠٠٠ جلــوء مقــر كينيــا كانــت ،٢٠١٠ عــام بدايــة ويف  - ١٩
ــهم ــةالوا املكتظــة املخيمــات يف أغلب ــا شــرقي يف داداب يف قع ــت .كيني ــذه وكان  املخيمــات ه

 أضـعاف  ثالثـة  مـن  أكثر اآلن تستضيف أهنا إال الجئ، ٩٠ ٠٠٠ إليواء األصل يف أُنشئت قد
 هــذه أحــد لتوســيع ةإضــافي أراض ختــصيص علــى احملليــة الــسلطات وافقــت قــدو .العــدد هــذا

 كاكومـــا خمـــيم ىلإ الجــئ  ١٢ ٩٠٠ حنـــو نقـــل جــرى  ٢٠٠٩ عـــام ويف ،)إيفـــو( املخيمــات 
 املرافــق علــى الواقــع الــضغط مــن التخفيــف يف التــدابري هــذه ســاعدتو .كينيــا غــريب مشــال يف

 يعرقـل  حتـديا  يـشكل  يـزال  ال للنـازحني  املـستمر  التـدفق  أن غري داداب، خميمات يف واخلدمات
 مـن  بعـضا  تـوطني  إعادة أجل من اجلهود وُتبذل .دوليا املقبولة واملساعدة احلماية عايريمب الوفاء

 لكـن  .عامـا  ٢٠ مـن  يقـرب  ملـا  املخيمـات  يف عاشـوا  الـذين  ضـعفا  األشد الصوماليني الالجئني
 .باالحتياجات اآلن حىت تف مل التوطني إعادة بلدان استجابة

 .صـومايل  ٢٥ ٠٠٠ علـى  يزيـد  ما كينيا إىل وفد ،٢٠١٠ عام من األول النصف ويف  - ٢٠
 علـى  ثقيـل  بعـبء  يلقـي  ممـا  نـريويب،  يف اللجوء طلبات يقدمون الذين الصوماليني عدد ويتزايد
 .الكينية العاصمة يف واملساعدة احلماية على القدرة

  
 أوغندا  -  ٦  

 املـشمولة  الفترة يف أوغندا مشايل يف هجمات أي للمقاومة الرب جيش شن عدم رغم  - ٢١
ــالتقرير، ــد ب ــت فق ــة عاث ــسادا اجلماع ــوب يف ف ــسودان جن ــة ال ــو ومجهوري ــةال الكونغ  دميقراطي

 مهوريــــةجل املــــسلحة القــــوات بــــني الــــدائر القتــــال وأجــــرب .الوســــطى أفريقيــــا ومجهوريــــة
 الفـرار  علـى  كونغوليـا  ١٦ ٥٠٠ مـن  يقـرب  مـا  للمقاومـة  الـرب  وجـيش  الدميقراطيـة  الكونغو

ــدا، مشــايل إىل ــد أوغن ــذلك ليزي ــدد ب ــوليني لالجــئني اإلمجــايل الع ــك يف الكونغ ــد ذل ــى البل  عل
 .شخص ٧٣ ٠٠٠

 كـبري  عـدد  عـودة  عـن  أوغنـدا  مشـال  يف حاليا القائم السالم استدامة يف الثقة أسفرتو  - ٢٢
 اخلــدمات إىل االفتقــار لكــن .املخيمــات عــدد أربــاع ثالثــة وإغــالق داخليــاً املــشردين مــن

 افقـت و قـد و .هـذه  التـشريد  حالـة  إهنـاء  إىل الرامية اجلهود يعرقل يزال ال األساسية االجتماعية
 مقومـات  هلـا  جمتمعات إىل املخيمات هذه بعض حتويل ضرورة على أوغندا ايلمش يف السلطات
ــاء ــد .البق ــاك أن بي ــون ١,٤ هن ــا املــشردين مــن شــخص ملي ــراهم إىل عــادوا داخلي  األصــلية ق
 حتمـا  سـيواجهون  العـابر  ملـرور ا مراكـز  يف يعيـشون  يزالون ال آخرين ٥٠٠ ٠٠٠ بـ ُيقدر وما

 أساسـية  دماتخلـ  الوصـول  إمكانيـة  علـى  كـبرية  سيناتحتـ  إدخـال  يتم مل إن جسيمة، حتديات
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 يف االســـتثمار فبــدون  .واحلمايــة  الـــصحية والرعايــة  والتــصحاح  املأمونـــة الــشرب  ميــاه  مثــل 
 مرحلـة  إىل الـرتاع  مرحلة من ةحقيقي انتقال عملية يأل النجاح ُيكتب لن األساسية، اخلدمات
 .والتنمية التعايف

  
  الكربى حرياتالبو أفريقيا وسط منطقة  - باء  

 مـصاعب  مـن  شاسـعة،  منطقـة  وهـي  الكـربى،  والـبحريات  أفريقيا وسط منطقة عانت  - ٢٣
 ففـي  .حـدودها  وعـرب  املنطقة بلدان داخل جديدة تشريد عمليات إىل أدت ونزاعات اقتصادية

 ١٢٥ ٠٠٠ مـن  يقـرب  مـا  الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  الكونغـو  إىل احلدود عرب ،٢٠٠٩ عام
 املتحـدة  األمـم  مفوضـية  أن ورغـم  .الدميقراطيـة  الكونغـو  جبمهورية إكواتور مقاطعة من الجئ

 الحتياجــات ســريع بــشكل اسـتجابت  املتحــدة األمــم منظمــات مـن  وغريهــا الالجــئني لـشؤون 
 علــى املــضيفة احملليــة اجملتمعــات ســخاء كــان فقــد واحلمايــة، اإلنــسانية املــساعدة مــن الالجــئني
 “الـسالم  قـرى ” إنـشاء  كـان  بورونـدي،  ويف .أساسـية  أمهيـة  ذا أوبانغي هنر من اآلخر اجلانب
 اإلثنيـة  اخللفيـات  مـن  والـضعفاء  أراضـي  ميلكـون  ال ممـن  والعائـدين  داخليـاً  املشردين ُتدمج اليت

 .البلد ذاك يف التشريد صفحة طي إىل الرامية اجلهود يف مبتكرا إسهاما املتباينة
  

 تشاد  -  ١  

 قيـام  ذلـك  صـاحب  وقـد  ،٢٠٠٩ عـام  بدايـة  يف لـسائدة ا الـسمة  السياسي التوتر كان  - ٢٤
 مــن وغريهــا املتحــدة األمــم واضــطرت .تــشاد شــرقي يف تــوغالتب مــسلحة معارِضــة مجاعــات
 املــساعدة علــى يعتمــدو .مــرات عــدة الــشرق مــن االنــسحاب أو لالنتقــال الدوليــة املنظمــات
 أفريقيــا  ريــة ومجهو الــسودان  مــن  معظمهــم ،الجــئ  ٣٤٠ ٠٠٠ حــوايل  تــشاد  يف اإلنــسانية
 أن ذلـك  إىل وُيـضاف  .داخليـاً  املـشردين  مـن  ١٧٠ ٠٠٠ مـن  يقرب ما على عالوة الوسطى،
 اعتمــاد إىل أدى الــساحل، حــزام يف ســيما وال البلــد، يف اجلفــاف عــن الناشــئ اجلــوع تفــشي

 .اإلنسانية املساعدة على أيضا املضيفة احمللية اجملتمعات

 الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف املتحــدة األمــم ثــةبع بنــشر أذن قــد األمــن جملــس كــانو  - ٢٥
 /آذار شـــهر يف القيـــادة األوروبيـــة العـــسكرية القـــوة مـــن املهمـــة تـــسلم بـــدأت الـــيت وتـــشاد
 العــسكرية قوهتــا وفــرت فقــد قوامهــا، بكامــل قــط ُتنــشر مل البعثــة أن ورغــم .٢٠٠٩ مــارس

 املـــساعدة لقوافـــل ةاحلمايــ  خـــدمات املتحـــدة األمــم  دربتـــها الـــيت التــشادية  الـــشرطة وقــوات 
 بـدأت  قـد و .املعونـة  تقـدمي  جمـال  يف العـاملني  إىل إضـافة  داخليا واملشردين ولالجئني اإلنسانية،
 شـهر  يف وكُللـت  ،٢٠٠٩ أكتـوبر /األول تـشرين  يف والـسودان  تـشاد  بـني  املباشرة املفاوضات

 علـى  وبنـاء  .نالبلـدي  بـني  العالقـات  تطبيـع  إىل يهـدف  اتفاق بتوقيع ٢٠١٠ يناير/الثاين كانون
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 علـى  ليقتـصر  البعثـة  يف العـسكري  العنـصر  قـوام  ختفـيض  لـس اجمل قـرر  تشاد، كومةح من طلب
 حبلـول  للبعثـة  واملدنيـة  النظاميـة  العناصـر  كـل  سحب واستكمال هبا، املأذون املبدئية املستويات

 املـــدنيني محايـــة مـــسؤولية تـــشاد حكومـــة وســـتتحمل .٢٠١٠ ديـــسمرب/األول كـــانون هنايـــة
 .اإلغاثة وموظفي

 مواطنـهم  إىل داخليـا  املـشردين  مـن  ٢١ ٠٠٠ حنـو  عـاد  بـالتقرير،  املشمولة الفترة ويف  - ٢٦
 اإلنعـاش  جهـود  لتعزيـز و .األساسية اخلدمات إىل واالفتقار األمنية احلالة هشاشة رغم تشاد يف

 اتواخلــدم االقتـصادي  اإلنعـاش  وســبل العدالـة  إىل الوصـول  ذلـك  يف مبــا حامسـة،  أمهيـة  املبكـر 
 عمليـات  جلعـل  الدولـة  سـلطة  بـسط  زيـادة  جهـود  ذاهتـا  باألمهيـة  تتسمو األساسية، االجتماعية

 .مستدامة العودة
  

  الوسطى أفريقيا مجهورية  -  ٢  

 توقيــع رغــم املتمــردين وقــوات ةيــاحلكوم القــوات بــني العنيفــة االشــتباكات اســتمرت  - ٢٧
 مشــال يف ناشـطة  متمـردة  مجاعـات  عـدة  مـع  للــسالم اتفاقـا  الوسـطى  أفريقيـا  مجهوريـة  كومـة ح

 توعـرب  .٢٠٠٨ ديـسمرب /األول كـانون  يف بـدأ  لألطـراف  شامل سياسي حوار ووجود البلد،
 فـرارا  الوسـطى،  أفريقيا مجهورية شرق جنوب إىل األوغندي للمقاومة الرب جيش من عناصر
 التــاناحل هاتــان ســببت وقــد .الدميقراطيــة الكونغــو جبمهوريــة احلكوميــة القــوات مالحقــة مــن

