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 ونبعالدورة الس
 *من جدول األعمال املؤقت 66البند 

تقرير مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، 
لة ئـــالالجئني والعا ـــدين واملشـــر ين،   واملســا ا املتةـــ

    واملسا ا اإلنسانية
  يف أفريقياتقدمي املساعدة إىل الالجئني والعا دين واملشر ين   
  تقرير األمني العام  

 موجز 
ئشــ ن تقــدمي املســاعدة إىل  69/154عمــال ئقــرار اجلمعيــة العامــة  مقــد م هـاا التقريــر  

الالجئني والعا دين واملشر ين يف أفريقيـا  وهـو يسـت ما املعلومـاو الـوار ة يف تقريـر األمـني        
 (، ويغطــي الفتــرة مــنA/69/339العــام املقــدم إىل اجلمعيــة العامــة يف  ورعــا التا ــعة والســتني   

  وقـــد تولـــت مفومـــية األمـــم املتحـــدة 2015حزيران/يونيـــ   30إىل  2014متوز/يوليـــ   1
لشؤون الالجئني تنسيق هاا التقريـر، وهـو يشـما املعلومـاو الـت ور و مـن م تـ  تنسـيق         
 الشؤون اإلنسـانية ئاألمانـة العامـة، ومن مـة العمـا الدوليـة، وئرنـاما األمـم املتحـدة املشـتر           

األمـم  املعين ئفريوس نقص املناعة البشرية ومتالزمة نقص املناعـة امل تسـ /اإليدز، ومفومـية    
اإلنسان، وهيئة األمم املتحدة للمساواة ئـني اجلنسـني ومت ـني املـرأة، وئرنـاما       املتحدة حلقوق

م األغاية العـاملي، ومن مـة الةـحة العامليـة، وئرنـاما األمـم املتحـدة اإلصـا ي، ومـندوق األمـ          
ــة، واملقــرر اقــاا املعــين  قــوق اإلنســان    املتحــدة للســ ان،  ومن مــة األمــم املتحــدة للطفول

 اخليًا  كما يشما معلومـاو مسـتمدة مـن التقـارير املتاحـة للعمـوم الةـا رة عـن         للمشر ين 
 مركز رمد التشر  الداخلي 
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 مقدمة -أوال  
القـارة األفريقيـة مـن ئيـوعم   ـا      خالل العام املامي، فر مئـاو االال  مـن النـاس يف     - 1

  ويف حني أن الزناعـاو مـا زالـت ل يفـا يف     (1 عن السالمة يف البلدان اجملاورة وأئعد من ذلك
ــزنا         ــ ن ال ــو  الســو ان، ف ــة وجن ــو الدنقرااي ــة ال ونغ ــا الو ــطر ومجهوري ــة أفريقي مجهوري

، ئلـ   2014في هناية عـام  ف تفاقم حالة التشر   زيا ة يف ئوروندي ونيجرييا أ ى إىلاإلمايف 
ــا جنــو  الةــحرا  ال ــ ى    ــا ة للســنة   ماليــني 3.7عــد  الالجــئني يف أفريقي الجــ ، أي ئزي

الج  عن السنة السـائقة  وهنـا  أي ـا أك ـر      759 000اقامسة علر التوايل وئزيا ة قدرها 
ــا يف أفريقيــا جنــو  الةــحرا  ال ــ ى،    امليونــ 11.4مــن  لــ  ُثنّ لــون مــن املشــر ين  اخلي

  (2 جممو  املشر ين عامليا
واملمتدة علـر حـد  ـوا ، إىل     منها ، اجلديدةهاه املتزامنة وارئحاالو الطوقد أ و  - 2

، وفرمت الباو غري مسبوقة علـر  امل يفة زيا ة الع   الواقع علر البلدان واجملتمعاو احمللية
االو الطــوارئ  وخــالل الفتــرة اال ــتجائة يف حـ القــدرة علــر املن مـاو اإلنســانية مــن حيـ    

يف  اإحـدا   اـوارئ يف أفريقيـا،  اإلنسـا  حـالت    ت أو اط العماالتقرير، واجهاا املشمولة هب
مـن أجلـهما تفعيـا ا ـتجائة      جـرى جنـو  السـو ان،   األخـرى يف  مجهورية أفريقيا الو طر و

لشـؤون الالجـئني،   تعـيني منسـقني إقليمـيني     وتطّلبت كلتا ا، (3 للطوارئ من املستوى ال ال 
وزيا ة املوظفني واملوار   وتشما التحدياو الر يسية األخرى تفشي فـريوس إيبـوال يف غـر     
أفريقيا، والفي اناو الشديدة يف أجزا  من مالوي وموزامبيق  وشـهدو ئعـا البلـدان أي ـا     

 ظاهرة كره األجان  جتدُّ  
يقيا  فقد أئقت إثيوئيا حـدو ها  ومع ذلك، ال تزال تقاليد كرم ال يافة را خة يف أفر - 3

الجـ  ينعمـون ئاحلمايـة     700 000إىل أك ـر مـن    أمـا  مفتوحة أمـام الوافـدين اجلـد ،  ـا     
ــا جنــو  الةــحرا      وجعلــهاعلــر أرامــيها ئالفعــا،   أكــ  ئلــد يست ــيئ الالجــئني يف أفريقي

ــر مــن      ــا، الــت تست ــيئ أك   551 000ال ــ ى، وأكــ  خــاميف ئلــد يف العــال  وتعــد كيني
زال تـ الج ، ثا  أك  ئلد م يئ لالجئني يف أفريقيا جنو  الةحرا  ال ـ ى  ويف حـني ال   

الالجئني يف املنفر، هنا  العديد من النجاحاو الت فتحت ئـا  الفـرا إلدـا  حلـول      أغلبية
__________ 

 يتعلق هاا التقرير حةرا ئ فريقيا جنو  الةحرا  ال  ى  (1  

ــر  الـــداخلي،   (2   ــز رمـــد التشـ ــع الشـــب ي ملركـ ــر املوقـ ــايل     ان ـ ــرائ  التـ ــر الـ ــاا علـ ــو متـ -www.internalوهـ

displacement.org  

أزمـة إنسـانية مفاجئـة     ال الـ  ئ هنـا   الطوارئ مـن املسـتوى   ةحالتعرِّ  اللجنة الدا مة املشتركة ئني الوكاالو  (3  
  سببها ال وارث الطبيعية أو الزناعاو  ا يتطل  تعبئة علر نطاق املن ومةتكبرية، 
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جتنــييف الالجــئني الســائقني يف مجهوريــة تزنانيــا املتحــدة واإل مــا  احمللــي يف    مــن ئينــها ا مــة، 
ية وتســويتها يف مجيــع  لتحديــد حــاالو انعــدام اجلنســ    كــبريةيــا  وئلــالت أي ــا جهــو     زامب
 القارة  أحنا 

 
 حملاو عامة عن منااق  ون إقليمية -ثانيا  
 شرق أفريقيا، مبا يف ذلك القرن األفريقي -ألئ  

شرق أفريقيا، مبا يف ذلك القـرن األفريقـي، املنطقـة  ون اإلقليميـة الـت       منطقة ال تزال - 4
مليــون  2.6 عــد هم لــديها أكــ  عــد  مــن الســ ان الالجــئني واملشــر ين  اخليــا، حيــ  ئلــ  

وكانـت التحـدياو الر يسـية      2014من املشر ين  اخليا يف هنايـة عـام    الينيم 6.5الج  و 
وعـدم كفايـة األرامـي     ،انعـدام األمـن الغـاا ي   قليميـة هـي   يف مجيع أحنا  تلـك املنطقـة  ون اإل  
والعوا ـق الـت يفـول  ون ومـول      ،وتقييـد حريـة احلركـة    ،ال ت افة أعدا  الالجـئني املتزايـدة  

الجـــ   ـــو ا   315 000حنـــو  كـــان، 2015ويف منتةـــئ عـــام   املســـاعداو اإلنســـانية
القالقـا يف جنـو  السـو ان     كانـت  خميمـا يف شـرق تشـا ، يف حـني     14يعيشـون يف  زالوا  ما

 اال تجائة للطوارئ من املستوى ال ال   التو ع يف اإلنسا ،  ا ا تلزم شهدعلر املعيمن 
 

 احلالة يف جنو  السو ان  
علر الرغم من اجلهو  الرامية إىل  فع عجلة عملية السالم قدما، ا تمر القتـال اـوال    - 5

الوحدة وجـونقلي  وأ ى ذلـك إىل التشـريد الـداخلي     السنة، ال  يما يف والياو أعايل النيا و
ــة ــر مــن    1.5 لقرائ ــهم أك  ــون شــخص، من ــة   التمســواشــخص  166 000ملي ــة املؤقت احلماي

ــانون       ــني كـ ــرة ئـ ــها  ويف الفتـ ــالم أو ئداخلـ ــ. السـ ــدة حلفـ ــم املتحـ ــع األمـ ــن مواقـ ــالقر  مـ ئـ
 ان شـخص مـن جنـو  السـو     639 000، فر 2015وحزيران/يوني   2013األول/ يسم  

شــخص( وأوغنــدا    188 000شــخص( والســو ان     223 000عــ  احلــدو  إىل إثيوئيــا     
 شخص(  72 000شخص( وكينيا   156 000 
ــن       - 6 ــد مـ ــالحية العديـ ــدم مـ ــا إىل عـ ــديدة يف إثيوئيـ ــاناو الشـ ــار والفي ـ وأ و األمطـ

 الجــ  إىل أمــاكن أك ــر أمنــا يف 47 000تعقيــد اللوجســتياو اقامــة ئنقــا إىل املخيمــاو و
ــ     ــول متوز/يولي ــد  ل ــوي اجلدي ــو  الســو ان   2015خمــيم جي ــو جن ــدا، ظــا الجئ   ويف أوغن

مــاكرة  أ ــفرو حيةــلون علــر قطــع أراض لتشــجيعهم علــر االكتفــا  الــاا   ويف الســو ان،
ــها يف كــانون األول/ يســم     ــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني     2014تفــاهم وقعت مفومــية األم
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إاـــار  ومــع و واهلجـــرة يف وزارة الداخليــة عــن   وازاومفــوض شــؤون الالجــئني وإ ارة اجلــ    
 لتسجيا الجئي جنو  السو ان، وإمدار ئطاقاو اهلوية 

 
 حالة الالجئني الةوماليني  

 أتـاا  منطقة جديدة يف الةومال،  ـا  13نت املن ماو اإلنسانية من الومول إىل مت َّ - 7
تقــدمي املســاعدة اإلنســانية  غــري أن ا ــتمرار انعــدام األمــن وغيــا   ــيا ة القــانون واقــدماو 

  وتـوفر املبـا رة العامليـة ئشـ ن     عـن العـو ة   إىل ت بـي  الالجـئني   أ يـا األ ا ية يف ئعا املنـااق  
الالجئني الةـوماليني إاـارا مـن أجـا يفديـد احللـول ملـا يقـر  مـن مليـون الجـ  مـومايل يف             

 فريقيا والقرن األفريقي شرق أ
واز ا و الشــواغا ئشــ ن األمــن الــواين مــن جــرا  اهلجــوم الــاي ا ــتهد  جامعــة     - 8

شــؤون الالجــئني ل األمــم املتحــدة   وتعمــا مفومــية2015غاريســا يف كينيــا يف نيســان/أئريا 
ومـن ئينـها يفسـني    وح ومتا كينيا والةومال معـا ئشـ ن العديـد مـن األهـدا  املتفـق عليهـا،        

العــو ة مــن  ا ا   ت ــون الجــ  يف خميمــاو  ا ا ف وكفالــة أن    350 000األمــن لنحــو  
اوعيــة وجتــري يف ظــا ظــرو  تســـو ها الســالمة وال رامــة واال ــتدامةف وتو ــيع نطـــاق         

جمموعة من املشـاريع العـائرة    إعدا الةومال  ودري   اخااملشرو  التجرييب للعو ة الطوعية 
 للحدو  لدعم هاه األهدا  

شـخص مـن    22 000، أجـ  الـزنا  الـدا ر يف الـيمن حـوايل      2015ومنا ئداية عام  - 9
الةــومال   يف اجتــاهجنســياو أخــرى علــر الفــرار عــ  خلــيا عــدن   مــن والالجــئني اليمنــيني 

