
الوكاالت اإلنسانیة تناشد للحصول على 290 ملیون دوالر لدعم
الالجئین البوروندیین

في عام 2019، بقى الوضع البوروندي أحد أقل برامج الالجئین تمویالً في العالم.
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الجئة وطفل بوروندیین یسیران أمام مدرسة في مخیم ماھاما في كیریھي، شرق رواندا، والذي یوفر التعلیم لألطفال من الالجئین
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أطلقت الیوم المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، مع شركائھا اإلنسانیین واإلنمائیین
وعددھم 36 شریكاً، نداًء للتمویل قدره 290 ملیون دوالر أمریكي، وذلك لمساعدة أكثر من 300,000

الجئ من بوروندي في البلدان المجاورة.

مع اقتراب أزمة الالجئین البوروندیین من عامھا السادس، ھناك ما یقرب من 367,000 الجئ بوروندي
ممن تستضیفھم كل من تنزانیا (168,000) ورواندا (73,000) وأوغندا (48,000) وجمھوریة الكونغو

الدیمقراطیة (47,000).

وتھدف الخطة اإلقلیمیة لالستجابة لالجئین البوروندیین إلى تقدیم دعم حیوي في عام 2020 لحوالي
326,000 الجئ، ممن ھم بحاجة إلى المأوى والرعایة الصحیة والتعلیم.

https://www.unhcr.org/news/press/2020/3/5e6f5a524/humanitarian-agencies-seek-us290-million-support-burundian-refugees.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/3/5e704b5f4/agencias-humanitarias-buscan-290-millones-de-dolares-para-ayudar-a-los.html
https://www.unhcr.org/fr/news/press/2020/3/5e6fb779a/agences-humanitaires-recherchent-290-millions-dollars-laide-refugies-burundais.html
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Burundi%202020%20RRRP%20-%20February%202020_0.pdf#_ga=2.119928584.1456156006.1584347699-539466263.1495143792
https://www.unhcr.org/X82


وقالت كلیمنتین نكویتا سالمي، مدیرة المكتب اإلقلیمي لشرق إفریقیا والقرن اإلفریقي: ”ال یزال الوضع
في بوروندي معقداً. وعلى الرغم من تحسن الوضع األمني   بشكل عام، إال أن ھناك مخاوف كبیرة بشأن

حقوق اإلنسان. في الوقت نفسھ، یواصل المئات من طالبي اللجوء البوروندیین التدفق إلى جمیع أنحاء
المنطقة كل شھر“.

حتى عندما یختار بعض الالجئین العودة إلى دیارھم، فإن المفوضیة وشركاءھا ال یشجعون عودة
الالجئین إلى بوروندي في ھذه المرحلة، وھي تعمل مع الحكومات في المنطقة لمساعدة أولئك الذین

یشیرون إلى أنھم اتخذوا خیاراً حراً ومستنیراً للعودة طواعیة إلى الوطن. ستبقى غالبیة الالجئین
البوروندیین بحاجة إلى حمایة دولیة لبعض الوقت في المستقبل.

تركز الخطة اإلقلیمیة لالستجابة لالجئین البوروندیین لعام 2020 على إدراج الالجئین في النظم
الوطنیة، وتقدیم الخدمات المتكاملة مع المجتمعات المضیفة. كما تسعى الخطة إلى االعتماد على الذات

ومنح فرصة لالجئین للمساھمة في الدول المضیفة لھم.

في عام 2019، بقى الوضع البوروندي أحد أقل برامج الالجئین تمویالً في العالم مع وجود فجوة في
التمویل تبلغ 72% من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 293 ملیون دوالر أمریكي. وقد ظھرت العواقب

بشكل حاد في جمیع القطاعات بما في ذلك المأوى والصحة والتعلیم.
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