ــا تــشريدا ــدفقا للــسكان داخلي ــة لالجئــي وت ــا مجهوري  وتــشاد، الكــامريون إىل الوســطى أفريقي
 وفـر،  .الوسـطى  أفريقيـا  مجهورية إىل الدميقراطية الكونغو مجهورية من الجئني وفود إىل إضافة
 الكونغـو  مجهوريـة  يف إكواتـور  مقاطعـة  مـن  الجـئ  ١٥ ٥٠٠ من يقرب ما ذلك، على عالوة

ــويب اجلــزء إىل يــةالدميقراط ــريب اجلن ــن الغ ــة م ــا مجهوري ــدر .الوســطى أفريقي ــدد إمجــاال ويق  ع
 شــخص، ١٩٧ ٠٠٠ بنحــو احلــايل الوقــت يف الوســطى أفريقيــا مجهوريــة يف داخليــا املــشردين

 وكــثريا .الفقــرية املنــاطق يف همأغلبــ يعــيش الجــئ ٣٠ ٠٠٠ ينــاهز مــا اجلمهوريــة وتستــضيف
ــا ــاطق إىل الوصــول اســتحال م ــرت من ــا اعال ــل مم ــصال عرق ــة إي ــسانية املعون ــن إىل اإلن ــشتد م  ت

 .إليها حاجتهم
  

 الدميقراطية الكونغو مجهورية  -  ٣  

 وكيفـو  يةشمالالـ  كيفـو  يف داخليا لمشردينل عودة حالة مليون من أكثر تسجيل رغم  - ٢٨
 العمليـات  أيـضا  سببتتـ  قـد و .كـثرية  منـاطق  يـسود  األمن انعدام فإن ،٢٠٠٩ عام يف اجلنوبية

 علـى  يزيـد  مـا  تـشريد  يف املـسلحة  اجلماعات جانب من اإلنسان حقوق وانتهاكات العسكرية
 املـشردين  عـدد  إمجـايل  قُدر ،٢٠١٠ يونيه/حزيران ويف .٢٠٠٩ عام أوائل منذ شخص مليون
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ــا ـــ داخلي ــون ١,٨ ب ــب .شــخص ملي ــى وترت ــاع عل ــستويات ارتف ــشريد م ــداخلي الت ــشوُء ال  ن
 ،٢٠٠٩ عـام  ففـي  .أوريونتـال  ومقاطعـة  كيفـو  مقاطعيت يف يماس ال هائلة، إنسانية احتياجات

 وظـل  .واجلنـساين  اجلنـسي  العنـف  حـاالت  مـن  حالـة  ١٥ ٠٠٠ علـى  يزيـد  مـا  تـسجيل  جرى
 مـن  لكـثري ا ُبعـد و األمـن  انعـدام  بسبب شديدة صعوبات تكتنفه املشردين السكان إىل الوصول
 .النقل تكاليف وارتفاع املناطق

 أدى ممـا  املـدنيني  علـى  هجماتـه  للمقاومـة  الـرب  جـيش  كثف نتال،أوريو مقاطعة ويف  - ٢٩
 كـانون  بـني  الفتـرة  ويف .اجلـوار  بلـدان  مع احلدود طول على اإلنسانية األزمة نطاق سيعوت إىل

 لقـوا  مـدنيا  ٣٥٠ مـن  أكثـر  بأن التقارير أفادت ،٢٠١٠ فرباير/وشباط ٢٠٠٩ ديسمرب/األول
 .اختطـافهم  جـرى  أطفـال  منـهم  آخـرين  عشرات أنبو ،للمقاومة الرب جيش يد على حتفهم
ــدر ــشردين عــدد وقُ ــاً امل ــنطقيت يف داخلي ــه م ــا إويلي ــسفلى العلي ـــ وال  يف شــخص ٣٠٠ ٠٠٠ ب

 املنطقــتني هــاتني يف للمقاومــة الــرب جــيش متمــردي وجــود يعرقــلو .٢٠١٠ يونيــه/حزيــران
 احلالـة  هلـشاشة  اونظر .السكان تشريد يف سببا هذا وجودهم يظل أن وُيرجح املشردين، عودة

 املـساعدة  وكـاالت  علـى  ويـصعب  األساسـية  املرافـق  إىل الوصـول  السكان على يتعذر األمنية،
 يف اإلنـسانية  املـساعدة  إيـصال  بعيد حد إىل ويعتمد .املتضررين السكان إىل الوصول اإلنسانية
ــ هــاتني ــة احلراســة خــدمات علــى تنياملنطق ــة توفرهــا الــيت األمني  يف تحــدةامل األمــم منظمــة بعث

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية

ــة يف العنـــف انـــدالع وأدى  - ٣٠ ــور مقاطعـ ــة إكواتـ  تـــشرين يف الغـــريب الـــشمال يف الواقعـ
ــداخلي التــشريد إىل ٢٠٠٩ نــوفمرب/الثــاين  مــن يقــرب مــا وعــرب .شــخص ٦٠ ٠٠٠ لعــدد ال
 هوريـة ومج الكونغـو  مـن  كـل  إىل احلـدود  الدميقراطية الكونغو مجهورية من الجئ ١٢٥ ٠٠٠
 عـن  معظمهـم  أحجـم  فقـد  قـراهم،  إىل داخليـاً  املـشردين  بعـض  عـودة  ورغـم  .الوسطى أفريقيا
 بنيـة  إىل واالفتقـار  احملليـة  اجملتمعـات  بـني  التوترات واستمرار أمنية شواغل وجود بسبب العودة
  .العودة مناطق يف اخلدمات انعدامو سليمة أساسية

 عـــددهم ووصـــل ،أنغـــوال مــن  الدميقراطيـــة الكونغـــو مجهوريــة  رعايـــا طـــرد واســتمر   - ٣١
 تنــسيق مكتــب تقــديرات وتــشري .كونغــويل ١٠ ٠٠٠ مــن كثــرأ إىل ٢٠١٠ عــام أوائــل منــذ

 مـن  طُـردوا  نالـذي  الدميقراطية الكونغو مجهورية لرعايا اإلمجايل العدد أن إىل اإلنسانية الشؤون
 أكتــوبر/ولاأل تــشرين شــهري ويف .شــخص ١٦٠ ٠٠٠ بلــغ ٢٠٠٩ عــام بدايــة منــذ أنغــوال
 كـبري  عـدد  ومنـهم  أنغوال، رعايا من ٥٤ ٠٠٠ حنو طرد جرى ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين وتشرين

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية من الالجئني، من
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 املتحدة ترتانيا مجهورية  -  ٤  

 منحـت  قد املتحدة ترتانيا مجهورية حكومة كانت ،٢٠١٠ يونيه/حزيران شهر حبلول  - ٣٢
 وعاشـوا  ١٩٧٢ عـام  يف بورونـدي  مـن  إليهـا  وفدوا الجئ ١٦٢ ٣٠٠ من بيقر ملا جنسيتها
ــا ــمي فيم ــستوطنات” ُس ــة امل ــت انتظــار يف شــخص ٢٢ ٣٠٠ كــان حــني يف ،“القدمي  يف الب

ــاهتم ــيت واالســتثمارات اجلهــود بعــض ورغــم .طلب  املتحــدة األمــم فريــق خــالل مــن ُنفــذت ال
 عـام  ويف .التجـنس  احلـديثي  الترتانـيني  طننياملـوا  هلـؤالء  احمللـي  اإلدماج بعد يكتمل مل القطري،
 آخـرين  ٣٥ ٠٠٠ ظـل  حـني  يف بوروندي، يف ديارهم إىل الجئ ٣٢ ٠٠٠ حنو عاد ،٢٠٠٩

ــيم يف ــابيالْم خمـ ــت .تـ ــسلطات وقامـ ــة الـ ــإغالق الترتانيـ ــيم بـ ــا املخـ ــهر يف رمسيـ ــران شـ  /حزيـ
 خــدمات مجيــع توقــف ورغــم .ُتقــدم تــزال ال األساســية اخلــدمات كانــت وإن ،٢٠٠٩ يونيــه
 املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضـية  بـدأت  فقـد  الرمسي، التعليم
 .املخيم يف الرمسي غري للتعليم أنشطة للطفولة

  
  األفريقي اجلنوب  - جيم  

 مركـز  علـى  احلاصـلني  مـن  الكـثريون  ومنـهم  ،أنغوال رعايا من ٥٤ ٠٠٠ حوايل جربأُ  - ٣٣
 وصـوهلم  وأسفر .منها العودة هم قرروا أو الدميقراطية الكونغو هوريةمج مغادرة على الالجئ،
 هلـم  يتـوافر  مل منـهم  الكـثريين  إن حيـث  إنـسانية،  طـوارئ  حالـة  عـن  أنغـوال  مشـايل  إىل املفاجئ
ــائق أو ممتلكــاهتم أو أســرهم أفــراد جلمــع الوقــت  بتقــدمي أنغــوال حكومــة وقامــت .هويتــهم وث

 نقــل ســريعا وجــرى .احلكوميــة غــري واملنظمــات املتحــدة األمــم منظمــات مــن بــدعم املــساعدة
 .العابر للمرور مراكز يف وضعهم أو العائدين أغلب

 حيـث  العـامل،  أحنـاء  مجيـع  مـن  اللجـوء  لطـاليب  الرئيـسي  املقـصد  أفريقيا جنوب وظلت  - ٣٤
 قياسـا  األمريكيـة،  املتحـدة  الواليـات  واحتلـت  .٢٠٠٩ عـام  يف جلوء طلب ٢٢٢ ٠٠٠ تلقت
 معظـم  وكـان  .طلـب  ٤٥ ٦٠٠ تلقـت  حيث اللجوء لطاليب كمقصد الثانية املرتبة ذلك، على
 تركـز  أفريقيـا  جنـوب  يف اللجـوء  وتـشريعات  .زمبـابوي  مـن  أفريقيـا  جنـوب  إىل اللجـوء  طاليب
 التنقــل، وحريـة  شــاءوا أينمـا  العــيش حـق  اللجــوء وطـاليب  الالجــئني متـنح  حيــث احلمايـة،  علـى 
 البطالـة  معـدل  زيـادة  ومـع  .االجتماعية واخلدمات العمل سوق إىل الوصول إمكانية هلم وتوفر
 اخلـدمات  ونقـص  احلـضرنة  وتـسارع  الـدخول  بـني  والفجـوات  املائـة  يف ٢٤ نسبة على الوطين

 وتعمـل  .األجانـب  كراهيـة  بـدافع  ترتكب متفرقة عنف أحداث يشهد البلد يزال ال األساسية،
 مـن  معـا  املـدين  اجملتمـع  وجهـات  حلكوميـة ا غـري  واملنظمـات  املتحـدة  األمم ومنظمات احلكومة