ــتميفو ــهم  شــخص إمــايف مــن خمتلــئ اجلنســياو،   20 000 ال الجــ  نــين   2 000 مــن ئين
 ن، السالمة يف جيبو  ومسجل

 
 يقيا ومنطقة البحرياو ال  ىو   أفر -ئا   

اليـني  م 3.3مليون الجـ  و   1.1، كان هنا  أك ر من 2015 لول حزيران/يوني   - 10
املشر ين  اخليا يف منطقة و   أفريقيا والبحرياو ال  ى  ون اإلقليمية، حيـ    شخص من

 مت ا مجهورية ال ونغو الدنقرااية أغلبية األشخاا املشر ين  اخليا 
 

 الطوارئ يف ئورونديحالة   
ــان/أئريا   - 11 ــا نيس ــي يف     2015يف أوا  ــئ واالمــطرا  السيا  ــدلعت أعمــال العن ، ان

ــن      ــر م ــك احلــني، عــ  أك  ــا ذل ــدي  ومن ــوااين   144 000ئورون ــن م ــدي احلــدو   م ئورون
ــدامــتجهني  ــة ،إىل أوغن ــا ومجهوري ــة ،املتحــدة تزناني ــة ال ونغــو ومجهوري ــدا ،الدنقرااي  ،وروان
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 لال ـتجائة لالجـئني مـن   جئني وشركاهها خطـة إقليميـة   الال شؤون مفومية وأالقت  وزامبيا
 أجا تقدمي احلماية واملساعدة إىل الالجئني يف البلدان اجملاورة 

 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الو طر  

ــواو األمــم املتحــدة حلفــ. الســالم، يف       - 12 ــا الو ــطر، ئعــ  نشــر ق ــة أفريقي يف مجهوري
ا ـــتمرار القتـــال غـــري أن ، األمـــا يف يفقيـــق ا ـــتقرار احلالـــة األمنيـــة   2014أيلول/ ـــبتم  

امتـدا   إىل إىل تشـريد وا ـع النطـاق و    أ ى وانتهاكاو حقوق اإلنسان الت تستهد  املـدنيني 
ــئ إىل تشـــا   ــة ال ونغـــو ومجهوريـــة ،العنـ  هنايـــة ويف  وال ونغـــو ،وال ـــامريون ،الدنقراايـ

الحتياجاو احلماية واملساعدة ألك ـر   اال تجائة علر اإلنسانية املن ماو عملت ،2014 عام
 الج  يف البلدان اجملاورة  412 000من املشر ين  اخليا وحنو  438 000من 
مـن   يعـانون  املنفـر  إىلومـلوا  من الجئـي مجهوريـة أفريقيـا الو ـطر الـاين       وك ريون - 13

ــة ــر األقــدام الشــديد  ــو  التغاي ــر   ، إذ  ــاروا عل األمــان  وقامــت  ملــدة أ ــائيع ليةــلوا إىل ئ
املسـاعداو   والالجـئني، عـزز   لتـدفق الوكاالو اإلنسانية ئتنسيق ا تجائة متعـد ة القطاعـاو   

ظــرو  ا ــتقبال الوافــدين اجلــد   وتست ــيئ ال ــامريون أكــ  عــد  مــن الجئــي     توحســن
الجـ ، وينتشـر مع مهـم يف أك ـر مـن       245 000 وهو يبل  قرائةمجهورية أفريقيا الو طر، 

احلـدو  املتراميـة األاـرا     كانـت  أ امـاوا  و املنطقة الشـرقية ويف منطقـة    موقع وقرية يف 300
 000نقطـة  خـول ومنطقـة عمليـاو مسـاحتها حنـو        30ن أك ـر مـ  لك لوجو  ذمت ا يفديا، و

الج  علر الفـرار إىل تشـا  منـا كـانون      91 000كيلومتر مرئع  وأج و األزمة أي ا  50
  2013األول/ يسم  

 عــا املقــرر اقــاا املعــين  قــوق اإلنســان للمشــر ين  اخليــا مجهوريــة أفريقيــا    قــد و - 14
ــة ومســاعدة املشــر ين    الو ــطر إىل الوفــا  ئالتزاماعــا مبوجــ   ــة االيفــا  األفريقــي حلماي اتفاقي

 اخليــا يف أفريقيــا  اتفاقيــة كمبــاال(، وحــ  علــر أن يشــما حــوار املةــاحلة الوانيــة حقــوق   
 السـالم ، ومي ـاق  2015املشر ين  اخليا  وئع  منتدى ئانغي للمةاحلة الوانية يف أيار/مايو 

للــزنا  وإدــا  حــا  هنايــةه، األمــا يف ومــع واملةــاحلة الوانيــة وإعــا ة اإلعمــار الــاي اعتمــد 
 لألزمة اإلنسانية 

 
 مجهورية ال ونغو الدنقرااية  

مجهوريـــة ال ونغـــو الدنقراايـــة، ال  ـــيما يف اجلـــز  الشـــرقي مـــن الـــزنا  يف  ا ـــتمر - 15
، كـان  2014مقااعاو كيفو الشمالية وكيفو اجلنوئية وكاتانغا وإيتوري  و لول هنايـة عـام   
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الجــ  كونغــويل يف   358 000مليــون شــخص مشــر ين  اخليــا، و    2.7مــن  هنــا  أك ــر 
  ورواندا ،املتحدة تزنانيا ومجهورية ،وئوروندي ،أوغندا

 
 غر  أفريقيا -جيم  

الجـ    252 000حنـو  تست ـيئ  غـر  أفريقيـا    كانت منطقـة ، 2014يف هناية عام  - 16
الـة اإلنسـانية أثـر هجمـاو     احل كان يهيمن علـر من املشر ين  اخليا  و شخص مليون 1.5 و

ئوكــو حــرام يف نيجرييــا، الــت أ ــفرو عــن عمليــاو تشــريد مجــاعي وأمــرو ئــ من البلــدان    
ــوال خطــرا كــبريا علــر الالجــئني والســ ان امل ــيفني يف     اجملــاورة  وشــ َّ  ا تفشــي فــريوس إيب

مــاو  ــرياليون وغينيــا ولي يــا، وعملــت املن مــاو اإلنســانية علــر الوقايــة مــن اإلمــائة يف خمي
 ممان إ را  الالجئني يف أنشطة الت ه  والوقاية علر الةعيد الواين علر الالجئني و

 
 احلالة يف مايل  

فتح التوقيع علر اتفاق للسـالم واملةـاحلة ئـني اجلماعـاو املسـلحة وح ومـة مـايل يف         - 17
هنـا  يفـدياو كـ رية    البـا  أمـام إم انيـاو يفقيـق اال ـتقرار  غـري أن        2015حزيران/يونيـ   

اتيـة ئعـد للعـو ة    واحلالـة األمنيـة اهلشـة يف  ـال مـايل، الـت ليسـت م        من ئينـها تلوا يف األفق، 
شـخص مشـر ين  اخليـا يف حزيران/يونيـ       90 000أك ـر مـن   هنـا   الطوعية املن مة  وظا 

وحـــا هنايـــة   مشـــر  إمـــايف نتيجـــة لتجـــد  القتـــال يف أيار/مـــايو  59 000 منـــهم، 2015
ــام ــزال حنــو  كــان  2014 ع ــايل موجــو ين  الجــ   128 000ال ي ــن م ــا فا ــو   م يف ئوركين

  واجلزا ر وموريتانيا والنيجر
 

 احلالة يف نيجرييا  
ــام        - 18 ــا ع ــدم العســ ري يف أوا  ــا التق ــق ئع ــن يفق ــرغم م ــر ال ــتعا ة  2015عل يف ا 

 ـال شـرقي    األرامي من قب ة ئوكو حرام، واإلفرا  عن ئعا الرها ن، تدهورو احلالـة يف 
أ ـفرو االعتـدا او املت ـررة    فقـد    هبـاا التقريـر   نيجرييا عموما خالل كاما الفتـرة املشـمولة  

تشـا  وال ـامريون والنيجـر عـن تشـر   اخلـي يف         اخـا  علر املدنيني واهلجماو عـ  احلـدو   
مليون نيجريي مشـر ين  اخليـا    1.4 حنو، كان هنا  2015هاه البلدان  ويف حزيران/يوني  

شـــخص جلـــ وا إىل البلـــدان اجملـــاورة ال الثـــة  وعلـــر وجـــ  اقةـــوا،  168 000وايل وحـــ
شهدو النيجر، الت يفتا أ ىن مرتبة يف  ليـا التنميـة البشـرية، زيـا ة حـا ة يف عـد  الالجـئني        

التما ـا   النيجـر إىل منطقـة  يفـا   مـن  مواان من نيجرييا و 100 000ووما أك ر من  لديها 
 2015مــن مــوااين النيجــر مشــر ين  اخليــا يف عــام    50 000و لحمايــة، وكــان هنــا  حنــ ل
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 50 000ال ــامريون مــا يقــر  مــن     ا ــتقبلتالــزنا   ويف الوقــت نفســ ،    امتــدا ئســب  
كـامريو     82 000ن إىل تشريد الج ،، وأ ى العنئ يف نيجرييا ويف أقةر  ال ال امريو

مـن   12 000الجـ  و   13 000شـخص يف تشـا      25 000حنو  تشر  مافة إىل ذلك، إو
  املشر ين  اخليا( يف  ياق العنئ الاي اندلع يف اجلز  الشمايل الشرقي من نيجرييا

 
 جلنو  األفريقيا -  ال 

ــي يست ــيئ   - 19 ــو  األفريق ــام   حــا الجــ  174 700حنــو ظــا اجلن ــة ع   2014هناي
إلقليميـة، ور و  املنطقـة  ون ا  تلـك  وئالرغم من أن احلالـة ظلـت ها  ـة نسـبيا يف مجيـع أحنـا       

تقارير عن توتراو متةلة ئاألزمة االقتةا ية يف عد  من البلدان  وركزو األنشطة اإلنسـانية  
ــن أجــا م افحــة      ــة م ــر التوعي ــة عل ــدام    كــرهوأنشــطة احلماي ــ ، ومعاجلــة مســ لة انع األجان

العتمـا   ا، وتشجيع اجلنسية، والدعوة املتعلقة ئالتنقالو املختلطة، وتعزيز ن م اللجو  الوانية
ــاا  ــا عــام   2014واخــر عــام  أ  ويف ال ــرة يف حــدوث   2015وأوا  ، تســببت األمطــار الغزي

 وموزامبيــق، ،ومــالوي ،ومدغشــقر ،في ــاناو يف اجلنــو  األفريقــي، وال  ــيما يف زمبــائوي 
 وقامـــت   اخليـــا مشـــر ينكـــ ريين  فـــتوخلَّ نســـمة، مليـــون 1.82 حـــوايل ت ثريهـــا و ـــا

  مـالوي  يف الفي ـاناو  مـحايا  إىل الغاا يـة  غـري  واملـوا   األغايـة  ئ يةـال  اإلنسانية الوكاالو
ا تمانــاو وقــروض  ، وافــق البنــك الــدويل أي ــا علــر اعتمــا  2015 ينــاير/ال ــا  كــانون ويف

مليـون  والر ملسـاعدة مـالوي علـر إعـا ة ئنـا  اهلياكـا األ ا ـية العامـة احليويـة،            80قدرها 
ــ وإعــا ة ــز بل ل ــة، وتعزي ــة     ا العــيا الزراعي األمــن الغــاا ي ويفســني القــدراو يف جمــال مواجه

ال وارث والتعايف منها  ويف موزامبيق، قام الفريق القطري للعما اإلنسـا  مبسـاعدة احل ومـة    
 يف جهو  اإلنعاش املب ر 

األجان  والعنئ مـد األجانـ ، مبـن فـيهم الالجئـون       ى كرهويف جنو  أفريقيا، أ  - 20
وتشــريد  وعملـــت   تــدمري ملمتل ـــاو خســا ر يف األرواا و  حـــدوثوملتمســو اللجــو ، إىل   