 وحـث  اجملتمعيـة  املنظمـات  وإشـراك  التوعيـة  منـها  بـسبل  األجانـب  ضد التعصب مكافحة أجل
  .اليقظة من املزيد توخي على الشرطة
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 مثــل األساســية اخلــدمات علــى احلــصول إمكانيــة إىل االفتقــار يــزال ال زمبــابوي، ويف  - ٣٥
 مـن  للماليـني  كـربى  مـشكلة  ميثـل  واملـأوى  والتعلـيم  الـصحية  يـة والرعا والتـصحاح  النقيـة  املياه

 شــاملة حكومــة تــشكيل وعقــب .داخليــاً املــشردين مــن معلــوم غــري عــدد ومنــهم الزمبــابويني،
ــع ــر/شــباط يف األطــراف جلمي ــاون توطــد ،٢٠٠٩ فرباي ــساعدة أوســاط بــني التع ــسانية امل  اإلن

 .واحلمايـة  الـداخلي  التـشريد  ملـسائل  لتـصدي ا إىل الرامية اجلهود تعزيز عن أسفر مما واحلكومة
 /آب يف بــــدأ  داخليــــا املــــشردين لــــشؤون اتقييمــــ واحلكومــــة املتحــــدة األمــــم توأجــــر

 وتــبني .داخليــا املــشردين جمتمعــات احتياجــات استقــصاء علــى وســاعد، ٢٠٠٩ أغــسطس
 حـني  يف اإلنـسانية،  املـساعدة  إىل حاجـة  يف زاليـ  ال تمعاتاجمل هذه بعض أن األولية املؤشرات

 .احمللي واإلدماج اإلنعاش جمايل يف املساعدة إىل حتتاج أخرى جمتمعات هناك أن
  

 أفريقيا غرب  - دال  
 هـشتني  ظلتـا  واألمنيـة  الـسياسية  احلـالتني  أن إال أفريقيـا،  غرب أحناء أغلب السالم عّم  - ٣٦
 ومنطقـة  نيجروال بيساو - وغينيا وغينيا وغانا ديفوار كوت من كل شهد فقد .بلدان عدة يف

 عـودة  ورغـم  .غـرة  حني على تندلع أن ميكن األزمات أن بينت أحداثا السنغال يف كاسامانس
 فـإن  املاضـية،  الـسنوات  يف األصـلية  مواطنهم إىل داخلياً واملشردين الالجئني من اآلالف مئات

 .احلضرية املناطق يف معظمهم ويعيش طويلة ملدد منفاهم يف ظلوا املتبقيني الالجئني

 عــام هنايــة يف ســرياليون لالجئــي بالنــسبة “الظــروف انتــهاء” ببنــد االحتجــاج وعقــب  - ٣٧
 .املنطقــة يف ســابق الجــئ ١٩ ٠٠٠ مــن ألكثــر دائمــة حلــول إجيــاد إىل الــسعي ازداد ،٢٠٠٨
 واحلـق  لألشـخاص  احلـر  التنقـل  بشأن أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة بروتوكوال ووفر
 مــن أكثــر وتــسلم .لالجــئني مــستدامة حلــول إجيــاد علــى ســاعد إطــارا رواالســتقرا اإلقامــة يف

 إلقامـة ل ريحاتـص  مبثابـة  الـسفر  جـوازات  اعتـربت  بينماو .سرياليوين سفر جواز الجئ ٥ ٠٠٠
 علــى احلــصول أخــرى بلــدان يف الــسابقني الالجـئني  علــى تعــني فقــد ومــايل، ديفــوار كـوت  يف

 الليـربيني  الالجـئني  حالـة  اسـتعراض  أجل من حاليا ُتبذل جهود ومثة .باإلقامة منفصلة تصاريح
 .٢٠١١ عام هناية حبلول جلوئهم وإهناء الصفحة هذه طي بغية

 يف يعيـــشون كـــانوا موريتـــاين الجـــئ ١٢ ٠٠٠ مـــن يقـــرب مـــا أوطـــاهنم إىل وأعيـــد  - ٣٨
 يعـانون  داخليـا  املـشردين  مـن  ٥٠٠ ٠٠٠ مـن  أكثر ديفوار كوت يف هناك يزال وال .السنغال
 وصــول فيهــا األمــن انعــدام يعــوق منــاطق يف منــهم ونكــثريال ويعــيش الــصعوبة بالغــة ظروفــا

 .ةاإلنساني املنظمات
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  الوكاالت بني فيما والتعاون اإلنسانية لالحتياجات االستجابة  - ثالثا  
 املتحدة األمم إصالح  - ألف  

  ةقطاعيال جملموعاتا هنج  -  ١  

 أجـل  مـن  اجلهـود  بـذل  اإلنـسانية  املـساعدة  لجما يف وشركاؤها املتحدة األمم واصلت  - ٣٩
 هنــج خــالل مــن أفريقيــا يف نــسانيةاإل ســتجابةلال هبــا التنبــؤ ميكــن منــسقة قــدرة وجــود ضــمان

 مـشاهبة  تنـسيق  آليـات  أو ةلقطاعيـ ا اجملموعـات  نظام تنفيذ حاليا وجاري .ةقطاعيال جملموعاتا
ــدا ١٤ يف ــا يف بل ــدي،( أفريقي ــة بورون ــا ومجهوري ــشاد، طى،الوســ أفريقي ــوار، وكــوت وت  ديف

 والــسودان، والــصومال، وليربيــا، وكينيــا، وغينيــا، وإثيوبيــا، الدميقراطيــة، الكونغــو ومجهوريــة
ــابوي والنيجــر، وأوغنــدا، ــة موعــاتباجمل العمــل إدخــال وعقــب ).وزمب  الــسودان، يف القطاعي
 هبــدف ٢٠٠٩ يونيــه/حزيــران شــهر يف يــةالقطاع اجملموعــات متعــددة دعــم بعثــة تنظــيم جــرى
 والتحـديات  الثغـرات  وحتديـد  القطاعية، اجملموعات هنج تنفيذ ودعم اإلنسانية االستجابة تعزيز
 مـستمر  حتـول  وجـود  مـع  االنتقـال  إىل بثبـات  التركيـز  يتجه أوغندا، ويف .العمليات تواجه اليت
 .والتنمية اإلنعاش إىل اإلنسانية املساعدة من

 لنــهج الرئيــسية جوالنــوات التــشغيلية الفعاليــة لتقيــيم أجــري مــستقل استقــصاٌء وخلــص  - ٤٠
 الـذي  التقيـيم،  هـذا  مـن  وتبني .رهامبث أتى اجملال هذا يف االستثمار أن إىل ةقطاعيال اجملموعات

 التنـسيق  آليـات  أن وأوغنـدا،  الدميقراطيـة  الكونغـو  مجهوريـة  مثـل  بعينـها  لبلـدان  دراسـات  مشل
 حتـسني  يفو اإلنـسانية  االسـتجابة  تعتـري  الـيت  الثغرات على التعرف حتسني يف تساهم القطاعي
 يـادة ر عـن  أيـضا  ةلقطاعيـ ا جملموعـات ا هنج وأسفر .فعالية أكثر حنو على لالحتياجات التصدي
 واألطــراف املتحــدة األمــم بــني وقــوة مشــوال أكثــر شــراكة وإىل أفــضل بــشكل هبــا التنبــؤ ميكــن
 أجـل  مـن  الـدعم  مـن  املزيـد  تـستلزم  الـيت  اجملـاالت  بعض هناك تزال وال .هلا التابعة غري الفاعلة
 .أقصاها إىل امليداين املستوى على التنسيقية القدرة وصول كفالة

  
 “األداء وحدة”  -  ٢  

 األخـضر  الـرأس  :هي بلدان أربعة يف “األداء وحدة” مبادرة اختبار جرى ،أفريقيا يف  - ٤١
ــق ــدا وموزامبي ــة وروان ــا ومجهوري ــران ويف .املتحــدة ترتاني ــ/حزي ــيس خلــص ،٢٠١٠ هيوني  رئ

 كـان  “األداء وحـدة ” بعمليـة  الوطنيـة  احلكومـات  التـزام  أن إىل اإلمنائية املتحدة األمم جمموعة
 سـبيل  علـى  املبادرة فيها ُنفذت اليت البلدان يف حتققت اليت النجاحات يف حامسة أمهية ذا عامال
 يف األمـور  لزمـام  الوطنيـة  العناصر متلك من اإلمنائي املتحدة األمم جهاز إصالح وزاد .التجربة
 املواطنـون  املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  يف يستفيد أن املنتظر ومن .هلا وقيادهتا الوطنية التنمية جمال



A/65/324  
 

10-49356 15 
 

 اإلمنائيـة  األنـشطة  من املضيفة احمللية واجملتمعات )سابقا البورونديون الالجئون( التجنس حديثو
 الفتـرة  يف اإلمنائيـة  ساعدةاملـ  تقـدمي ل ملتحـدة ا ألمـم ل التجريبيـة  طـة اخل مظلـة  حتـت  تنفيذها املزمع
  .٢٠١٥ إىل ٢٠١١ من املمتدة

 ٢٠١٢ إىل ٢٠٠٨ مــن املمتــدة للفتــرة “األداء وحــدة” برنــامج يــشمل روانــدا، ويف  - ٤٢
 الجـئ  ٥٦ ٠٠٠ مـن  يقـرب  مـا  منـهم و ضـعفا،  الـسكان  ألشـد  الفعالة احلماية لتوفري مشروعا

 الـدعم  مـن  جزءا هذا ويعد .العائدين من الجئ ٢٢ ٠٠٠ و الدميقراطية الكونغو مجهورية من
 االجتماعيــة للمــساعدة صــندوق إلنــشاء املتحــدة األمــم نظومــةم تقدمــه الــذي نطاقــا األوســع
 الطــوارئ حلــاالت واالســتجابة ضــعفا املعيــشية األســر ألشــد الــدعم تقــدمي أجــل مــن الوطنيــة
 وبرنـامج  اإلمنـائي  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  الدوليـة  العمـل  منظمـة  مـن  كل عليه يقوم ،املتكررة
ــم ــشرية للمــستوطنات املتحــدة األم ــم ومفوضــية الب ــشؤون املتحــدة األم ــامج الالجــئني ل  وبرن
 .احلكومية غري واملنظمات الوطنية واملؤسسات احلكومة مع بالتعاون العاملي األغذية

 سـبيل  علـى  “األداء وحـدة ” مبـادرة  فيهـا  ُنفـذت  اليت الدول من ليست ليربيا أن ومع  - ٤٣
 والــسكان العائــدين احتياجــات تلبيــة علــى يعمــل القطــري املتحــدة األمــم فريــق فــإن التجربــة،
 .السواء على احملليني

  
  السالم لبناء املتحدة األمم هيكل  -  ٣  

 خـالل  مـن  اخلـربات  مـن  كـبريا  قـدرا  ٢٠٠٥ عام يف املنشأة السالم بناء جلنة اكتسبت  - ٤٤
 ومجهوريـة  بورونـدي  يف وذلـك  ،الـرتاع  انتـهاء  فـور  الـسالم  اءلبنـ  متكاملو شامل هنج تشجيع
  ).A/63/881-S/2009/304 الوثيقة انظر( نوسرياليو بيساو - وغينيا الوسطى أفريقيا