وكاالو األمم املتحدة وشركاهها مع احل ومة واجملتمع املد  مـن أجـا تـوفري الـدعم النفسـي      
إعانـاو اإلدــار والقســا م   ومـن ئينــها املســاعدة للمشــر ين،  عنامـر  واالجتمـاعي وجمموعــاو 

ة وتن ـيم الـالو إعالميـة مجاهرييـة     الغاا ية، وإنشا  خـ   ـاخن للحمايـة علـر مـدار السـاع      
  للترويا للتسامح

 
 احلماية - ثال ا 

 لت التحدياو املتعلقة ئاحلمايـة حـاالو اإلعـا ة القسـرية والتهديـد هبـا مـن جانـ           - 21
ئعا البلدان، واالجتـار ئاألشـخاا، وانتشـار العنـئ اجلنسـي واجلنسـا ، والتجنيـد القسـري         
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واألخطار احمليطة ئالطائع املد  ملخيماو الالجـئني  و ـا  جتاهـا القـانون اإلنسـا        ،لألافال
اجلماعـاو املسـلحة وعـدم ومـوا     وأ ى إىل تفاقم  تشرُذم ، لزنا الدويل من جان  أارا  ا

التسلسا القيا ي  و جلت اجلهاو الفاعلة يف اجملال اإلنسا  وجمال حقوق اإلنسان حـاالو  
ق ا ، وعملياو اعتقال واحتجاز تعسفيني  ويف ظا هاه اقلفية، عملـت  قتا خار  نطاق ال

  اواألمم املتحدة علر  عم احل وماو يف تعزيز ن م احلماية واال تجائ
 

 االحتياجاو اقامةتلبية التةدي للعنئ اجلنسي واجلنسا  و - ألئ 
مـن التشـريد    ةنا ـب غـري مت  معانـاة  الالجئون واملشر ون من األافال والنسـا  لقد عاىن  - 22

ئعا منـااق جنـو  السـو ان، قارئـت نسـبة األ ـر املعيشـية         ففياجلماعي يف منااق الزنا   
واجههـا النسـا    تيف املا ة وارتفعت خماار العنئ اجلنسـي واجلنسـا  الـت     60الت تعيلها إناث 

ديد حلمايـة  والفتياو، مبا يف ذلك مايواجهن  من خماار يف مواقع معينة خمةةة علر وج  التح
ــا       ــة ال ــارة، م  املــدنيني  وزا  التشــريد مــن املخــاار الناشــئة عــن ئعــا املمار ــاو التقليدي
الزوا  املب ر، يف ئلدان من ئينها مجهورية أفريقيا الو طر  ويف املنطقة الشـرقية مـن مجهوريـة    

  افـة،  ئوجو  اجلماعاو املسلحة ئال ونغو الدنقرااية، كانت هنا  شواغا متواملة مرتبطة 
 اجلنســي واجلنســا   وعــالوة علــر ذلــك، وكانــت مــن ئــني تلــك الشــواغا حــوا ث العنــئ   

النسـا  متييـزا مسـتمرا يف  ـعيهن إىل احلةــول علـر فـرا عمـا، وخـدماو الرعايــة          واجهـت 
وكفالة املشاركة يف عملياو مـنع القـرار الـت     ،املتعلقة ئالةحة اإلجنائية وغريها من اقدماو

 تؤثر علر حياعن 
وكــان هنــا   حــرا علــر أن ت ــون اال ــتجائاو املتعلقــة ئاحلمايــة شــاملة للفــروق    - 23

 التةــنيئ رالفر يــة املتعلقــة ئالســن ونــو  اجلــنيف والتنــو   ويف  ــياق تســجيا الالجــئني يس ــ 
عملية يفديد األشـخاا ذوي االحتياجـاو اقامـة وأوجـ  ال ـعئ، مبـن فـيهم النـاجون مـن          

 ،واألافال املنفةلون عـن ذويهـم   ،ر غري املةحوئني ئاويهمة الُقالعنئ اجلنسي واحلنسا ، و
  و لــت التــدخالو يف حــاالو الطــوارئ لةــا  املــرأة    ةواملســنون واألشــخاا ذوو اإلعاقــ 

ــرامح  ــة         ملئ ــوازم الن اف ــاو ل ــع جمموع ــا، وتوزي ــئ اجلنســي واجلنســا  والتةــدي هلم ــع العن ن
 وتوفري اإلما ة يف املخيماو  ،الةحية

التقرير، أقامت هيئة األمم املتحدة للمساواة ئني اجلنسـني  اا الل الفترة املشمولة هبوخ - 24
للنسـا  املشـر او يف مسـتواناو     “أمـاكن ممنـة  ”( للمـرأة  ومت ني املـرأة  هيئـة األمـم املتحـدة    

 ،الســو ان وجنــو  ،ا الو ــطرأفريقيــ ومجهوريــة ٬املشــر ين  اخليــا والالجــئني يف أوغنــدا   
 واإلحالـة  األ ا ـية  اقـدماو  علـر  احلةـول  إم انية املرافق هاه ووفرو  ومايل ،وال امريون
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ــا ملراكــزإىل مراكــز  ــاعي - النفســي الت هي ــا االجتم ــن وغريه ــة األخــرى اقــدماو م  املرتبط
  املعلوماو عن جتارهبن في  يتبا لن للنسا  مقرا ووفرو ئالناجني

يف مجيــع أحنــا  املنطقــة أي ــا إىل تفــاقم املخــاار الــت يتعــرض هلــا          الزناعــاووأ و  - 25
 ،االنفةــال عــن األ ــرة، وال ــرر البــد  والنفســي، والتجنيــد القســري  ومــن ئينــهااألافــال، 

 ــا األافــال غــري املةــحوئني   ْمزال اقتفــا  أثــر األو ــر ول ــ  والعنــئ اجلنســي واجلنســا   ومــا 
 رهم ن ا مس لة ذاو أولويـة يف حـاالو الطـوارئ  ويف    ُأمع واألافال املنفةلني عن ذويهم 

 ـرهم   ًأمـع  من األافال املنفةلني عن ذويهم  540مجهورية أفريقيا الو طر، مت ل  ا حنو 
افا من خالل تـوفري الرعايـة اجملتمعيـة     5 500الدعم ملا يقر  من  ُقدِّمويف جنو  السو ان 

  لها لـّم البديلة والبح  عن األ ر و
 

 اللجو  واهلجرة - ا ئ 
ارتفــا  التــدفقاو املختلطــة يف أفريقيــا ، أظهــرو مع ــم البلــدان التزامــا   مــع ا ــتمرار - 26

ئالتزاماعا الدولية عمومـا   وئينمـا كانـت جنـو  أفريقيـا هـي        وأوفت را خا  ماية الالجئني
، 2012-2008 العــال يف الفتــرة علــر نطــاقئلــد املقةــد الر يســي اجلديــد مللتمســي اللجــو  

  2014يف عـام   71914البلد منا ذلك احلـني، فبلـ     إىلتراجع عد  الباو اللجو  اجلديدة 
ئطلبـاو للحةـول    أشخاا من زمبائوي 20 405ومن ئني تلك الطلباو، تقدم ما جمموع  

  2013يف عـــام شخةـــًا  16 420مبـــا يبلـــ  مقارنـــة ، 2014علـــر مركـــز الجـــ  يف عـــام 
حنا  القارة لتعزيز ن ـم اللجـو  الوانيـة  وكانـت عـدة  ول ئةـد        وتواملت اجلهو  يف كا أ

مياغة أو تنقـيح القـوانني الوانيـة املتعلقـة ئـالالجئني، واعتمـدو روانـدا تشـريعاو معـززة يف          
ت ـمنت أح امـا ئشــ ن عـدم اإلعـا ة القسـرية وإم انيــة احلةـول علـر احلقــوق         2014عـام  

ف غــري أن 2014للجــو  يف الســو ان يف عــام االقتةــا ية واالجتماعيــة  ومــدر قــانون جديــد  
 أح ام  واملت تقييد حرية تنقا الالجئني 

وواما االيفا  األفريقي تقدمي الـدعم إىل الـدول األع ـا  يف تعزيـز التةـدي للجرنـة        - 27
املن مة ع  الوانية، وال  يما االجتار ئاألشخاا وعريبهم ، ويف تعزيز الايـة مـحايا االجتـار    

مــع ح ومــاو إثيوئيــا    إجــرا  مشــاوراو  منطقــة القــرن األفريقــي  وعقــ     ئاألشــخاا يف
 ومفومـية  للـهجرة  الدوليـة  املن مـة  مـن  ئـدعم  األفريقـي،  االيفا  قام ومةر والسو ان وإريتريا
 تشـــرين  يف اقراـــوم يف إقليمـــي وزاري مـــؤمتر ئعقـــد  الالجـــئني، لشـــؤون املتحـــدة األمـــم
ــوئر/األول ــّرس 2014 أكتـ ــاول م ـ ــ لة لتنـ ــار مسـ ــر االجتـ ــهم ئالبشـ ــة يف وعريبـ ــرن ال منطقـ قـ

والعبــور  املنشــ ئلــدا مــن ئلــدان   15املــؤمتر وزرا  مــن أك ــر مــن   ذلــكاألفريقــي  وشــار  يف 
شـجعان علـر ومـع ا ـتراتيجياو وانيـة للتةـدي       يوخطـة عمـا   اعتمدوا إعالنـًا  واملقةد، و
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ا املمار ــاو  وكــان للتــهري  واالجتــار ئالبشــر، وزيــا ة التعــاون عــ  احلــدو ، وتبــا ل أف ــ  
 ،اعتما  إعالن يف إاار مبا رة اريق اهلجرة، املشتركة ئـني االيفـا  األوروو والقـرن األفريقـي    

 مب ائة خطوة إدائية أخرى حنو تعزيز التعاون الدويل  2014يف تشرين ال ا /نوفم  
واـاليب   التقريـر، الـتميف عشـراو االال  مـن الالجـئني      هبـاا  وخالل الفتـرة املشـمولة   - 28

تنقالو خمتلطـة   منطقتهم فسافروا يف  ياق موجاو اللجو  األفارقة السالمة يف ئلدان خار  
، كان مـا يقـر  مـن ثلـ  الالجـئني واملهـاجرين       2015وخالل األشهر الستة األوىل من عام 

الــاين ومــلوا إىل أوروئــا ئطريــق البحــر مــن القــارة األفريقيــة ونــزا  500 89البــال  عــد هم 
من شرق أفريقيا والقـرن األفريقـي  وكانـت هنـا  أي ـا زيـا ة يف التـدفقاو املختلطـة         أغلبهم 

وافــد جديــد يف  92 000يقــر  مــن مــا  فقــد  لــجِّامــن القــرن األفريقــي إىل خلــيا عــدن   
، وما مع مهم إىل الـيمن خـالل األشـهر اقمسـة األخـرية مـن العـام  ومـن ئـني          2014 عام

أواخـر أيار/مـايو    وحـا من الالجـئني وملتمسـي اللجـو       23 000 حلد  أنالوافدين اجلد ، 
  قد ع وا احلدو  أي اشخص  37 000أك ر من  كان 2015

 
 انعدام اجلنسية - جيم 

ــ    - 29 ــ2015حــا حزيران/يوني ــي     22 ت، كان ــدول األع ــا  يف االيفــا  األفريق ــن ال م
مبركـز األشـخاا عـدني    املتعلقة  1954عام أارافا يف اتفاقية  ولة قد أمبحت  54وعد ها 

حـاالو  املتعلقـة ففـا    1961عـام  أارافـا يف اتفاقيـة    قد أمبحت منها 15 تاجلنسية وكان
 1961، ان ـمت غينيـا إىل اتفاقيـة عـام     هبـاا التقريـر  انعدام اجلنسية  وخـالل الفتـرة املشـمولة    

قامــت وان ـمت غامبيــا وموزامبيــق إىل كلتيهمــا  و  1954وان ـمت النيجــر إىل اتفاقيــة عــام  
ها ل ــمان املســاواة ئــني اجلنســني فيمــا يتعلــق ئاكتســا   لــديالنيجــر ئ مــالا قــانون اجلنســية  

اجلنسية وتغيريها واالحتفاظ هبـا  وكانـت عـدة ئلـدان أخـرى ئةـد  إعـا ة الن ـر يف قوانينـها          
 اقامة ئاجلنسية، هبد  إلغا  التمييز ئني اجلنسني 