 ملـشاريع  الـدعم  الـسالم  بناء صندوق يقدم ذكرها، السابقة األربعة البلدان إىل وإضافة  - ٤٥
 والـصومال  وليربيـا  وكينيـا  وغينيا الدميقراطية الكونغو ومجهورية القمر وجزر ديفوار كوت يف

ــر ُخــصص ،٢٠٠٩ عــام ويف .والــسودان ــة يف ٥٣ مــن أكث ــة املــوارد مــن املائ  لــصندوقل املالي
 مـشاريع  إىل ةاملتبقيـ  املـوارد  تُوجهـ  حـني  يف اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  برنـامج  يـديرها  ملشاريع
 .املتحدة لألمم تابعة أخرى منظمات تنفذها

  
  الدولية احلماية مبادئ تعزيز  - باء  

 وتـشمل  ،شـديدة  بدقـة  احملددة األنشطة من عريضة طائفة على الدولية احلماية تنطوي  - ٤٦
 عـالوة  القـدرات،  وبنـاء  احلمايـة  وخـدمات  للـدول  والـتقين  والتـشريعي  السياسايت الدعم تقدمي
 أفريقيـا  منـاطق  من كثريلا يف األرواح إلنقاذ املشردين إىل املقدمة األساسية اخلدمات دعم على

  .بالتحديد
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 الدوليـة  احلمايـة  لتـوفري  قـوي ال التأييـد  تقـدم  عـدة  عقـود  مـدى  علـى  أفريقيـا  فتئت وما  - ٤٧
ــاك :لالجــئني ــة ٤٣ فهن ــة دول ــا أفريقي ــة يف طرف  ١٩٥١ لعــام الالجــئني مبركــز املتعلقــة االتفاقي

 منظمـة  اتفاقيـة  يف أيـضا  أطـراف  األفريقيـة  الـدول  ومعظم .هبا امللحق ١٩٦٧ عام وبروتوكول
 فـإن  ذلـك،  ومـع  .أفريقيـا  يف الالجـئني  مـشاكل  مـن  اخلاصـة  للنواحي املنظمة األفريقية الوحدة
 املتعلقـة  األحكـام  بـشأن  سـيما  وال ،١٩٥١ عـام  اتفاقيـة  علـى  حتفظات ىأبد البلدان من عددا
 سياسـات  دتأ البلـدان،  مـن  العديـد  ويف .العمـل  فـرص و التعلـيم  علـى  واحلـصول  التنقـل  حبرية

ــواء ــا اعتمــادا الالجــئني اعتمــاد إىل املخيمــات يف اجلــربي اإلي  أن كمــا .املــساعدات علــى كلي
 الفتـرة  خـالل  للقلـق  مـدعاة  كـان  البلـدان  مـن  عدد يف اللجوء وطاليب لالجئني القسرية اإلعادة
  .بالتقرير املشمولة

  
  لالجئني الوطنية احلماية تعزيز  -  ١  

 حييـق  بلـد  إىل اللجوء وطاليب الالجئني إعادة عدم أي( القسرية دةاإلعا عدم مبدأ يظل  - ٤٨
 تظـل  أن بـد  وال .لالجـئني  الدوليـة  احلماية جمال يف الزاوية حجر )اخلطر فيه ريتهمحب أو حبياهتم
 .بـالالجئني  املتعلقـة  الوطنيـة  وممارسـاهتا  قوانينها يف ترسخه وأن املبدأ هلذا احترامها على الدول

 بالتزاماهتــا الوفــاء علــى الــدول مــساعدة الالجــئني لــشؤون املتحــدة األمــم مفوضــية وواصــلت
 وتطويرهـا  الوطنيـة  القانونية األطر حتسني طريق عن سيما وال الالجئني، حبماية املتعلقة الدولية
 نوعيـة  حتـسني  غيـة ب الالجـئني  وتـسجيل  الالجـئ  مركـز  يف البـت  علـى  احلكومـات  قدرة وتنمية
 يف اللجـوء  طلبـات  عـدد  يف الزيـادة  سببتتـ  فقـد  .وكفاءهتـا  زاهتهاون وسالمتها البت عمليات
ــا ــا وجنــوب كيني  هــذه مــع التعامــل يف شــديدين وتــأخري ازدحــام يف املثــال ســبيل علــى أفريقي
 إمكانيــة تعزيــز يف املــوظفني وزيــادة والتــدريب التــسجيل طرائــق يف التحــسن وســاعد .ةالعمليــ

 يــزال ال املناســب التوقيــت يف الطلبــات هــذه عمــ التعامــل أن بيــد اللجــوء، نظــم إىل الوصــول
 .اجلديدة اللجوء طلبات عدد ارتفاع مع سيما ال ،املذكورين البلدين يف حتديا يشكل

  
  والتوثيق التسجيل  -  ٢  

ــوثيقهم املــشردين تــسجيل يعــد  - ٤٩  الكرامــة إلعــادة الالزمــة األساســية اخلطــوات أول وت
 الالجـئني  حـصول  لـضمان  اجلهـود  ُبـذلت  وقـد  .سيةاألسا حقوقهم ممارسة من ومتكينهم إليهم
 نـسبته  مـا  أصـبح  ،٢٠٠٩ عـام ل املـسجلة  األرقـام  علـى  بنـاء و .فردية وثائق على اللجوء وطاليب
 البطاقـات  هـذه  مثـل  علـى  وحـصل  هوية، بطاقات ميتلك السنغال يف الالجئني من املائة يف ٦٢
 بــدأ الــيت التحقــق عمليــة تكانــ تــشاد، ويف .ديفــوار كــوت يف الجــئ ٩ ٣٠٠ مــن يقــرب مــا

 وإصـدار  الـصحيحة  األرقـام  مـن  التثبـت  أجـل  مـن  البلـد  شـرق  يف الواقعة املخيمات يف تنفيذها
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 الالجـئني  مجيـع  يكـون  أن نتظـر ُي ،روانـدا  يفو .األمهية من كبري قدر على تطورا ويةاهل بطاقات
 .٢٠١٠ عام هناية حبلول للهوية بطاقات على حصلوا قد
  

 تلطةاملخ اهلجرة  -  ٣  

 وخلـيج  املتوسـط  األبـيض  البحـر  عـرب  أفريقيـا  مـن  الدراميـة  املهاجرين رحالت تزال ال  - ٥٠
ــدن ــستحوذ ع ــام علــى ت ــائط اهتم ــارة عــرب اهلجــرة حركــات أن إال اإلعــالم، وس  تتزايــد الق
 .كبرية بصورة

ــا وجنــوب أنغــوال مثــل بلــدان وأصــبحت  - ٥١  الفــرص نيلتمــسو ملــن جاذبــة بلــدانا أفريقي
 الطريـق  عـابرة  األشـخاص  مـن  متزايـدة  أعـداد  ارحتلـت  وقـد  .همـا يكل أو احلماية أو ةاالقتصادي
 رعايــا مــن أغلبــهم وكــان .مكــ ٤ ٠٠٠ طولــه والبــالغ أفريقيــا وجنــوب الــصومال بــني الــشاق

 املـشاركني  األشـخاص  أن ورغم .والصومال الدميقراطية الكونغو ومجهورية وإثيوبيا بوروندي
 الالجـئ،  مبركـز  حـق  عـن  املطالبـة  ميكنـهم  ممـن  مجيعـا  ليـسوا  هذه املختلطة اهلجرة حركات يف

ــإهنم ــن ف ــر يتعرضــون مم ــتغالل خلط ــذاء االس ــد واإلي ــم تكــون وق ــة هل ــة حاج ــة عاجل  .للحماي
 هـذا  يف اللجـوء  نظـام  علـى  جـسيما  أثـرا  أفريقيا جنوب حنو املتزايدة البشرية للحركة كان وقد
 .التحركـات  هـذه  ختترقهـا  الـيت  البلـدان  يف جـوء الل نظـم  علـى  مـضاعفاهتا  هلا وكانت بل البلد،
 لـبعض  البلـد  يف بالبقـاء  طلبـات  اللجـوء  طـالبو  يقـدم  املثـال،  سبيل على وموزامبيق مالوي ففي

 قبـــل باملخــاطر  احملفوفـــة رحلتــهم  مــن  للتعـــايف الالجــئني  خميمــات  يف يقيمـــون حيــث  الوقــت 
 يف الالزمـــة التحــسينات  وإدخـــال االســتثمار  عـــن احلكومــات  األمـــر هــذا  ويـــثين .مواصــلتها 
  .للجوء الوطنية واملرافق العمليات

  
 التشغيلية واالستجابات داخليا للمشردين اإلنسان حقوق تعزيز  -  ٤  

 االحتـاد  اتفاقية اعتماَد داخليا للمشردين اإلنسان حبقوق املعين العام األمني ممثل وصف  - ٥٢
ــا املــشردين حلمايــة األفريقــي  أمــل بارقــة بأهنــا )كمبــاال اتفاقيــة( مومــساعدهت أفريقيــا يف داخلي

 مـن  داخليـا  ُشـردوا  ملـن  وكذلك الرتاعات، داخليا شردهتم ممن أفريقي مليون ١١ على يزيد ملا
 خمتلــف يغطــي شــامل قــانوين إطــار علــى االتفاقيــة وحتتــوي .وغريهــا الطبيعيــة الكــوارث جــراء

 ترســي وهــي .العامــة شاريعواملــ الطبيعيــة والكــوارث الرتاعــات ذلــك يف مبــا التــشريد، أســباب
 وتؤكـد  .إلـيهم  املـساعدة  وتقـدمي  داخليـا  املـشردين  حلمايـة  واملعـايري  احلقوق من شاملة جمموعة
 ةومحايـ  داخليـا  املـشردين  مواطنيهـا  حقوق احترام عن الرئيسية املسؤولية الدول لحتّم االتفاقية
 عاتقهــا علــى تقــع حةاملــسل اجلماعــات أن علــى أيــضا تــنص أهنــا إال وإعماهلــا، احلقــوق هــذه
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ــها التزامــات ــسؤوليتها من ــة وصــول ضــمان عــن م ــسانية املعون ــسكان إىل اإلن ــدنيني ال  دون امل
 .عراقيل أية

 األمـم  ومفوضية اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب خالل من املتحدة، األمم قامت وقد  - ٥٣
 بتقـدمي ،  داخليـا  دينللمـشر  اإلنـسان  حبقـوق  املعـين  العـام  األمني وممثل الالجئني لشؤون املتحدة
 .واعتمادها كمباال اتفاقية وضع أثناء األفريقي االحتاد إىل الدعم