رير يف أ ييف أئائـا عـن احلـق يف اجلنسـية مـا ر      شر تقنل 2015ويف كانون ال ا /يناير  - 30
عــن اللجنــة األفريقيــة حلقــوق اإلنســان وحقــوق الشــعو   وح ــت اللجنــة يف تقريرهــا الــدول  

ملي ــاق مللحــق ئااألفريقيــة علــر  عــم اجلهــو  الــت تبــاهلا اللجنــة مــن أجــا ومــع ئروتوكــول     
 277شـيا مـع القـرار    ايقيا، متفريقي حلقوق اإلنسان والشعو  ئش ن احلق يف اجلنسية يف أفرألا

  2014خالل الدورة العا ية اقامسة واقمسني للجنة يف أيار/مايو  تلخاالاي ا
يســمح للمقــيمني الجــال   2013تعــديا علــر قــانون اجلنســية يف عــام    خــالوئعــد إ - 31

 ، وامـلت كـوو  يفـوار    ياويلة ئاحلةول علر اجلنسية من خالل إجرا  ا تةدار إقرار ئس
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مـن األشـخاا عـدني     700 000فدم حنو التوما إىل تسـوية حلالـة مـا يقـدر ئنحـو      إحراز ت
أحد أك  أعدا  عدني اجلنسية يف العـال  ولـدعم اجلهـو  الراميـة إىل     وهاا العد  هو اجلنسية، 

انعدام اجلنسية يف  ياق غر  أفريقيا ن مت اجلماعة االقتةـا ية لـدول غـر      معاجلة مش لة
انعــدام  حالــةمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني مــؤمترا وزاريــا إقليميــا ئشــ ن  أفريقيــا ومفومــية األ

يف أئيــدجان، كــوو  يفــوار  وشــهد املــؤمتر اعتمــا  إعــالن     2015يف شــباط/ف اير  اجلنســية
أئيدجان لوزرا  الدول األع ا  يف اجلماعة االقتةا ية لدول غر  أفريقيا ئش ن الق ـا  علـر   

ــة ــةدة  ول تعهــداو إمــافية ملواجهــة حا انعــدام اجلنســية، وقطعــت عــ  حال انعــدام اجلنســية،  ل
وتعزيــز   ،القا مــة ئو ــا ا مــن ئينــها اإلمــالا القــانو ، وتســوية حــاالو انعــدام اجلنســية        

 املد   التسجيا
 

 التشر  الداخلي - ال  
الاكرى السنوية ال انية لبـد  نفـاذ اتفاقيـة     2014كانون األول/ يسم   لقد حلَّت يف - 32

ــاال(  وحــا       ــة كمب ــا ومســاعدعم  اتفاقي ــًا يف أفريقي ــة املشــر ين  اخلي االيفــا  األفريقــي حلماي
قــد   ولــة 24كانــت اتفاقيــة كمبــاال، و قــد وّقعــت ولــة  40 كانــت، 2015حزيران/يونيــ  

مـع السـلطاو الوانيـة     وعما شـركا ها  األمم املتحدةمؤ ساو  ا تمر عماعليها  و مّدقت
يف جهو هــا الراميــة إىل ومــع  يا ــاو وقــوانني ئشــ ن األشــخاا املشــر ين  اخليــا وتنفيــا   
اتفاقية كمباال  وعلـر وجـ  اقةـوا، اعتمـدو الةـومال إاـارا للسيا ـاو ئشـ ن التشـر ،          

ين  اخليــا خـالل الفتــرة  وأعـدو مجهوريـة ال ونغــو الدنقراايـة مشـرو  قــانون ئشـ ن املشـر       
التقرير  ورغم تلك اقطواو اإلدائية، ال يزال هنا  ال ـ ري  ـا ينبغـي القيـام ئـ        هباا املشمولة

 ملعاجلة حالة التشر  الداخلي يف القارة 
 

 يف جمال التةدي لألزماو اإلنسانية املعوقاوالقدراو و - رائعا 
 

 إيةال املساعدة - ألئ 
 

 التعليم  
واملت مؤ ساو األمم املتحدة وشـركاهها  عـم االحتياجـاو التعليميـة، وال  ـيما       - 33

يف حاالو الطوارئ، من خالل إنشا  أماكن مؤقتة للتعلم، وئنـا  مـدارس  ا مـة للمجتمعـاو     
ن واألافـال املشـر    ُأ مـا الالجئني علر السوا ، وتوفري اللوازم املدر ية  و امل يفة وجلماعاو

امل ــيفة، حي مــا أم ــن، لتعزيــز التما ــك االجتمــاعي  وكــان مــن ئــني   يف مــدارس اجملتمعــاو
التحدياو الشا عة عدم كفايـة عـد  املدر ـني واكت ـاظ الفةـول، ومـعوئة ا ـتبقا  التالميـا         
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التحـدياو مـن خـالل احلمـالو اجملتمعيـة وئنـا         قد عوجلت تلـك واختال  لغاو التدرييف  و
 وغري ذلك من التدائري  در نيقدراو امل

ــااق الر يســية       - 34 ــيم يف املن ــوفري التعل ــر ت ويف الةــومال عمــا شــركا  األمــم املتحــدة عل
 الت تعا  مـن الزناعـاو  للعو ة احملتملة  وظا الوفا  ئاالحتياجاو التعليمية يف البلدان األخرى 

افـا مخـرون الدرا ـة، وكـان ذلـك علـر        400 000أمرا معبا  ففي جنو  السو ان تر  
فر ايــت أعــايل النيــا والوحــدة، ئينمــا يف مجهوريــة أفريقيــا الو ــطر ل تتــو  نطــاق وا ــع يف وال

مشر   با االلتحاق ئاملدارس العامة  وئسـب  األزمـة الراهنـة    افا  170 000يقر  من  ملا
االمتحانــاو الوانيــة ال ــرورية  أ ا يــتم ن ئعــا الطلبــة املشــر ين مــن  يف ئورونــدي، قــد ال

 مث مواملة التعليم  للحةول علر شها او التخر ، ومن
 

 ةالغاا  والتغاي  
 3، قام ئرناما األغاية العاملي ئتقدمي مسـاعداو غاا يـة إىل أك ـر مـن     2014يف عام  - 35

ئلدا يف مجيع منااق أفريقيا جنو  الةحرا  ال  ى  واعتمـدو الغالبيـة    22ماليني الج  يف 
حمدو يـة فـرا احلةـول علـر     الع مر منـهم جز يـا أو كليـا علـر املسـاعدة اقارجيـة ئسـب         

األرامي، والعمالة، أو الو ا ا األخـرى ال ـرورية ل ـمان االكتفـا  الـاا  واألمـن الغـاا ي         
أومـن   ،املسـاعداو الغاا يـة املباشـرة    من ئينهاتلبية االحتياجاو الغاا ية ئطرق متنوعة  وجرو

يفســني التنــو   علــر خــالل القســا م النقديــة أو الغاا يــة مــا أم ــن ذلــك  وقــد  ــاعد ذلــك  
وقامــت مفومــية األمــم املتحــدة لشــؤون   وأتــاا لالجــئني أن ت ــون هلــم اختيــاراعم  الغــاا ي 

الالجئني وئرنـاما األغايـة العـاملي ئتنفيـا  يا ـة إقليميـة تتم ـا يف تطبيـق تـدائري التحقـق مـن            
نفســ ، اهلويــة مــن خــالل اال ــتدالل البيولــوجي يف العمليــاو املتعلقــة ئــالالجئني  ويف الوقــت  

ــت    وامــلت وكــاالو األمــم املتحــدة تشــجيع اعتمــا  الالجــئني    علــر أنفســهم يف احلــاالو ال
 أمدها  اال
ا ــتمرار حــاالو  هــو االحتياجــاو املتزايــدة تلبيــة وظــا أحــد التحــدياو الر يســية يف - 36

يف املا ـة علـر األقـا     50 قـدرها  املسـاعداو الغاا يـة ئنسـبة    فقـد خلف ـت  النقص يف التمويا  
الجــ  يف حــاالو الطــوارئ ال ــ ى يف تشــا  ومجهوريــة أفريقيــا    450 000يقــر  مــن  ملــا

الجئــون يف أوغنــدا  منــهم ن،والجــ  مخــر 350 000الو ــطر وجنــو  الســو ان  وشــهد  
ن مـ ئنسـبة تتـراوا    هلـم  املخةةـة  اإلعاشـة  حةص ختفيا وموزامبيق، وغانا فا و وئوركينا

ة إعالمية قامت هبا وكـاالو األمـم املتحـدة االنتبـاه     يف املا ة  ووجهت الل 43 إىليف املا ة  5
 إىل أثر النقص هاا، مبا يف ذلك ا تراتيجياو الت يئ السلبية واملخاار املتعلقة ئاحلماية 
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الـت  وارتفعت معدالو  و  التغاية ئني األافال  ون  ن اقامسة يف مع م البلـدان   - 37
يـ  جتـاوزو معـدالو     ارئ خـالل السـنة،   مع ارتفا  عد  حاالو الطـو تعا  من الزناعاو 

 و  التغاية احلا  ئني الالجئني واألافال املشر ين  اخليا يف ك ري من األحيان عتبة الطـوارئ  
و ـعيًا  يف املا ـة    4يف ئعـا املنـااق    الشـديد  يف املا ة، وجتـاوز  ـو  التغايـة احلـا      15البالغة 

و، زا و وكــاالو األمــم املتحــدة مــن  إىل التقليــا إىل أ ىن حــد مــن احتمــال حــدوث تــوترا 
ــت      جهو هــا  ــة ال ــة لالجــئني واجملتمعــاو احمللي ــة والتغاوي ــة االحتياجــاو الغاا ي ــة إىل تلبي الرامي

 تست يفهم علر حد  وا ، من خالل يفسني تدائري التحقق من اهلوية واال تهدا  والتقييم 
 

 الةحة  

التقريـر قـدوم الجـئني إىل ئلـدان     اا شهدو حاالو الطوارئ خالل الفترة املشمولة هب - 38
 و  احلالة الةحية و و  التغايـة  ولـالك، لـوح. ارتفـا  معـدالو       من يعانونوهم اللجو  

وكانـــت وفيـــاو األافـــال  ون  ـــن اقامســـة يف األ ـــائيع األوىل مـــن حـــاالو الطـــوارئ    
ــا، وأمــراض اجلهــاز التنفســي، و  األ ــبا  الر يســية للوفيــاو هــي   اإل ــهال، احلةــبة، واملالري

وئف ـا ا ــتجائة متعـد ة القطاعـاو، يف جمـاالو منـها الةــحة        وكـالك  ـو  التغايـة احلـا     
العامــة والتغايــة وامليــاه والةــر  الةــحي والن افــة الةــحية، ا ــتقرو معــدالو الوفيــاو يف  

أ ـفرو  الوقـت نفسـ ،   حاالو الطوارئ يف كا من مجهورية أفريقيا الو ـطر ونيجرييـا  ويف   
والوكاالو اإلنسانية يف مجهورية تنـزانيا املتحـدة عـن التةـدي ئفعاليـة  لـول      جهو  احل ومة 
، فيمـــا ئـــني قرائـــة 2015لوئـــا  ال ـــولريا الـــاي تفّشــر يف أيار/مـــايو   2015منتةــئ عـــام  

البلــد  و ــاهم تــوفري امليــاه امل مونــة ومرافــق  ذلــك مــن البورونــديني الــاين فــروا إىل 64 000
يف منــع  كانــت مقةــدًا لالجــئني متعــد ة منــااق ــولريا يف فر عــال  الاالةــر  الةــحي وتــو

شـخص ئـاملرض،  ـا     4 600يفول وئا  قاتـا إىل كارثـة  ومـع ذلـك، أمـي  مـا يزيـد علـر         
 مواانني  3الجئا و  31أ ى إىل وفاة 

ــة يف حــاالو الطــوارئ،       - 39 ــدمت وكــاالو األمــم املتحــدة خــدماو الةــحة اإلجنائي وق
الجئـي جنـو     ال مـن أجـا  أك ر  وال يف منااق الالجـئني، مـ    و رعان ما يفولت إىل ئراما

العمـا مـع احل ومـاو والشـركا  علـر تقـدمي       ووامـلت تلـك الوكـاالو    السو ان يف إثيوئيـا   
فـرا احلةـول    للتحةني وحّسنت علـر وجـ  التحديـد    عةلقاحاو جديدة ممن ئراما مو  

، 2015  ويف عـام  هلـا الالجئـون   يتعرضعلر لقاحاو احلةبة وشلا األافال يف الطوارئ الت 
 نلفاو الالو تلقيح ئاللقاا اقما ي ولقاا الر وياو يف إثيوئيا وجنو  السو ان 

علـر  فقر الدم ال يزال يشّ ا خطرا جسيما علر الالجئني من األافال والنسـا    وألن - 40
حية العامـة  مـ  وحالتـ  الةـ   علـر صـا  الطفـا وتعلّ    املـدى أفريقيا، وخيّلـئ عواقـ  ئعيـدة    نطاق 
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وحيويت ، فقد نفاو وكاالو األمم املتحدة والشركا  مشاريع قفا معـدالو فقـر الـدم يف    
عد  من البلدان  وئلالت جهو  لتحسني  ار او تغاية الرمع والةغار، وللحد من أ ـبا   

الديـدان ويفسـني ال ـرو     الق ـا  علـر     وأ ـفر  مـ الً  املالريـا ومنـها  فقر الـدم غـري الغاا يـة،    
حية عن اخنفـاض كـبري يف معـدالعا يف ئعـا األمـاكن  ففـي خميمـاو الالجـئني يف تشـا ،          الة

ــارهم      ــراوا أعم ــاين تت ــال ال ــر األاف ــهر  6ن مــتلق ــنتنيإىل أش ــاا يًا ذا     ــاًل غ أ ــاس م م
 حـدوث ختفي ـاو كـبرية يف   وئالرغم مـن  ئد  ا تخدام ذلك امل ما الغاا ي،  شحمي  ومنا

    ئوج  عاموياو فقر الدم مخاة يف االخنفاض املساعدة الغاا ية، كانت مست

يف أو ـاط  وغدو األمراض غري الـملعدية مش لة متفاقمة من مشـاكا الةـحة العامـة     - 41
فـاألمراض غـري امُلعديـة دـري     علر خدماو الرعاية الةـحية املقدمـة     كبرية الالجئني، هلا مثار

ال انيـة أو ال ال ـة  التخةةـية(، وتتطلـ       إىل حـد كـبري، علـر مسـتوى الرعايـة      ،التعاما معهـا 
التقريــر، ُقــدم الــدعم للبلــدان يف ومــع اا وخــالل الفتــرة املشــمولة هبـ  عالجـاو ئاه ــة الــ من  

توفري التدري  علر معاجلة األمـراض غـري الــملعدية علـر مسـتوى      ئروتوكوالو إكليني ية ويف 
ئـراما لبنـا  القـدراو يف ئوركينـا      الرعاية الةـحية األوليـة  ونّ ـم الشـركا  ئـراما، مـن ئينـها       

جـدث تو ُّـع يف إجـرا     ، 2015، ويف النةئ األول مـن عـام   2014فا و وكينيا  ويف عام 
ئلــدان يف  10التســران يف فحـوا ال شــئ عـن أورام علنــق الـرحم وهــي يف مرحلـة مــا قبـا      

دة ومجهوريــة خميمــاو الالجــئني يف إثيوئيــا وأوغنــدا ومجهوريــة تنـــزانيا املتحــ  وزلو وأفريقيــا، 
ــر تــوفري خــدماو      ــا والنيجــر ئالقــدرة عل ــا وكيني ــة وروانــدا وغان فحــوا ال ونغــو الدنقرااي

  ال شئ عن تلك احلالة وعالجها
 

 فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز  

عد  األشخاا املةائني ئفريوس نقص املناعـة البشـرية يف    كان، 2014يف هناية عام  - 42
مليـــون شـــخص مـــن أمـــا  25.8 يبلـــ  جنـــو  الةـــحرا  ال ـــ ى ئلـــدان أفريقيـــا الواقعـــة

مليون مةا  يف العال  ويبل  أي ا معدل اإلمائاو اجلديدة ئالفريوس يف املنطقة حنـو   36.9
يف املا ــة مــن جممــو  اإلمــائاو علــر الةــعيد العــاملي  وأشــار تقريــر مــا ر مــؤخرا عــن     70

ــاما األمــم املتحــدة املشــتر  املعــين ئفــريوس نقــص     املناعــة البشــرية/متالزمة نقــص املناعــة   ئرن
ئفـريوس نقـص املناعـة     نيمليون شخص مةـائ  1.3إىل أن ما يقر  من  (4 امل تس   اإليدز(

البشرية رمبا ي ونون قد ت رروا من جرا  حاالو الطوارئ اإلنسانية يف ئلدان أفريقيـا الواقعـة   
__________ 

عـة البشـرية/متالزمة نقـص املناعـة     ان ر جمليف تنسيق ئرناما األمم املتحـدة املشـتر  املعـين ئفـريوس نقـص املنا      (4  
الشــب ي  املوقــعمتــاا علــر  وهــو “ فــريوس نقــص املناعــة البشــرية يف  ــياق حــاالو الطــوارئ”امل تســ ، 

  www.unaids.org/en/resources/documents/2015/20150612_UNAIDS_PCB36_15-13 التايل 
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 و العالجية لفـريوس نقـص  اقدما من املرجح أن احلةول علر جنو  الةحرا  ال  ى، وأن
يف املرحلـة الـت تعقـ  مباشـرة انتـها  حالـة       وذاو األ ية البالغـة   املناعة البشرية املنقاة للحياة

    الطوارئ كان يف مقدور نسبة مئيلة فق  منهم

، أمــدرو وكــاالو األمــم املتحــدة والشــركا  جمموعــة مــن املبــا ئ  2014ويف عــام  - 43
للمهـاجرين   الريتروفريو ـاو(   الفريو او القهقريةالعال  مب ا او التوجيهية املتعلقة ئتقدمي 

ولألشخاا املت ررين من األزماو يف ئلدان أفريقيا الواقعة جنو  الةحرا  ال ـ ى  وهـاه   
املشـر ين قسـرا، وشـد و علـر مـرورة عـدم         لـت ئةـورة حمـد ة    املبا ئ التوجيهية احملّدثـة 

  عال للرفا تقدمي ا ك  اسا تخدام التشريد 
 

 األمن وإم انية ومول املساعداو اإلنسانية - ئا  

 ـيما   يف اجملـال اإلنسـا ، وال   مـد العـاملني  اهلجماو والتهديداو املوجهـة   ا تمرو - 44
ــي          ــبحرياو ال ــ ى  فف ــة ال ــا، ومنطق ــي، ويف و ــ  أفريقي ــرن األفريق ــا والق يف شــرق أفريقي

 22وفيـاو و   10جمال اإلغاثة، مـن ئينـها   حا ثا مد العاملني يف  75الةومال وحَدها، وقع 
  وخــالل الرئــع 2014عمليــة خطــئ أو احتجــاز ملــوظفني يف جمــال العمــا اإلنســا  يف عــام  

من موظفي املساعدة اإلنسـانية،   7حا ثا إىل مقتا  30أك ر من   ى، أ2015األول من عام 
ل اةــإي علــرموظفــا  وُفرمــت قيــو  متعمــدة   20موظفــا واعتقــال أو احتجــاز   11وإمــائة 

مجاعــاو  مــن جانــ تفتــيا الونقــاط  املتــارييفاملســاعداو اإلنســانية، ئطــرق منــها ا ــتخدام 
ــو          ــو  الةــومال وو ــط   وا ــتمرو أي ــا القي ــة ومليشــياو يف جن ــري ح ومي مســلحة غ

مـرا   تعسـفية علـر هيئـاو األمـم املتحـدة وغريهـا مـن         احمللية اإل اراو اإل ارية، م ا فرض 
  املن ماو اإلنسانية

ـــزا  إعاقــة   وامــاويف الســو ان،  - 45 ــد  اةــإيأاــرا  الن ل املســاعداو اإلنســانية أو تقيي
ــااق يف       ــا مــرة يف  ارفــور، وكــالك إىل من ــااق شــرق جب ــة ومــوهلا إىل كــ ري مــن من إم اني
واليت جنو  كر فان والنيا األزرق  ويف منااق أخـرى، حـدثت إعاقـة أو تـ خري يف إيةـال      

ا أّثـر علـر تنقـا املـوظفني الـدوليني وأ ى إىل عرقلـة أنشـطة احلمايـة          املساعداو اإلنسانية،  ـ 
 وئسـب   انعـدام األمـن  ئسـ   ل املساعدة اإلنسانية يف جنـو  السـو ان   اةإيوا تمرو عرقلة 

وأمـول ، ف ـال    ومرافـق العمـا اإلنسـا    العنئ الاي يسـتهد  العـاملني يف اجملـال اإلنسـا ،     
النقــا النــهري وعــدم إعطــا  مــماناو لســالمة الطــريان   عــن القيــو  احل وميــة املفرومــة علــر

األخرى الر ـوم وال ـرا   واالئتـزاز يف نقـاط      الشا عة   وتشما العوا قاووتةاريح للمطار
 التفتيا والتدخا يف تنفيا ال اما 
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ويف منطقة الساحا، أ ى انعدام األمن ووجو  اجلماعاو املسلحة إىل عرقلـة ومـول    - 46
نية يف العديد من املنـااق  وكانـت األلغـام األرمـية والـاخا ر غـري املنفجـرة        املساعداو اإلنسا

الالجــئني  مــن  واعــي القلــق الر يســية يف نيجرييــا، وهــي  ــتقئ حجــر ع ــرة يف  ــبيا عــو ة  
ــاً  ــيالئريي و يفــا يف النيجــر، ويف أغــا يز إىل الشــمال    واملشــر ين  اخلي ــاهوا وت ــااق ت   ويف من

أ و ملتحدة إىل االعتما  علر احلرا ـة العسـ رية  ويف مـايل،    أك ر، امطرو وكاالو األمم ا
إعاقــة كــبرية لتنفيــا املشــاريع ولتقــدمي املعونــة، ألن  إىليف عــد  احلــوا ث األمنيــة زيــا ة مقلقــة 

 إىل تعليق أنشطتها ونقا موظفيها  نت اماملن ماو اإلنسانية كانت تل طر ئا
 

 احللول - خامسا 
 

 انالعو ة الطوعية إىل الو  

 فبينمـا العو ة الطوعية لالجئني أ ىن مسـتوى هلـا منـا يانينيـاو القـرن املامـي         ئلغت - 47
يف  126 000 إىل 2013يف عـام   414 000 اخنفا عد  العا دين علر الةعيد العاملي من

 ــاهم انعــدام   و97 000 إىل 168 000مــن ، اخنفــا العــد  أي ــا يف أفريقيــا 2014عــام 
مسـا ة   االقتةـا ي يف منـااق العـو ة    - األملية وانعـدام الـدعم االجتمـاعي   األمن يف البلدان 

إلدــا  حــا  االفتقــار إىل اإلرا ة السيا ــية ظــايف اخنفــاض معــدل العــو ة إىل الــوان  و كــبرية
 التشر  اجلارية يشّ ا أي ا عامال من العواما اهلامة  أل با 

ــت    - 48 ــا ال ــدان أفريقي ــدين يف عــام  أكــ  عــد  مــن   مــم توكانــت ئل   هــي 2014العا 
(ف 14 300(ف وأنغــــوال  21 000(ف ومــــايل  25 200مجهوريــــة ال ونغــــو الدنقراايــــة  

ئلـ  إمجـايل عـد     و(  5 800(ف ورواندا  12 400(ف وكوو  يفوار  13 100والسو ان  
أك ـر   2012العا دين منا عملية اإلعا ة إىل الوان يف مجهوريـة ال ونغـو الدنقراايـة يف عـام     

شـــاماًل األشـــخاا الـــاين عـــا وا إىل مجهوريـــة ال ونغـــو الدنقراايـــة مـــن  ،120 000 مـــن
 وعا  االال  من أوغندا أي ا   مجهورية أفريقيا الو طر وال ونغو