ــا يف ويتزايــد  - ٥٤ ــة والــسياسات القــوانني وضــع أفريقي ــداخلي بالتــشريد املتعلقــة الوطني  .ال
 الـدويل  املـؤمتر  عـن  الـصادر  إلـيهم  املـساعدة  وتقـدمي  داخليـا  املـشردين  محايـة  بروتوكـول  وينص
 يف الـداخلي  بالتـشريد  املتعلقـة  التوجيهيـة  املبـادئ  إدمـاج  علـى  الكـربى  الـبحريات  نطقـة مب املعين

 قـدم  وقـد  .النفـاذ  حيز كمباال اتفاقية دخول فور االجتاه هذا تعزيز وينبغي .الوطنية التشريعات
 عـن  الـداخلي  بالتـشريد  املتعلقـة  الوطنيـة  والـسياسات  القـوانني  لوضـع  الـدعم  العـام  األمـني  ممثل
 .الوسطى أفريقيا ومجهورية كينيا يف سيما وال البلدان، خمتلف يف التقنية اخلربة تقدمي طريق

ــرة ويف  - ٥٥ ــالتقرير، املــشمولة الفت  الوكــاالت بــني املــشترك املــشروع خــالل مــن جــرى ب
 نـشرُ  اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب يستضيفه الذي ،احلماية على االحتياطية القدرة لتطوير

 تقـدم  الـيت  املتحـدة  األمـم  منظمات خمتلف على موزعني أفريقيا يف احلماية فيموظ كبار من ٩
 جمــاالت يف اخلــربات املوظفــون هــؤالء قــدم ،٢٠٠٩ عــام ويف .اداخليــ املــشردين إىل املــساعدة
 أفريقيــا ومجهوريــة بورونــدي، مــن كــل يف وتنفيــذها وتنــسيقها للحمايــة االســتجابات ختطــيط

 .وزمبـابوي  أفريقيـا،  وجنـوب  ومدغـشقر،  وكينيـا،  دميقراطيـة، ال الكونغو ومجهورية الوسطى،
 .وغينيا أوغندا من لكل ٢٠١٠ عام من األوىل اخلمسة األشهر يف خرباهتم قدموا كما

  
  اجلنسية انعدام حاالت  -  ٥  

ــدد يتجــاوز ال  - ٥٦ ــدول ع ــة ال ــراف األفريقي ــة يف األط ــام اتفاقي ــة ١٩٥٤ ع ــز املتعلق  مبرك
 انعـدام  حاالت لتخفيض ١٩٦١ عام تفاقيةال بالنسبة أما دولة، ١١ اجلنسية عدميي األشخاص
 األفريقــي امليثــاق علــى البلــدان أغلــب صــّدق وقــد .دول ٧ إىل العــدد هــذا فيــنخفض اجلنــسية
 ذلــك، ومـع  .املواليــد بـني  اجلنــسية انعـدام  ملنــع ضـمانات  يــشمل الـذي  ورفاهــه الطفـل  حلقـوق 

ــزال ال ــتعني ي ــدول مــن عــدد علــى ي ــة طــواتخلا اختــاذ ال ــةمل الالزم ــشريعاته واءم ــ مــع ت  اتنيه
 عــام يف تــشريعاهتا علــى إصــالحات بإدخاهلــا هامــة خطــوة زمبــابوي اختــذت وقــد .املعاهــدتني
ــها املــرأة متــنح ٢٠٠٩  أحــد علــى يقــضي مــا وهــو ألطفاهلــا، جنــسيتها إعطــاء يف احلــق مبوجب
 .األطفال بني اجلنسية انعدام أسباب
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 مـن  اجلنـسية  عـدميي  السكان حتديد الالجئني لشؤون ملتحدةا األمم مفوضية وواصلت  - ٥٧
 مبقتــضى وذلــك أفريقيــا، يف اجلنــسية عــدميي يــصبحوا بــأن املهــددين والــسكان الالجــئني غــري

 األشـخاص  ومحايـة  عـددها  وتقلـيص  اجلنـسية  انعـدام  حاالت منع واجب على املشتملة واليتها
 مخــاطرلل خريطــة بوضــع وطنــيني، اءشــرك مــع بالتعــاون املفوضــية، وقامــت .اجلنــسية عــدميي

 املثـال  سـبيل  علـى  منـها  دول يف الـوعي  إذكـاء  يف وبدأت اجلنسية، انعدامب املتصلة والتحديات
 املخـاطر  مـن  للتخفيـف  حمـددة  أنـشطة  اسـتحداث  بغيـة  اأفريقي وجنوب وكينيا وإثيوبيا جيبويت
 اجلنـسية  بانعـدام  ددينواملهـ  اجلنـسية  عـدميي  تزويـد  جيـري  ديفـوار،  كـوت  ففي .احللول وإجياد
 الالجـئني  لـشؤون  املتحـدة  األمـم  مفوضية شرعت السودان، ويف .اهلوية لتحديد حيوية بوثائق

 االسـتفتاء  إجـراء  إثـر  تنـشأ  أن احملتمـل  اجلنـسية  انعـدام  حـاالت  منـع  إىل هتـدف  أنشطة تنفيذ يف
ــق ــسودان جنــوب باســتقالل املتعل ــل يف ال  عراضاســت إجــراء ذلــك ويــشمل ،٢٠١١ عــام أوائ

 فنيظاملــو وتـدريب  اجلنــسية بانعـدام  املتعلقــتني لالتفـاقيتني  االنــضمام وتـشجيع  القــانوين إلطـار ا
 الـسودان  جنـوب  سـكان  مـن  وأغلبـهم ( بالوثـائق  املتضررين لسكانا تزويد وضمان احلكوميني
 ).هنوبج يف داخليا املشردين السودان مشال وسكان همشال يف داخلياً املشردين

  
 فنيظاملو وسالمة املفوضية هبم ُتعىن الذين خاصاألش أمن  -  ٦  

 يف األحيـان  مـن  كـثري  يف يعيـشون  الـذين  ،للمـشردين  البدنيـة  الـسالمة  كانت ما كثريا  - ٥٨
 إمكانيـة  كانـت و .بـالتقرير  املـشمولة  الفترة يف للخطر عرضةً ،األمن إىل االفتقار شديدة بيئات
 تقـدمي  علـى  القـدرة  باملخـاطر  احملفوفـة  وفالظـر  وكبلـت  حمـدودة،  اإلنسانية املساعدات إيصال
 حيويـا  عـامال  العمليـات،  بعض يف السالم، حفظ قوات دعم وكان .املساعدة إيصالو احلماية
ــة يف ســاهم ــسكان محاي ــشردين ال ــوفري ويف امل ــة لألطــراف مســح أمــين إطــار ت  اجملــال يف الفاعل

 علــى تــشاد شــرقي يف ةاملتحــد لألمــم تابعــة قــوات وجــود وســاعد .عملــها مبمارســة اإلنــساين
 وخاصـة  القـسري  التجنيـد  عمليـات  مـن  واحلـد  الالجـئني  خميمـات  علـى  اهلجمـات  عدد تقلص
 ستلزمتـ وس .اجلنـسي  والعنـف  الطريـق  قطـع  حـوادث  من التقليل يف ساهم كما األطفال، جتنيد

ــصفية ــة ت ــسالم حفــظ بعث ــودا ال ــززة جه ــذهلا مع ــة تب ــراغ حــدوث لتجنــب احلكوم  يف أمــين ف
 .تشاد شرق

 والـــصومال الدميقراطيـــة الكونغـــو ومجهوريـــة تـــشاد يف اإلنـــسانية العمليـــات وتواجـــه  - ٥٩
 بـرامج  اسـتمرار  ضـرورات  بني التوفيق حتدي ماثال فيها يظل الصعوبة شديدة بيئات والسودان
 املقبولـة  غـري  واملطالـبُ  التهديـداتُ  أجـربت  وقـد  .املـوظفني  سـالمة  وضمان اإلنسانية املساعدة
ــامَج املــوظفني اتقعــ علــى الواقعــة ــة برن ــه تعليــق علــى العــاملي األغذي  اجلنــويب اجلــزء يف عمليات
 .الصومال من األوسط
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  هلما والتصدي واجلنساين اجلنسي العنف منع  -  ٧  

 أعمـــال ُتوصـــف ،)٢٠٠٩( ١٨٨٨ و )٢٠٠٨( ١٨٢٠ األمـــن جملـــس قـــراري يف  - ٦٠
 منظمـات  قطعـت  وقـد  .العاملية األمنية الشواغل من بأهنا الرتاعات أثناء املرتكبة اجلنسي العنف
ــم ــوطا وشــركاؤها املتحــدة األم ــات الــسياسات وضــع صــوب طــويال ش  إىل الراميــة والعملي

 املـساعدة  بـرامج  معظـم  وتـشمل  .احلـرب  أسـلحة  مـن  كـسالح  االغتـصاب  اسـتعمال  مكافحة
 ضـعف  تـسبب  وقـد  .لـه  والتـصدي  اجلنسي العنف منع يتناول تركيز حمور أفريقيا يف اإلنسانية
 ظـاهرة  العقـاب  مـن  اجلنـاة  إفـالت  جعـل  يف القـانون  وإنفـاذ  العدالة ومؤسسات القانونية األطر
 .عمله يتعني مما الكثري هناك يزال وال .الرتاع مناطق من العديد يف مزمنة

ــة ويف  - ٦١ ــو مجهوري ــة الكونغ ــيت الدميقراطي ــجل ال ــا ُس ــا فيه ــا وفق ــب ذكــر مل ــسيق مكت  تن
 أعـدت  واجلنـساين،  اجلنـسي  العنـف  حـاالت  مـن  حالـة  ١٥ ٠٠٠ نمـ  أكثـر  اإلنسانية الشؤون
 مـن  جمموعـة  علـى  تنطـوي  اجلنـسي  العنـف  ملكافحـة  شـاملة  ة استراتيجي املتحدة األمم منظمات
 األمـم  مفوضـية  أجـرت  ،مـثال  العقـاب  مـن  اإلفـالت  لثقافـة  حـد  فلوضع .بدقة احملددة األنشطة
 مقاطعــة يف مؤقــت بــشكل العليــا حملكمــةا مــن قــضاة لنــشر ترتيبــات الالجــئني لــشؤون املتحــدة
ــا ــة كاتانغ ــصل اجلنوبي ــضايا يف للف ــال ارتكــاب ق ــف أعم ــسي عن ــات حــق يف جن ــراوح فتي  تت
 بــني مــشتركة دراســة أُجريــت الــسودان، جنــوب ويف .عامــا ١٥ و ســنوات ٦ بــني أعمــارهم
 لعوامـل ا مـن  وغريهـا  اجلذرية األسباب بالنظر تناولت واجلنساين اجلنسي العنف عن الوكاالت
 هــذه إليهــا ختلــص الــيت النتيجــة وســتكون .العنــف أنــواع مــن النــوع اهــذ تفــشي يف املــسامهة
 ملنـع  التـدخل  إىل الراميـة  الربامج وتصميم التشريعية، اإلصالحات إلدخال هاما أساسا الدراسة
 .الوكاالت بني فيما األنشطة تنسيق وحتسني هلا، والتصدي الظاهرة تلك