ــاليني ئتجــد  االشــتباكاو يف عــام      - 49 ــ ثرو اإلعــا ة املقــررة لالجــئني امل ــني  2014وت ئ
 كانـت قـد   2015حا كانون ال ا /يناير  القواو احل ومية واجلماعاو املسلحة  ومع ذلك،

مع ـم أولئـك   حدثت ئعا حاالو العو ة من ئوركينـا فا ـو وموريتانيـا والنيجـر  وقـد عـا        
إىل جنو  مايل مف لني، يف ئعا احلاالو، اإلقامة يف منااق أخـرى غـري منـااقهم     الالجئني

 األملية علر البقا  يف املنفر 
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يف غــر  أفريقيــا إغــالق احلــدو  ئــني لي يــا وكــوو   تفشــي وئــا  اإليبــوالونــتا عــن  - 50
، وئالتايل، تعليـق عمليـة إعـا ة اإليفـواريني إىل وانـهم للفتـرة       2014 يفوار يف م /أغسطيف 

، اتفقـت مفومـية شـؤون الالجـئني وح ومتـا لي يـا       2015املتبقية من العام  ويف مذار/مارس 
لـاي  ـا إجـرا او الرقائـة الةـحية       وكوو  يفوار علر ا تئنا  ئرناما العـو ة الطوعيـة، ا  

 وحا وقت إعدا  هاا التقرير، ل ي ن ئرناما اإلعا ة إىل الوان قد ا تؤنئ ئعدل 

وُأالــق مشــرو  را ــد لــدعم العــو ة التلقا يــة لالجــئني الةــوماليني إىل الةــومال مــن    - 51
الةومال وكينيـا  ئرعاية اتفاق ثالثي ُأئرم ئني ح ومت  2014كينيا يف كانون األول/ يسم  

 ومفومية شؤون الالجئني 
 

 اإل ما  احمللي  

يف حني أن فرا اإل مـا  احمللـي قـد ُأتيحـت لالجـئني والالجـئني السـائقني يف ئلـدان          - 52
أوغنـدا ومجهوريـة تنــزانيا املتحـدة وزامبيـا، ال يـزال عـد  الالجـئني          الت تشمااللجو  األول، 

 الاين يلقد م هلم ذلك احلا حمدو ا 

 املواانــةمبــنح  2011وعقــ  قــرار اختاتــ  ح ومــة مجهوريــة تنـــزانيا املتحــدة يف عــام   - 53
إىل مجهوريـة تزنانيـا   ومـلوا  كـانوا قـد   ن الالجئني السـائقني مـن ئورونـدي    م 200 000لنحو

، اكتســـبت عمليـــة اإل مـــا  احمللـــي زيـــا جديـــدا يف أيلول/ ـــبتم  1972يف عـــام املتحـــدة 
 لـول هنايـة أيار/مـايو     املواانـة شها ة من شـها او   149 000 ، حي  مّت توزيع حنو2014
متعد ة الشركا  متعد ة السنواو لإل مـا   و  وتقوم احل ومة حاليا ئومع ا تراتيجية 2015

الس انية،  ا  ي ون ل  أ يـة  املراكز احمللي ك اار إلشرا  شركا  وانيني و وليني يف تطوير 
 حامسة إلجناا إ ما  املواانني اجملنسني حدي ا 

مــن الالجــئني  10 000 خطــ ق قيــد اإلعــدا  يف زامبيــا لتيســري إ مــا  هنــا  وكانــت - 54
 ــائق علـر حنــو يعـزز ومــعهم    الجـ  روانـدي   4 000 األنغـوليني السـائقني ومــا يقـر  مــن   

ــهم االجتمــاعي  االقتةــا ي، واعتمــا هم علــر ذواعــم، مــن خــالل إمــدار    -القــانو ، ومت ين
تةاريح إقامة اويلة األجـا، ووثـا ق هويـة وجـوازاو  ـفر البلـد األمـلي  و عمـا للت ـامن          

ليـة  وللتالحم االجتماعي، ف ن توفري األرض واقدماو األ ا ية  يشـما أي ـا اجملتمعـاو احمل   
  يف زامبيا امل يفة
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 إعا ة التواني  

ــام  - 55 ــد مت، 2014يف عـ ــية قـ ــدة مفومـ ــم املتحـ ــا   ل األمـ ــئني أمسـ ــؤون الالجـ ــة شـ قرائـ
(، 18 800مــن مجهوريــة ال ونغــو الدنقراايــة  أغلبــهم الجــ  إلعــا ة تواينــهم،  34 800

لباو املقدمة مقارنـًة  يف املا ة يف الط 19 قدرها ن ا زيا ة ئنسبة وذلك(  9 400والةومال  
 19 000   وانتقـا أك ـر مـن   2012يف املا ة منا عام  52 قدرها ، وزيا ة ئنسبة2013ئعام 

ــهم مــن الةــومال      ــة  12 000الجــ  أفريقــي إلعــا ة تواين ــة ال ونغــو الدنقرااي ( ومجهوري
 000 7 ) 
 

 املبا راو اإلقليمية والنها الشاملة  

ة العاملية املتعلقة ئالالجئني الةـوماليني علقـد يف أ يـيف    يف اجتما  وزاري ئش ن املبا ر - 56
ــد2014أئائــا يف م /أغســطيف   ح ومــاو إثيوئيــا وأوغنــدا وجيبــو  والةــومال      و، اعتم

 وكينيا واليمن، إىل جان  االيفا  األفريقي، واهليئة احل ومية الدولية املعنية ئالتنمية، ومفومـية 
الةـومال، واللجنـة   لتقـدمي املسـاعدة إىل   مـم املتحـدة   شؤون الالجئني، وئع ـة األ ل األمم املتحدة

البلـدان   وئالك التزمـت تلـك  االقتةا ية ألفريقيا، التزام أ ييف أئائا جتاه الالجئني الةوماليني  
واملن مــاو ئ ــمان ا ــتمرار جلــو  الالجــئني الةــوماليني يف البلــدان امل ــيفة، مــع العمــا، يف   
الوقت ذات ، علر  عم عيئة ال رو  الت جتعـا اإلعـا ة االمنـة والطوعيـة وال رنـة إىل الـوان       

   نة ومستدامة علر السوا  

أن  الجـئني األنغـوليني ئعـد   ، اتُّخاو خطـواو حامسـة إلهنـا  ومـع ال    2014ويف عام  - 57
كـانوا الجـئني يف السـائق     أنغـويل  14 000 عاما من املنفر  فـتّم ترحيـا أك ـر مـن     50 ق وا

ال ونغـو  وأيـدو ح ومــة   زامبيـا و إىل الـوان، مع مهـم مـن مجهوريـة ال ونغـو الدنقراايـة و      
شــتركة ئــني أنغــوال اإل مــا  احمللــي ملواانيهــا املتواجــدين يف اقــار  عــن اريــق نشــر أفرقــة م   

ــوايل     ــدار حـ ــيفة وإمـ ــدان امل ـ ــوزاراو يف البلـ ــدرو     1 000الـ ــين  وأمـ ــفر واـ ــواز  ـ جـ
  هم كالجـئني احل وماو امل يفة تةاريح إقامة تتيح لألنغـوليني البقـا  حـا ئعـد انتـها  ومـع      

وال يــزال التقــدم مســتمرا يف زامبيــا يف تقــدمي تةــاريح إقامــة علــر الــرغم مــن حــدوث ئعــا    
تةـريح إقامـة    18 000   ويف مجهورية ال ونغو الدنقرااية، ُأمدر حوايلةالت خرياو اإل اري

الجـ  أنغـويل  ـائق إىل الـوان يف عـام       37 000 إعا ة حنـو  ولتيسري اإل ما  احمللي، وتقرر
2015  

 5 800، عـا   2014الروانـديني  ففـي عـام     لالجـئني وا تمر تنفيا احللـول الشـاملة    - 58
 1ئـني   يف الفتـرة مـا   199 600إىل  ا رفع إمجـايل عـد  العا ـدين   ،  وانهمرواندي اوعا إىل 
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  وُأجريت عملياو يفقـق مـن   2014كانون األول/ يسم   31و  2001كانون ال ا /يناير 
 يما يف مجهورية ال ونغو الدنقراايـة، حيـ  دـري     ، وال2014الالجئني الروانديني يف عام 

ــوجي   ــاو اال ــتدالل البيول ــد        ويف اتســجيا ئيان ــا ع ــ  حالي ــة، يبل ــك العملي ــا ا تل نت ــار نت
ئال جهـو  م  فـة فيمـا يتعلـق ئ مـدار جـوازاو        من الالزم  و80 000 الالجئني الروانديني

ــع عقــد       ــا  ويلزَم ــدما  حملي ــراغبني يف االن ــة وتةــاريح إقامــة لالجــئني الروانــديني ال  ــفر واني
 ُقـدماً حملـرز ويفديـد  ـبا امل ـي     لتقييم التقدم ا 2015اجتما  علر املستوى الوزاري يف عام 

 ئش ن ا تراتيجية احللول الشاملة 
 

 وفرا كس  الرزق  الاا االعتما    
الشـركا    مـن أنشـطتها، وزا    زا و وكاالو األمم املتحدة واملن ماو غري احل ومية - 59
لدى الالجئني مـن خـالل فـرا كسـ      الاا  الرامية إىل ئنا  االعتما   ،مأنشطتهمن ن واملاحن

مـن االعتمـا  علـر املعونـة فحسـ ، ئـا         ال يلن ـر إليـ  علـر أنـ  يقلـا     االعتما  الـاا  فالرزق  
يساهم أي ا يف االقتةا او احمللية ويعّد الالجئني علر حنو أف ا إلدا  حلـول، مهمـا كانـت    

حمايـة، ن ـرًا ألهنـا    لل أي ـاً  فـرا كسـ  الـرزق حيويـة    وتلك احللول وحي ما تسنح الفرا  
 يفد من خماار اال تغالل االقتةا ي واجلنسي وعمالة األافال 

تعزيــز احلــق يف  هــوأحــد األهــدا  الر يســية لومــع الــ اما املتعلقــة ئ ســ  الــرزق و - 60
العمــا  إذ ال يــتم ن العديــد مــن الالجــئني مــن احلةــول علــر عمــا قــانو  وممــن، وحــا يف 

مـعوئة يف احلةـول   مـع ذلـك   جـئني احلـق يف العمـا، فـ هنم دـدون      البلدان الت ي ون فيهـا لال 
قد يتعرض الالجئون للتمييز يف  وق العما أو قـد يفتقـرون إىل املهـاراو    ف عمليًا علر العما 

وكـاالو األمــم املتحـدة فـرا التعلــيم     ورالالزمـة يف ئلـد اللجــو   وملعاجلـة هـاا الومــع، وفّـ     
م انية احلةول علر قروض  ففي عـدة ئلـدان يف أفريقيـا،    والتدري  املهين احملد ة األهدا  وإ

الـاي ومـعت      ويهد  هاا النموذ ، “صوذ  الت هيا”ئوركينا فا و وزامبيا، نلفا  نهايمن ئ
ومعهـد التنميـة التـائع جلامعـة     وئرناما الـنا الةـاعد   مفومية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

BRAC يعيشــون يف املنــااق الريفيــة أو احل ــرية     أو  عــم األشــخاا الــاين     “ت هيــا”، إىل
ــر   ــك للخــرو  مــن رئقــة الفق ــا  القــدراو      وذل مــن خــالل تــدخالو تشــما تقــدمي املــنح وئن

 الةغر املتناهي والتمويا 
حنـو إدـا  حلـول  ا مـة لالجـئني  فعنـدما        كبريةوقد خطت ح ومة أوغندا خطواو  - 61

أي ـا أمـام    ئـالك  مهدو الطريق ف هناا، منحت احل ومة الالجئني احلق يف العما وحرية التنق
اجلهاو اإلصا ية الفاعلة لتلبية احتياجاو مجيع املوجو ين علر أراميها، مبـن فـيهم الالجئـون     