 األمــاكن خــارج تقــع عنــها املبلــغ اجلنــسي االعتــداء حــوادث مــن العديــد إن وحيــث  - ٦٢
 أُنـشئت  فقـد  للحطـب،  والفتيـات  النـساء  جلـب  أثنـاء و والالجئني داخليا للمشردين املخصصة

ــة ــشتركة عمــل فرق ــني م ــشة الوكــاالت ب ــن لوصــولا ملناق ــود إىل اآلم ــديل الوق  ،واحلطــب الب
 والفتيــات النــساء تعــرض مــن تقليــلال إىل هتــدف عمليــة أدوات هــذه العمــل فرقــة تســتحدثوا

 املتوقــع، ومــن .وأوغنــدا كينيــا مــن كــل يف للمتابعــة عمــل حلقــات تنظــيمب قيامهــا مــع للخطــر
 نفـسه  والوقـود  الوقـود  اسـتعمال  حيـث  مـن  املقتـصدة  قـد ااملو تـوفري  يكون أن ذلك، إىل إضافة
 عـامالن  ساكنواملـ  املخيمـات  قـرب  اإلنـارة  جيـدة  ومـراحيض  للمياه مراكز إنشاء على عالوة

 .ومنعها اجلنسي العنف حوادث من التقليل يف يسامهان
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 واملعوقون السن وكبار واألطفال النساء فيهم مبن اخلاصة، االحتياجات ذوي محاية  -  ٨  

 مراعـــاة تعمـــيم ة اســـتراتيجيبـــأن اجلمعيـــة تقـــر ،٦٤/١٢٩ العامـــة اجلمعيـــة قـــرار يف  - ٦٣
 علـى  قـائم  هنـج  طريـق  عـن  القيام، يف مهمة مسامهة تسهم والتنوع واجلنسانية السن منظورات
 حبمايتـهم،  يتعلـق  فيمـا  الالجـئني  جمتمـع  أفـراد  خمتلـف  يواجهها اليت املخاطر بتحديد املشاركة،
 اإلدمـاج  أن بيـد  .متييـز  دون ومحايتهم واألقليات واألطفال النساء من الالجئني معاملة وخباصة
 تعزيـز و ،واحلمايـة  املـساعدة  لتقـدمي  االسـتجابة  اعـات قط مجيع يف الشاملة املسائل هلذه املنهجي

 مـستمرا  حتـديا  نشكاليـ  أمران القطاعات بني التنسيق وجهود القطاعات املتعددة االستجابات
 واملــشردين والعائــدين الالجــئني مــساعدة جمــال يف العاملــة اإلنــسانية املــساعدة أوســاط يواجــه
  .أفريقيا يف داخليا

 يعمــل، حيــث التحــدي هــذا مواجهــة إىل اإلنــسانية لــشؤونا تنــسيق مكتــب ويــسعى  - ٦٤
ــاون ــع بالتع ــشروع م ــشترك امل ــني امل ــدرة لتطــوير الوكــاالت ب ــة الق ــة االحتياطي ــسائل املعني  بامل
 للجنــة والتــابع اإلنــساين والعمــل اجلنــسانية باملــسائل املعــين الفرعــي العامــل والفريــق اجلنــسانية
 اجملموعـات  بـني  فيما التنسيق جمال يف املكتب دور زيزتع على ،الوكاالت بني املشتركة الدائمة
 معنـيني  مستـشارين  ٩ نـشر  املـشترك  املـشروع  خـالل  مـن  جـرى  ذلـك،  إىل وإضـافة  .القطاعية
 يف بالرتاعـات  املتعلقـة  احلاالت يف الناشطة املتحدة األمم منظمات خمتلف يف اجلنسانية باملسائل
 مـن  كـل  يف اإلنـسانية  االسـتجابة  عمليـات  جمـال  يف اخلـربات  املستشارون هؤالء وقدم .أفريقيا
ــشاد ــة ت ــو ومجهوري ــة الكونغ ــا الدميقراطي ــا وغيني ــا وإثيوبي ــا وكيني ــصومال وناميبي ــوب وال  وجن

 .وزمبابوي السودان
  

 اخلاصة واالحتياجات املساعدة إيصال  - جيم  
 الغذاء  -  ١  

 بـنقص  املـصابني  صاألشـخا  عـدد  أن والزراعـة  لألغذيـة  املتحـدة  األمـم  منظمة ذكرت  - ٦٥
 امليونـ  ١٦٩ مـن  يقرب مبا باملقارنة وذلك ،٢٠٠٩ عام يف امليون ٢٦٥ بلغ أفريقيا يف التغذية

 طفـرة  األساسـية  األغذيـة  أسـعار  شـهدت  ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ عـامي  ويف .تالتسعينيا أوائل يف
 نذئـذ، م العامليـة  األسـعار  اسـتقرار  ورغـم  .أفريقيـا  يف كـثرية  مناطق يف الشغب اندالع إىل أدت
 خيلـف  مـا  وهـو  كـبريا،  اخنفاضـا  تنخفض مل أفريقيا أسواق يف والذرة والقمح األرز أسعار فإن
  .داخليا املشردين وسكاهنا احلضرية املناطق فقراء على األثر أشد

 عـن  يقـل  ال مـا  علـى  األطفـال  حصول ضمان على املدارس يف التغذية برامج وتساعد  - ٦٦
ــة وجبــة ــا، واحــدة مغذي  البنــات، ســيما وال أطفــاهلم، إحلــاق علــى اآلبــاء ذلــك ويــشجع يومي
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 التـوترات  مـن  التخفيـف  علـى  كـذلك  املدرسـية  الوجبات تساعد أن وميكن .االبتدائي بالتعليم
 مجيــع شمليــ امجنــالرب إن حيــث الالجــئنيو داخليــاً واملــشردين املــضيفة احملليــة اجملتمعــات بــني

 .باملدارس املقيدين األطفال

ــد  - ٦٧ ــدم وق ــ ق ــة امجبرن ــاملي األغذي ــات الع ــية الوجب ــر املدرس ــن ألكث ــون م ــل ملي  يف طف
ــا واملــشردين الالجــئني جمتمعــات ــا أحنــاء خمتلــف يف املــضيفة واجملتمعــات داخلي ــوب أفريقي  جن
 الـضعفاء  األطفـال  مـن  ٨٨ ٠٠٠ حـوايل  ٢٠٠٩ عام يف حصل تشاد، فيف .الكربى الصحراء

 يف املدرسـية  للتغذيـة  برنـامج  خالل من ملدرسيةا الوجبات على داخليا واملشردين الالجئني من
ــوارئ حــاالت ــو، ويف .الط ــا حــصل الكونغ ــرب م ــن يق ــن ٤٠٠ ٠٠٠ م ــال م ــدارس أطف  امل
ــشردين ــا امل ــدين أو داخلي ــى العائ ــات عل ــا مدرســية، وجب ــصومال يف اســتفاد بينم ــا ال ــدر م  ُيق

 .الطـوارئ  االتحـ  يف املدرسية التغذية برامج من احلرب من املتضررين من طفل ٩٠ ٠٠٠ بـ
 بنـاء  لعمليـة  الـدعم  العـاملي  األغذيـة  برنـامج  يوفرهـا  الـيت  املدرسـية  التغذيـة  قـدم ت السودان، ويف

 .البلد ذاك يف الرتاع من املتضررة املناطق يف اإلدماج وإعادة السالم

 بـسوء  اإلصـابة  خلطر عرضة ألشدا السكان ضمن اجلهود، هذه رغم املشردون، ويعد  - ٦٨
 مــستويات مــن يعــاين يــزال ال الــصومال بــأن العــاملي األغذيــة برنــامج أفــاد قــدو .داحلــا التغذيــة
 التغذيـة  سـوء  مـن  يعـانون  املـشردين  الـسكان  مـن  املائـة  يف ١٦ فنـسبة  :التغذية سوء من حرجة
 مـن  طفـال  أن كما والشديد؛ احلاد التغذية سوء من يعانون منهم املائة يف ٤,٢ و والعام، احلاد
 التغذيـة  بـسوء  طفـال  ٢٢ كـل  مـن  وطفـال  احلـاد  التغذيـة  بـسوء  مـصابا  يزال ال أطفال ستة كل

 بــسوء نيمــصاب الــصومال يف اخلامــسة دون طفــل ٢٤٠ ٠٠٠ هنــاك أن املقــدر ومــن .الــشديد
 أجريـــت وقـــد .الـــشديد التغذيـــة بـــسوء نيمـــصاب نيآخـــر طفـــل ٦٣ ٠٠٠ و احلـــاد التغذيـــة

ــصاءات ــات يف استقـ ــئني خميمـ ــداداب الالجـ ــيت بـ ــشكل الـ ــونال يـ ــصوماليون الجئـ ــب الـ  أغلـ
ــة ســوء مــستويات وصــول بينــت ســكاهنا  تقــارب مــا إىل ٢٠٠٩ عــام يف والعــام احلــاد التغذي
 بدرجـة  عاليـة  املخيمـات  أطفـال  بـني  الدم بفقر اإلصابة مستويات أن كما .املائة يف ١٢ نسبته
  .اجلدد الوافدين بني سيما ال املائة، يف ٨٠ و ٧٠ بني تترواح حيث مقبولة غري
  

 اإليدز/البشرية املناعة نقص وفريوس الصحة  -  ٢  

 .لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  بلـوغ  تعرقـل  حتـديات  أفريقيـا  يف البلـدان  من الكثري يواجه  - ٦٩
 ومعـدالت  األطفال ووفيات النفاسية الوفيات معدالت تعترب السودان، وجنوب الصومال فيف

 ضـعف  بـسبب  وذلك نسبيا، اآلمنة املناطق يف حىت العامل، يف األعلى املعدالت ضمن االعتالل
 بدرجـــة بارتفاعهـــا تتـــسم النفاســـية الوفيـــات معـــدالت تـــزال وال .القـــدرة وحمدوديـــة الـــنظم
 .ةالدميقراطيـ  الكونغـو  ومجهوريـة  والـصومال  الوسـطى  أفريقيـا  ومجهوريـة  تـشاد  يف مقبولـة  غري



A/65/324  
 

10-49356 23 
 

 أطفـال  مخسة كل من طفل قىيل والصومال، وإثيوبيا الدميقراطية الكونغو ومجهورية تشاد ويف
 تفــشي تكــرار البــشري واألمــن الــصحة تــدهور مــن ويزيــد .اخلامــسة ســن بلــوغ قبــل حتفــه

  .السحائي وااللتهاب الكولريا عادةال يف هي اليت املعدية ألمراضا

 متالزمـة /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  املعـين  املـشترك  املتحـدة  األمـم  برنـامج  ويذكر  - ٧٠
 أفريقيــا يف البــشرية املناعــة نقــص بفــريوس صابنياملــ عــدد أن )اإليــدز( كتــسبامل املناعــة نقــص

 معــدل يعـين  مـا  وهـو  شـخص،  يــونمل ٢٢,٤ نـاهز  ٢٠٠٩ عـام  يف الكـربى  الـصحراء  جنـوب 
 جديـدة  إصـابة  مليـون  ١,٩ ذلـك  ويـشمل  .املائـة  يف ٥,٢ بــ  يقـدر  البالغني بني إلصابةا انتشار
 نقـص  بفـريوس  اإلصـابة  ملكافحـة  الوطنية الربامج يف املشردين إشراك يعدو .التقديرات حسب
 شـراك بإ٢٠٠٩ عـام  يف قـام  البلـدان  مـن  أقـل  عـددا  أن إال ،احيويـ  أمـرا  واإليـدز  البشرية املناعة

 .الفريوس ملكافحة اجلديدة أو املنقحة ةستراتيجياال خططه يف السكانية الفئات ذهه

 املــضاد العــالج إىل الوصــول نيــةإمكا حتــسني جمــال يف تقــدٌم أُحــرز فقــد ذلــك، ومــع  - ٧١
 الوصـول  علـى  القـادرين  الالجـئني  نـسبة  بلغـت  ،٢٠٠٩ عـام  هناية ففي .العكوسة للفريوسات

ــذا ــوع هل ــن الن ــدى العــالج م ــوافره ل ــسكان ت ــم احملــيطني لل ــة يف ٨٧ هب ــة وزادت .املائ  إمكاني
 يف املائـة  يف ٥٦ نـسبة  مـن  لترتفـع  الطفـل  إىل األم مـن  اإلصـابة  انتقـال  منـع  بـرامج  إىل الوصول

 .البلدان باختالف التغطية تباينت وإن ،٢٠٠٩ عام بنهاية املائة يف ٧٥ إىل ٢٠٠٨ عام

 أفريقيـــا، يف املـــشردين بـــني والوفـــاة للمـــرض الرئيـــسية األســـباب مـــن املالريـــا تعـــدو  - ٧٢
 تـوفري  أجـل  مـن  األمـوال  جلمـع  محلـة  املتحـدة  األمـم  مؤسـسة  نفـذت  وقـد  .األطفـال  سيما وال

ــ  احلملـــة هـــذه وغطـــت املفعـــول، والطويلـــة احلـــشرات مببيـــدات املعاجلـــة األسِّـــرة ياتناموسـ
 ومجهوريـة  وأوغنـدا  والسودان كينيا يف الواقعة املخيمات يف إحلاحا األشد االحتياجات بالفعل
 .املتحدة ترتانيا

  
 التعليم  -  ٣  

ــيم يــزال ال  - ٧٣  املــشردين، األطفــال جلميــع واســع نطــاق علــى متــاح غــري االبتــدائي التعل
 مدرسـية  بيئـة  يف األطفـال  علـى  اإلبقـاء  لكـن  .املنـال  بعيـد  حلـم  إال هـو  فما الثانوي التعليم أما
 املـسلحة،  اجلماعـات  بـه  تقـوم  الـذي  القـسري  التجنيد من احلد يف تساهم هامة محاية أداةُ آمنة

 .باإلكراه الفتيات وزواج واالعتداء، االستغالل وحوادث

 التعلــيم مرحلــة يف الالجــئني طفــالاأل لقيــد اإلمجــايل املعــدل انكــ تــشاد، شــرقي ويف  - ٧٤
 ذلـك  وُيعـزى  .للفتيـات  بالنـسبة  كـثريا  النسبة هذه اخنفاض مع املائة، يف ٧٠ من أقل االبتدائي

ــتعلم ظــروف إىل ــة ال ــشمل الرديئ ــاء املدرســني نقــص وت  الدراســة فــصول إىل واالفتقــار األكف
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ــدات ــ .واملعـ ــد يف جلتوُسـ ــن العديـ ــاتاملخ مـ ــن للتـــسرب معـــدالت يمـ ــة مـ  بلغـــت الدراسـ
 املقاعــد وتــوفري للدراســة فــصول إنــشاء خــالل مــن الــدعم قُــدم الكــامريون، ويف .املائــة يف ٤٠

 األطفـال  قيد معدالت زيادة يف ساهم مما احمللية، االبتدائية للمدارس املواد من وغريها املدرسية
 .املدارس يف الالجئني

 االفتقـار  أدى فقـد  .الثـانوي  التعليمبـ  االلتحـاق  فـرص  مـن  زيـد امل إىل ماسة حاجة ومثة  - ٧٥
 الثـانوي  التعلـيم  إىل الوصـول  إمكانيـة  تتوافر ال حيث( تشاد شرق يف اجليد الثانوي التعليم إىل
 حتمـل  إىل الـشباب  الالجـئني  دفـع  إىل )تلميـذ  ١٦ ٢٠٠ مـن  يقـرب  ممـا  تلميـذا  ٣٧٠ لعدد إال

 .السودان يف متحاناتاال حلضور إال ءيلش ال احلماية تتهدد هائلة جمازفات

ــادرة صــندوق قــدميو  - ٧٦ ــة أينــشتاين ألــربت مب ــة األملاني  دراســية منحــا لالجــئني األكادميي
 حـــوايل اســـتفاد ،٢٠٠٩ عـــام ويف .املـــضيفة البلـــدان يف باجلامعـــات يلتحقـــوا لكـــي لالجـــئني
 مـن  املزيـد  بـذل  ىلإ حاجـة  ومثـة  .الدراسـية  املـنح  هـذه  مـن  أفريقيـا  من معظمهم طالبا ١ ٧٧٠
 .الربنامج هذا يف املشاركات البنات أعداد لزيادة اجلهود

  
 الرزق كسب فرص  -  ٤  

 مـن  للحـد  الـرزق  كـسب  فـرص  وتـوفري  الـذات  على االعتماد تشجيع للغاية املهم من  - ٧٧
 مــن العديــد ويف .أهــدافهم لبلــوغ مهتــهم وحتفيــز اإلنــسانية املعونــة علــى املــشردين اعتمــاد
 معتمـدين  أصـبحوا  الـذين  للمشردين احمللي اإلدماج تسهل أن الربامج هذه ملثل كنمي احلاالت،

 :يلــي مــا أفريقيــا يف الــرزق كــسب فــرص إجيــاد إىل الراميــة األنــشطة وتــشمل .أنفــسهم علــى
 ذلـك  يف مبـا  التـدريب  وتـوفري  االسـتثمار؛  لبـدء  واإلقـراض  االدخـار  آليات إىل الوصول تسهيل
 املـنح  وتـوفري  الـصغرية؛  الزراعيـة  املـشاريع  إىل املـساعدة  وتقـدمي  التقين؛ والتعليم املهين التدريب
 املتحـدة  األمـم  مفوضـية  مـع  كثـب  عن الدولية العمل منظمة تعمل أفريقيا، غرب ويف .النقدية
 تيـسري  إىل هتـدف  الـرزق  كسب فرص وإجياد احمللي لإلدماج ة استراتيجي على الالجئني لشؤون
 .املنطقة يف بلدا ١٤ يف لسابقنيا لالجئني احمللي اإلدماج

  
 القسري ديلتشرا إهناء  - دال  

ــاء  - ٧٨ ــشر إهن ــسري ديالت ــشكل الق ــهجي ب ــسم من ــة يت ــة بأمهي ــسبة حيوي ــاء بالن ــسالم لبن  ال
 تنـاول  هـو  دائمة حلول إجياد إىل سبيل وأفضل .كانت أيا الرتاع بعد ما حاالت يف واستدامته
 داخليـــاً املـــشردين أن بيـــد .واتفاقاتـــه الـــسالم عمليـــات إطـــار يف القـــسري التـــشريد مـــسائل

 حبقـوق  املعـين  العـام  األمـني  ممثـل  قام وقد .املفاوضات تتجاهلها ما كثريا وشواغلهم والالجئني
 الـسياسية  الـشؤون  إدارةبـ  الوسـاطة  دعـم  وحـدة  مـع  وثيـق  بتعـاون  ،داخليا للمشردين اإلنسان



A/65/324  
 

10-49356 25 
 

 تتنــاول للوســطاء توجيهــات بوضــع الــداخلي، بالتــشريد املتعلــق بــرن - بروكينغــز ومــشروع
ــة ــشريد مــسائل إدراج كيفي ــداخلي الت ــا املــشردين وإشــراك الــسالم مفاوضــات يف ال  يف داخلي
  .)٣(مالسال عمليات

 للماليـني  بالنسبة تقليديا استدامة األكثر احلل هي الوطن إىل الطوعية العودة أن ورغم  - ٧٩
 ،٢٠٠٩ عـام  فـي ف .بعيـد  حـد  إىل تباطـأت  دةالعو عمليات وترية فإن أفريقيا، يف املشردين من
 علــى األقــل الــرقم وهــو األصــلية، مواطنــهم إىل طوعــا الجــئ ١٣٧ ٠٠٠ مــن يقــرب مــا عــاد

 حيـث  الـوطن،  إىل داخليـاً  املـشردين  مـن  بكثري أكرب أعداد وعادت .سنوات عشر يف اإلطالق
ــاد ــون حــوايل ع ــة إىل شــخص ملي ــو مجهوري ــة، الكونغ  إىل صشــخ ٤٠٠ ٠٠٠ و الدميقراطي

 .السودان إىل شخص ٢٨٠ ٠٠٠ و أوغندا،

 يف سـيما  وال أفريقيـا،  منـاطق  بعـض  يف لالجـئني  صـاحلا  خيـارا  احمللـي  اإلدماج وأصبح  - ٨٠
 املـتعلقني  أفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتـصادية  ماعـة اجل بروتوكـويل  إطـار  يف وذلـك  ،أفريقيـا  غرب

 مــن الوافــدين الالجــئني جتنــيس لوقبــ .واالســتقرار اإلقامــة يف واحلــق لألشــخاص احلــر التنقــلب
 حلــوايل احمللــي اإلدمــاج عمليــة بــدأت قــد املتحــدة اترتانيــ مجهوريــة حكومــة كانــت بورونــدي،

 معتمـدين  هـؤالء  وأصبح .شوغوت مستوطنة إىل بنقلهم البانتو إثنية من صومايل الجئ ٣ ٠٠٠
 .األساسية اتاخلدم توفري مسؤولية احمللية السلطات وتسلمت ،٢٠٠٥ عام منذ الذات على

 شــرق مــن ســيما وال التــوطني، إعــادة بــرامج يف التوســع املاضــيني العــامني يف وجــرى  - ٨١
 أصــول تعــود الجــئ ٢٨ ٠٠٠ مــن أكثــر أحيــل ،٢٠٠٩ عــام ويف .األفريقــي والقــرن القــارة
ــهم ــة إىل أغلب ــو مجهوري ــة الكونغ ــا الدميقراطي ــ وإثيوبي ــرامج إىل صومالوال ــوطني إعــادة ب  يف الت

 طـول  إىل جزئيـا  ُيعـزى  ما وهو شخص، ١٢ ٥٠٠ يبلغ يكد مل املغادرين عدد لكن .بلدا ١٤
سـتراتيجي  اال االسـتعمال  يكـون  أن الفوريـة،  احلماية ميزة إىل إضافة املنتظر، ومن .اإلجراءات

 .احمللي اإلدماج لفرص حمفزا التوطني إلعادة

 مـع  بالتعـاون  ،)٤(ستدامةاملـ  للحلـول  ٢٠٠٧ إطـار  تنقـيح  عملية العام األمني ممثل وقاد  - ٨٢
 والتـابعني  املبكـر  اإلنعاشب املعين القطاعي العامل الفريقو احلمايةب املعين القطاعي العامل قيفرال

__________ 
 Gerard McHugh, lead author, Integrating Internal Displacement in Peace Processes and: انظــر  )٣(  

Agreements: A Peacemaker’s Toolkit (Washington, D.C., United States Institute of Peace, Brookings-

Bern Project on Internal Displacement, 2010)ــى وميكــن اإلطــالع  ؛ ــايل رهــذا التقريــ  عل ــع الت  : يف املوق
www.brookings.edu.  