إ مـا  الالجـئني يف التنميـة االقتةـا ية يف تسـع مقااعــاو       وجـ  اقةـوا  وقـد كفلـت علـر    
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  ويف الوقــت 2020-2016تست ــيئ الالجــئني، وكــالك يف خطــة التنميــة الوانيــة للفتــرة  
شــؤون الالجــئني والشــركا  يف األمــم املتحــدة لنفســ ، ئــدأ ئرنــاما األغايــة العــاملي ومفومــية 

التركيـز علـر    مـع  ،الـاا  زيـا ة االعتمـا     مـن أجـا  تنفيا ئراما  با كس  العيا املشـتركة  
 الزراعة وعلر أنشطة أخرى مدرة للدخا 

ــدة  عـــ   - 62 ــم املتحـ ــلت األمـ ــو ان، وامـ ــا   ويف السـ ــا ة اإل مـ ــتدامة وإعـ ــو ة املسـ م العـ
واإلنعاش، مبا يف ذلـك عـن اريـق تلبيـة االحتياجـاو األمنيـة اجملتمعيـة  وُأالقـت مبـا راو يف          
 ارفور ويف والياو السو ان اجملاورة جلنـو  السـو ان لـدعم  ـبا كسـ  الـرزق للمشـر ين        

الةـغر وإنشـا  مشـاريع     املتناهيوالفئاو ال عيفة من الس ان من خالل أ واو منها التمويا 
 اقتةا ية يف اجملتمعاو احمللية امل يفة إلنعاش االقتةا او احمللية 

ويف املنطقــة الشــرقية مــن مجهوريــة ال ونغــو الدنقراايــة، نفــا ئرنــاما األمــم املتحــدة    - 63
علر أ اس جتـرييب يف أرئعـة جمتمعـاو حمليـة هبـد  عيئـة ئيئـة مواتيـة          (5 “6×3هنا ”اإلصا ي 

إلعا ة اإل ما  من خالل يفسني فرا كس  الـرزق و عـم التما ـك االجتمـاعي  ويف عـام      
رجــاًل وامــرأة مــن فــرا العمالــة املؤقتــة  و ــا ال نــاما    420، ا ــتفا  مــا جمموعــ   2014

اقاليـة مـن    وعمليـاو التوامـا  الزناعـاو،   ئشـ ن التخفيـئ مـن حـدة     توعيـة التجرييب  وراو 
دماو اقــشــخص علــر  105 100زهــا   ويفس ــن حةــولالعنــئ واحلــوار ئــني الطوا ــئ   

أي ـا إعـا ة اإل مـا  االجتمـاعي      “6×3هنا ”النها  و عم  نتيجة هلاا ا ية األجتماعية الا
ال  يفــة  فــرا العمــاالزنا  يف ئورونــدي، حيــ  أفــا و ئــواالقتةــا ي للســ ان املت ــررين 

مسـتخدمني يف   مت نـوا الحقـا مـن ئـد  أنشـطة اقتةـا ية       مـن العا ـدين   4 650العمالة املؤقتـة  
اريقــًا يف  42مــلح  ــوقًا وُأ 17قــيم مــا جمموعــ  وأذلــك املــدخراو الــت تراكمــت لــديهم   

  2014املنااق الريفية يف عام 
 

 حلول مبا راو إدا   
إنشـا  أفرقـة وانيـة، يوجـد      (6 أجـا احللـول   علر الةعيد القطري،  عم التحالئ مـن  - 64
نشـ  فريـق واـين مـومايل يف نـريوو يف      ُأفقـد  منها يف أفريقيا يف الةـومال وزامبيـا     اثننيمقر 

__________ 

ــوفر  (5   ــا ”ي ــو       “6×3هن ــاو  وه ــد الزناع ــة املســتدامة ئع ــة انطــالق للتنمي ــة   يشــما نقط ــا ئ تن يمي ــة مب ثالث
ــتدامة( و ـــت خطـــواو   ــة واال ـ ــزة الشـــمول واملل يـ ــوين  الـــدخا،  ـــرعة إ رار التســـجيا، و متميـ وت ـ

 ( اال ت مار، والعما علر تو ُّع األ واقمشاريع مشتركة، وإقامة مدخراو، و

 املت ـررة ، وهو شب ة ت م جهاو فاعلة خمتلفـة مت ـا الـدول    2014ل يف عام أنش  التحالئ من أجا احللو (6  
وامل يفة، والسلطاو احمللية، والوكـاالو اإلصا يـة واإلنسـانية، واملؤ سـاو املاليـة الدوليـة، واجلهـاو املاحنـة،         

إىل تعزيـز   اجملتمع املـد ، والقطـا  اقـاا، واألو ـاط األكا نيـة وغريهـا  وهـو يسـعر        اجلهاو الفاعلة يف و
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يف أعقا  اجتما  من أجا إدا  حلول عقـد يف كوئنـهاغن أثنـا  منتـدى      2015مذار/مارس 
وحلقـة عمـا تقنيـة     2014فم  الشراكة الرفيع املسـتوى ئشـ ن الةـومال يف تشـرين ال ـا /نو     

يعتمد الفريق علـر إاـار املبـا رة        و ونتا ا مرتبطة ئتخطي  التنمية الوانيةخطة لتحديد 
ملفومـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني، وأعمـال       التائعـة  العاملية ئش ن الالجئني الةـوماليني  

األمانة اإلقليمية إلدا  حلول  ا مة، وهي ا تال  ي ـم من مـاو غـري ح وميـة يشـجع علـر       
إدا  حلول  ا مة للمشر ين  اخليـا والالجـئني الةـوماليني  ويف زامبيـا، تشـار  احل ومـة يف       

ــول      ــواين إلدــا  حل ــق اال تشــاري ال ــاي ي ــم ر ا ــة يفــالئ الفري ــن    ال ــة وا ــعة م جمموع
أمحا  املةلحة  وقد  ـا ت مجيعهـا يف ومـع رهيـة مشـتركة ئشـ ن إدـا  حلـول وتعمـا          

 علر  عم جهو  اإل ما  احمللي 
وئعد اختيار كوو  يفوار كبلد را د لتنفيا قرار جلنة السيا او التائعـة لألمـني العـام     - 65

نتـهت جلنـة إدـا  حلـول  ا مـة مـن ومـع        ، ا2011ئش ن احللول الدا مة الـاي اختـا يف عـام    
، األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني     ا تراتيجية أعـدو ئـدعم قدمـ  ال نـاما اإلصـا ي ومفومـية      

لتلبيــة تت ــمن ا ــتجائاو  ئالتعـاون مــع وزارة التخطــي  والتنميــة يف احل ومـة  واال ــتراتيجية  
ألشـخاا عـدني اجلنسـية،    مشر ين  اخليـا، وا الاين كانوا احتياجاو العا دين، واألشخاا 

املعهـد اإلحةـا ي الـواين    وقد ا تفا و من عملية التةنيئ الت قـام هبـا   واجملتمعاو امل يفة، 
اللجنــة  هــاعنــدما تقر و ــتلدما اال ــتراتيجية، املشــر ين  اخليــا  لتةــنيئوالــدا رة املشــتركة 

املتحـدة لـدعم التنميـة     التوجيهية إلاار عما األمم املتحدة للمساعدة اإلصا ية، يف خطـة األمـم  
  2020-2016الوانية للفترة 

عــت املفومــية ومركــز التجــارة الدوليــة مــاكرة تفــاهم يف كــانون ال ا /ينــاير  وقَّقــد و - 66
ومنـا ذلـك     التنميـة التجـارة مـن أجـا     مشـاريع  إ مـا  الالجـئني يف  التو ع يف هبد   2015
 أفريقيـا  ئلـدان  جئني مع شـركا  يف الل اإىل شاريع موجهةملمركز التجارة الدولية  خيط احلني، 
 جنو  الةحرا  ال  ى وان ـم إىل الفريـق املوامـيعي املعـين ئ شـرا  القطـا  اقـاا        الواقعة
 للتحالئ من أجا إدا  حلول  والتائع

 
 التنسيق والشراكاو - ا  ًا  

__________ 

والتنميـة املسـتدامة     ،ةـمو  لـر ال ، والقـدرة ع  األكـ  الـاا  االعتمـا   وتيسري انتقال األشخاا املشـر ين إىل  
  www.solutionsalliance.org  املوقع الشب ي التايل ان ر



 A/70/337 

 

22/25 15-14155 

 

االو حلـ املفومـية   تنسـيق توجـ    (7 صـوذ  تنسـيق األنشـطة املتعلقـة ئـالالجئني      إن أ لة - 67
الالجـئني  املنسـقون اإلقليميـون لشـؤون       وكجز  من اال تجائة اإلنسانية العامة، قا الالجئني

ــ ــو ان    وناملعنيـ ــو  السـ ــا الو ـــطر وجنـ ــة أفريقيـ ــئني يف ئورونـــدي ومجهوريـ ــاالو الالجـ   ـ
الـبحرياو ال ـ ى، عمليـاو التخطـي  التنفيـاي وتعبئـة املـوار ،        منطقـة  ف ال عـن   ونيجرييا،
للشـركا  يف اال ـتجائة لالجـئني    خط  ا ـتجائة إقليميـة خامـة ئـالالجئني، أتاحـت       وومعوا

وئش ا عـام، أالقـت أرئـع خطـ  إقليميـة        منهاجا مشتركا للتخطي  والتنفيا ومجع األموال
ملية يف البلدان امل يفة لالجئني وت ـم أك ـر   ع 12لال تجائة لالجئني تشما من أجا أفريقيا 

 شري ا    70من 
ا م تـ  تنسـيق الشـؤون    بَـ ال امريون مـن ق  إىل وأنشئت ئع ة مشتركة ئني الوكاالو  - 68

األمانة العامة، واملن مة الدولية للهجرة، ومفومية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني،   ئاإلنسانية 
نشـئت كـالك ئع ـة مشـتركة ئـني م تـ  تنسـيق الشـؤون         ومن مة األمم املتحدة للطفولـة، وأ 

علــر النحــو األم ــا وجعلــها تشــا  ل فالــة تبســي  ترتيبــاو التنســيق   إىلاإلنســانية واملفومــية 
م تــ  تنســيق الشــؤون اإلنســانية ئشــ ن احلــاالو   وشــيا مــع املــاكرة املشــتركة للمفومــية  امت

  (8 املختلطة املتعلقة ئالتنسيق يف املمار ة العملية
مشــرو  قــدرة يس ــر ، 2015وحزيران/يونيــ   2014ئــني متوز/يوليــ   مــا ويف الفتــرة - 69

الاي يست يف  م تـ  تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية،      احلماية االحتيااية املشتر  ئني الوكاالو،
نشر يسة من كبار موظفي احلماية لدعم جهو  األمم املتحدة يف أفريقيـا، مبـا يف ذلـك تعزيـز     

 يف مجهورية أفريقيا الو طر الاية األافال 
مبلغـا  التقرير، خةص منسق اإلغاثة يف حاالو الطوارئ اا وخالل الفترة املشمولة هب - 70

الطــوارئ لــدعم لال ــتجائة يف حــاالو مليــون  والر مــن الةــندوق املركــزي  259.7 قــدره
مـن   املا ـة  يف 60مـا يقـر  مـن     كـان ئلـدا أفريقيـا  و   29األنشطة اإلنسانية املنقاة للحيـاة يف  

ئلـدا فيهـا أعـدا  كـبرية مـن املشـر ين        18 مـن نةـي   مليـون  والر،   153.6، أو هاا املبلـ  
 128.6الجئني  و لت املبال  املخةةـة لألزمـاو املتعلقـة ئـالزنوا مبلغـا قـدره       ال اخليا أو 

ئعـة  التامليون  والر لألزماو اجلديدة أو السريعة التر ي من خالل نافاة اال ـتجائة السـريعة   
ــدره لةــندوق مركــز اال ــتجائة يف حــاالو الطــوارئ    ــا ق ــاو   25 ومبلغ ــون  والر لألزم ملي

ــديدًا   الناقةــة التمويــا  ــوارئ الناقةــة التمويــا  و     نقةــًا ش كــانون يف مــن خــالل نافــاة الط