 The Brookings Institution-University of Bern Project on Internal Displacement, When: انظــر  )٤(  

Displacement Ends: A Framework for Durable Solutions (June 2007).  
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 املنظمـات  معاونـة  علـى  األول املقـام  يف اإلطـار  ويركـز  .الوكاالت بني املشتركة الدائمة للجنة
 التـصدي  عنـد  احلكومـات  إىل قدمـة امل املـساعدة  حتـسني  علـى  احلكومية غري املنظماتو الدولية

 اإلطـار  هـذا  يكـون  أن كـذلك  نتظـر وُي .الـداخلي  التـشريد  عن ناشئة وإمنائية إنسانية لتحديات
 املــسؤولية عاتقهــا علــى تقــع الــيت الــداخلي التــشريد مــن املتــضررة البلــدان كومــاتحل فائــدة ذا

 .داخليا للمشردين واملساعدة احلماية لتوفري الرئيسية
  

  املتحدة لألمم التابعة غري الكيانات مع لشراكاتا  - هاء  
 والدوليـة  الوطنيـة  احلكوميـة  غـري  واملنظمـات  اإلقليمية املنظمات مع الشراكات كانت  - ٨٣
 يف متثلـت  الـيت  الكـثرية  للتحـديات  وفعـال  تـسق م حنـو  على االستجابة على لقدرةل األمهية بالغة

 إىل الوصــول فــرص وضــيق اجلديــدة تــشريدال حــاالت ومنــها اضــية،امل عــشر الثمانيــة األشــهر
 .الرتاع بعد فيما اإلنعاش أو املبكر اإلنعاش وشؤون أفريقيا يف عديدة مناطق يف املستفيدين

 وجـاءت  لف،سـ  مـا  حنـو  علـى  املـشردون  هبـا  اسـتفاد  عملية نتائج حتققت أفريقيا، ويف  - ٨٤
 اجلديـدة  تهاشـراك  ذلـك  يف مبـا  األفريقـي،  واالحتـاد  املتحـدة  األمـم  كيانات بني اتللشراك مثرة
ــن ــة أجــل م ــا، تنمي ــات أفريقي ــصادية واجلماع ــة االقت ــة دون واملنظمــات اإلقليمي ــل اإلقليمي  مث

 إضـافة  أفريقيـا  غـرب  يف احمللـي  اإلدمـاج  برامج وتقدم .أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة
 الـسابقني  الالجـئني  لتمتـع  الالزم اإلطار أفريقيا غرب لدول االقتصادية اجلماعة بروتوكويل إىل

 يف الــذات علــى باالعتمــاد يتــسمون مــواطنني ليــصبحوا إليــه حاجــة يف هــم الــذي باالســتقرار
 .فيها يعيشون اليت البلدان

ــرة ويف  - ٨٥ ــشمولة الفت ــالتقرير، امل ــام ب ــز األفريقــي االحتــاد ق ــشطته بتعزي ــصلة أن ــذ املت  بتنفي
 يفو .الــرتاع انتــهاء بعــد والتنميــة الــتعمري نبــشأ ٢٠٠٦ عــام يف اعتمــدها الــيت االحتــاد سياســة
 مـن  اخلارجـة  البلـدان  إىل امليدانية البعثات إيفاد يف جمددا االحتاد مفوضية بدأت ،األخرية اآلونة

 .الرتاع بعد فيما السالم وبناء التعمري حالة تقييم أجل من الرتاعات
  

  خامتة  - رابعا  
 االنتقاليـة  املرحلـة  وعبـور  التعـايف  حتقيـق  يف وهامـة  أساسـية  لبنة اإلنسانية املساعدة تعد  - ٨٦
 اخلطــر عوامــل مــن احلــد يف وتــساهم األرواح علــى حتــافظ إذ وهــي، .القــارة أحنــاء خمتلــف يف

 التنميـة  يف حيويـا  استثمارا متثل الوطنية، االجتماعية للحماية أساسا وتوفر املرونة وتبين الكامنة
 ساعدةللمـ  التـدرجيي  الـسحب  أثنـاء  املبكـر  اإلنعـاش  مرحلـة  يف االسـتثمار  ونقص .املستقبل يف

 واءمــةم املعنيــة املنظمــات علــى يوجــب ممــا الدائمــة، احللــول اســتدامة للخطــر يعــرض اإلنــسانية
 .نتقاليةاال املرحلة يف ثغرة نشوء لتفادي زمنيا أنشطتها
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 عقـب  الـسكان  منـها  يـستفيد  ملموسـة  نتـائج  لتحقيـق  احليويـة  األمهيـة  التجـارب  وتبني  - ٨٧
 مـن  يـصبح  الـرزق،  كـسب  وفـرص  الرفـاه  حتـسني  إىل التطلعـات  ُتلـىب  ال فحينمـا  .الرتاع انتهاء
 ذلـك  يثـبط  وأن القـانون  علـى  واخلـروج  العنـف  يتفشى وأن جديد من الرتاع يندلع أن املمكن

 يف االســتثمار بعيـد  حـد  إىل وسيـساهم  .دائــم سـالم  بنـاء  يف املـشاركة  علــى الـسكان  عـزم  مـن 
 إدمـاجهم  وإعـادة  املـشردين  عـودة  تـسهيل  يف والتعلـيم،  الـصحة  سيما وال اسية،األس اخلدمات

 .احمللية اجمتمعاهت منه ستستفيد كما ،أفريقيا يف
  

 توصيات  - خامسا 
أن تعمـل   املعنيـة   بد للسلطات واملنظمات اإلنسانية واإلمنائية الوطنيـة والدوليـة           ال  - ٨٨

فظة علـى العـودة أو االنـدماج احمللـي مـن خـالل              جبد أكثر على هتيئة بيئات قادرة على احملا       
إمكانية الوصول دون متييز إىل اخلـدمات العامـة األساسـية والوثـائق القانونيـة والشخـصية                 

وينبغي أيضا وضع آليات للتعامل مـع إعـادة         .  الدخل توليدفرص   وأوسبل كسب الرزق    
معـات املـضيفة سـابقا يف       أخذ احتياجات اجملت  جيب  األراضي واملمتلكات لفائدة العائدين، و    

وإنـين أحـث اجملتمـع الـدويل علـى تقـدمي الـدعم إىل               .  عند تصميم برنـامج للعـودة      ناحلسبا
هذه اجلهود، وذلك يف جمايل إنـشاء مواقـع السـتقبال العائـدين وإعـادة       الدول األفريقية يف  

 .تأهيل مناطق االستقبال السابقة

ــد ُو  - ٨٩ ــلق ــادُ  ِص ــام   االحتــاد األفريف عــن حــق اعتم ــي يف ع ــة  ٢٠٠٩ق ــة محاي  التفاقي
إجنـاز بـارز مـن شـأنه أن يغـري لألفـضل حيـاة               بأنـه   املشردين داخليا ومـساعدهتم يف أفريقيـا        

وإنـين أدعـو مجيـع الـدول األعـضاء يف االحتـاد األفريقـي إىل            . املاليني من املـشردين داخليـاً     
لوطنية وفقا ملا نصت توقيع هذه االتفاقية والتصديق عليها، والشروع يف سن التشريعات ا

أدعــو اجملتمــع الــدويل ومنظومــة األمــم املتحــدة إىل تقــدمي الــدعم إىل   كمــا. عليــه أحكامهــا
 . األعضاء يف مساعيها هذههاالحتاد األفريقي ودول

 الدوليـة، ُتـشجع     املعونـة بالنظر إىل أن اثنني مـن كـل ثالثـة الجـئني يعتمـدان علـى                   - ٩٠
ستتبع وي. هتيئة بيئة متكن الالجئني من االعتماد على الذات       البلدان األفريقية املضيفة على     

، وأوهلــا التحفظــات املبــداة علــى بعــض األحكــام الرئيــسية الــواردة يف  إزالــة القيــودذلــك 
 امللحـق هبـا مبـا فيهـا     ١٩٦٧ املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكـول عـام      ١٩٥١اتفاقية عام   

 .عليمتلك املتعلقة حبرية التنقل والعمل وحقوق الت

ُتــشجع الــدول الــيت مل تنــضم بعــد إىل االتفاقيــة املتعلقــة مبركــز األشــخاص عــدميي    - ٩١
ُتـشجع الـدول   كمـا  . اجلنسية واتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية على النظـر يف ذلـك     
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أيضا على التعاون مع منظمات األمم املتحدة املعنية من أجل حتديد أعداد السكان عدميي              
دين يف أراضيها واستعراض تشريعاهتا بغية القضاء على الثغرات احملتمل أن           اجلنسية املوجو 

 .تؤدي إىل حدوث حاالت انعدام اجلنسية أو استمرارها

ينبغــي ألطــراف الرتاعــات، مــن الــدول وغــري الــدول، تــسهيل وصــول املنظمــات     - ٩٢
 اإلنـساين، كـي     اإلنسانية إىل السكان املدنيني املتـضررين، وضـمان أمـن العـاملني يف اجملـال              

 .حىت يف خضم األعمال العدائيةبأمان  ةايداملعونة احمل إيصاليتسىن 

شجع مجيـع الـدول األفريقيـة علـى التـصديق علـى اتفاقيـة سـالمة مـوظفي األمـم                     ُت  - ٩٣
  .املتحدة واألفراد املرتبطني هبا، وإنفاذها

  