__________ 

  www.unhcr.org/53679e2c9.htmlمتاا من املوقع الشب ي التايل   (7  

  www.unhcr.org/pages/538dd3da6.htmlمتاحة من املوقع الشب ي التايل   (8  
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مليــون  59مبلــ    كــ ، تلقــر جنــو  الســو ان أ 2015وحزيران/يونيــ   2014ال ا /ينــاير 
مليون  والر من أجا الالجـئني   21 والر من أجا املشر ين  اخليا والالجئني(، تلي  إثيوئيا  

يف املا ـة مـن التمويـا لألزمـاو املتةـلة ئالتشـر         24من جنو  السو ان(  وخةـص حـوايل   
الةـلة  يف املا ـة لألنشـطة ذاو    14قرائـة  ومليـون  والر(،   36.7الغاا يـة    ألغراض املساعدة

ــلحة     ــاو املسـ ــدنيني يف الزناعـ ــة املـ ــون  والر(، و  21.1 مايـ ــاعدة   11مليـ ــة للمسـ يف املا ـ
 مليون  والر(  16.9تعد ة القطاعاو لالجئني  امل

األمـوال   مـن  ةـص ، خل2015والنةئ ال ا  من عـام   2014ئني عام يف الفترة ما و - 71
نشطة اإلنسـانية املنقـاة للحيـاة يف  ـتة     مليون  والر لدعم األ 421القطرية اجملمعة مبل  قدره 

مجهوريـة أفريقيـا الو ـطر، ومجهوريـة     إثيوئيـا، و ئلدان واقعـة جنـو  الةـحرا  ال ـ ى هـي       
ــو  الســو ان    ــة، والةــومال، وجن ــو الدنقرااي ــك  والةــومال، ، والســو انال ونغ ــن ذل   وم

االحتياجـاو   لـيب تيف املا ة، للمشاريع الـت   53مليون  والر، أي  222، خةص حنو اجملمو 
 اإلنسانية النامجة عن التشر  

وتقوم مؤ سة إي يا مع مؤ ساو أخرى ئتوفري التمويـا املتعـد  السـنواو مـن أجـا       - 72
اموحـًا ئالنسـبة    االلتـزام املـايل األكـ  واألك ـر    جئني يف  ولـو م و ئ ثيوئيـا  وهـو    عملياو الال

حـا   2012املرحلـة األوىل مـن عـام     لعملية واحدة يقوم هبا شريك من القطـا  اقـاا  ويف  
مليـون يـورو كمسـاعدة إلنقـاذ احليـاة لالجـئني        46، قدمت املؤ سة متوياًل قدره 2014عام 

ألعمـال  تقـدمي مـنح   الةوماليني يف القطاعـاو الر يسـية، وأنشـ  ئرنـاما ل سـ  الـرزق  ـا        
 ــتدعم  ،2017إىل عــام  2015  وخــالل الفتــرة مــن عــام    تــدريبا مهنيــا جتاريــة مــغرية و 

، وتلبيــة الــاا علــر املعونــة وزيــا ة االعتمــا   املؤ ســة اجلهــو  الراميــة إىل احلــد مــن االعتمــا  
 امل يئ احمللي احتياجاو الالجئني واجملتمع 

 
 والتومياو المةاق -  ائعا 

مــن  مرتفعــة أ ى العنــئ والــزنا  يف أفريقيــا جنــو  الةــحرا  ال ــ ى إىل مســتوياو - 73
للسنة اقامسة علر التـوايل  وأ ى از يـا  االحتياجـاو ئسـب  األزمـاو       جديد تشريد قسري

قدرة ا تجائة احل ومـاو والوكـاالو اإلنسـانية أقةـر حـد هلـا         ئلوغاجلديدة واملستمرة إىل 
التقريـــر، ظلـــت اال ـــتجائة يف حـــاالو الطـــوارئ واألنشـــطة اا وخـــالل الفتـــرة املشـــمولة هبـــ

ــاة إحــدى األولويــ    ــاذ احلي ــها    األ ا ــية إلنق ــئ وتو ــيع نطــاق الن او، يف حــني جــرى ت يي
 املعوقـاو   وعلـر الـرغم مـن    إحلاحًا التنفياية لتلبية أشد احتياجاو الالجئني واملشر ين  اخليا
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التنســيق يف ومــع وتنفيــا ا ــتراتيجياو  فــ نالــت تشــما الــنقص يف التمويــا وانعــدام األمــن،  
 كفالة أن ت ّما العملياو اإلنسانية وتعزز ئع ها ئع ا  قد  اعد علر اال تجائة

كــبري، كانــت احللــول اجملديــة والفعالــة ئعيــدة املنــال ئالنســبة    حــدوئســب  الــزنا  إىل  - 74
 مـن حيـ   لغالبية املشر ين  وظا األشخاا الاين اقتلعوا مـن  يـارهم عرمـة ملخـاار كـبرية      

، والتجنيـد القسـري وغـري ذلـك     ئالبشـر  االجتـار ، واجلنسـا  العنئ اجلنسي و من ئينهااحلماية، 
مــن أشــ ال اال ــتغالل  ويف حــني حاف ــت البلــدان امل ــيفة علــر تقاليــدها الرا ــخة املتعلقــة  

ــانو  القــوي      ــت تشــ ا جــز ا أ ا ــيًا مــن اإلاــار الق ــة اقــاا ئالت ــامن ال ئااليفــا   للحماي
ر القـوانني والـن م الوانيـة الايـة     ل ـمان أن تـوف   القيـام مبـا هـو أك ـر    ، ال يـزال يـتعني   األفريقي

 هاه اقلفية  ظافعالة جلميع األشخاا املعنيني  ويف 
جهو ها الرامية إىل تعزيز السـالم واألمـن يف    أن ت اعئالدول  أهي  جبميع  أ( 

 تنتـهي أفريقيا، مـن أجـا منـع نشـو  نزاعـاو والتخفيـئ مـن املعانـاة اإلنسـانية  إذ دـ  أن           
مبـا يف ذلـك العنـئ    ودـ  أن تتوقـئ املخـاار املتعلقـة ئاحلمايـة،      ، انتهاكاو حقـوق اإلنسـان  

اجلنســـي واجلنســـا  والتجنيـــد القســـري والقتـــا خـــار  نطـــاق الق ـــا  وحـــاالو االعتقـــال  
 فالتعسفينيواالحتجاز 

مبـدأ اللجـو ، مبـا يف ذلـك عـدم        ن يفتـرم أشري إىل االلتزام األ ا ي للدول ئـ    ( 
هيــ  مــن الــزنا  واالمــطها   وأ دو  مفتوحــة أمــام َمــن يفــرونوإئقــا  احلــاإلعــا ة القســرية، 

مواجهـة التحـدياو واأل ـبا  اجلاريـة املرتبطـة      يف البلـدان األفريقيـة    أن يدعم الدويل ئاجملتمع
 والتهري ف ئالبشر املختلطة، ف ال عن االجتار ئالتنقالو
يســر دــ  علــر مجيــع الــدول واجلهــاو الفاعلــة مــن غــري الــدول أن تتــيح وت     ( 

ــاجني     ــة إيةــال املســاعداو اإلنســانية إىل احملت ــة إم اني ــدون إعاق ــا ئســرعة وئ ــيهم  إليه ــن ف ، مب
املســاعدة وإمــدا او ومرافــق مــوظفي  أن يفتــرم ويفمــيالالجئـون واملشــر ون  اخليــا، ودــ   

مـع القـانون اإلنسـا  الـدويل  وأشـجع مجيـع الـدول األفريقيـة علـر التوقيـع           اتسـاقًا   ،اإلنسـانية 
وعلــر تنفيــاها   ــالمة مــوظفي األمــم املتحــدة واألفــرا  املــرتبطني هبــا  اتفاقيــةيق علــر والتةــد

 فتنفياًا كاماًل
الدول األع ا  يف االيفـا  األفريقـي الـت ل توقـع أو تةـدق ئعـد علـر         أح    ( 

علـر  اتفاقية االيفـا  األفريقـي حلمايـة ومسـاعدة املشـر ين  اخليـا يف أفريقيـا  اتفاقيـة كمبـاال(          
شجع الدول الت مدقت علر اتفاقية كمباال علـر إ ماجهـا يف قوانينـها احملليـة     أالقيام ئالك  و
 ل فالة تنفياهاف
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 ل ــن الــاي ن ــن يفقيقــ و اهلــد  الطمــواأشــجع الــدول، مــن أجــا ئلــوغ  (ـ ه 
 ــنواو، علــر ومــع وتنفيــا خطــ  عمــا وانيــة  10انعــدام اجلنســية خــالل املتم ــا يف إهنــا  

ملعاجلة انعدام اجلنسية، مبا يف ذلـك عـن اريـق إمـالا القـانون، واالن ـمام إىل اتفاقيـة مركـز         
، 1961، واتفاقية ختفيا حاالو انعدام اجلنسية لعـام  1954األشخاا عدني اجلنسية لعام 
  والتســجيا املــد  انني اجلنســية، وتعزيــز تســجيا املواليــد قــويف وإلغــا  التمييــز ئــني اجلنســني  

ــدول األع ــا  يف االيفــا     ــة    وأحــ  كــالك ال ــاهلا اللجن ــت تب األفريقــي علــر  عــم اجلهــو  ال
احلــق يف اجلنســية يف أفريقيــا،  ئشــ نومــع ئروتوكــول لاألفريقيــة حلقــوق اإلنســان والشــعو   

 وكفالة اعتما ه ئسرعة 
علـر كفالـة تـوفري متويـا قـوي، و ـبا م ـمونة لتـوفري         أح  اجملتمع الـدويل    و( 

تو ــيع علــر االحتياجــاو الغاا يــة والتغاويــة البالغــة األ يــة، خامــة يف حــاالو الطــوارئ، و 
املسـا ا املتعلقـة ئـاألمن الغـاا ي واحلالـة التغاويـة لالجـئني         ملعاجلـة نطاق أنشطة كس  الرزق 

 را  ال  ى أفريقيا جنو  الةحمنطقة واملشر ين  اخليا يف 
 2030أشجع الـدول األفريقيـة، مـن أجـا ئلـوغ هـد  الق ـا   لـول عـام            ز( 

ــا  اإليــدز ئومــف  عديــدا للةــحة العامــة      ــر وئ ــام لالجــئني       ،عل ــد مــن االهتم ــر إيــال  مزي عل
فريوس نقص املناعة البشرية ئش ن  اال تراتيجية الوانية خططهاواألشخاا املشر ين  اخليا يف 

الزنا  والتشريد القسـري إىل عـدم مت ـن أعـدا  أكـ  مـن النـاس مـن احلةـول           يؤ ي أالل فالة 
 البشريةف الة املتعلقة ئفريوس نقص املناعةالدعم الفعوالوقاية والعال  والرعاية خدماو علر 

العمـا اإلنسـا  واإلصـا ي علـر تعزيـز جهـو هم        أشجع الـدول والشـركا  يف    ا( 
الطويلة األمـد والسـعي إىل إدـا  حلـول  ا مـة، مبـا يف ذلـك        الرامية إىل معاجلة حاالو التشر  

من ئداية األزمة  ود  ومع ا تراتيجياو متعد ة السنواو من أجا إدـا  حلـول، يف مـو     
الـدول علـر    وأجـ  حمـد ة اهلـد  ومنسـقة      اختاذ إجرا اومقايييف مرجعية وامحة، ل فالة 

وعلــر أن تــوفر  لــبلا إلصا يــة الوانيــة خططهــا ا مــمنالالجــئني واملشــر ين  اخليــا أن تلــدر  
 العمافحةوهلم علر فرا ل س  الرزق ووموهلم إىل  وق 

أن يف جمـاالو العمـا اإلنسـا  واإلصـا ي     د  علر الـدول واجلهـاو الفاعلـة      ط( 
ــيه     ــؤثر عل ــا يف الــ اما واألنشــطة الــت ت ــة لالجــئني واملشــر ين  اخلي  مت فــا املشــاركة اجملدي

أولئـك  مباشرة،  وا  كانـت تتعلـق ئاحلمايـة أو املسـاعدة أو إدـا  احللـول  ودـ  أال يعامـا         
الالجئــــون واملشــــر ون  اخليــــا علــــر أهنــــم مســــتفيدون مــــن املســــاعدة، ئــــا علــــر أهنــــم    

 مستقبلهم  مانعو
 


