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الالجئ ر واملسررا املتص ر ة ابلالجئ ر والعا رردي
واملشردي واملسا اإلنسانية

تقدمي املساعدة إىل الالجئ والعا دي واملشردي يف أفريقيا
تقرير األم العام
موجز
يُقــد ه ـ ا التقريــر عمــا بق ـرا اجلمعي ـ العام ـ  .173/71وهــو يســتلم املعلومــا ال ـوا ة يف
تقرير األمني العا املقد إىل اجلمعيـ العامـ يف و هتـا احلا يـ والسـبعني ( ،)A/71/354ويغطـ الفـةة مـن
 1متوز/يولي ـ  2016إىل  30حزيران/يونيـ ـ  .2017وتول ــت مفوض ــي األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الاجئ ــني
تنسيق ه ا التقرير ،وهـو يشـم املعلومـا الـي قـدماا كـ مـن املنظمـ الدوليـ للاجـرة ،وملتـ تنسـيق
الشــؤون اإلنســاني  ،ومفوضــي األمــم املتحــدة حلقــو اإلنســان ،ومنظم ـ األمــم املتحــدة للطفول ـ  ،وبــرجم
األمم املتحدة اإلمنائ  ،وهيئ األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتلـني املـرةة ،وصـندو األمـم املتحـدة
للسلان ،وبرجم األغ ي العامل  ،ومنظم الصح العاملي  .ويشـم ةيضـا معلومـا مسـتمدة مـن تقـا ير
صا ة عن مركز صد التشر الداخل .

* .A/72/150
)17-14411 (A

120917

**1714411

140917

A/72/354

أوال  -مقدمة

 - 1أتثر ةفريقيا( )1أبزما متعد ة علـ مـد السـن املاضـي  ،الـي شـاد از اي ا مطـر ا يف عـد
املشر ين بسب النزاعا واالضطاا  .وة عد االستقرا وانعدا األمن يف بو وندي ،ومجاو ي ةفريقيـا
الوس ــط  ،وجن ــو الس ــو ان وةج ـزا م ــن مجاو ي ـ اللونغ ــو الدميقراطي ـ والص ــومال ونيج ـ اي إىل حترك ــا
ألعدا كب ة من السلان اخ احلدو وعربها .وظلـت ون حـ حـاال عديـدة يف مجيـ ةحنـا القـا ة،
وبق املايني من الاجئني واملشر ين اخليا يف حاالهتم الي طال ةمدها.
 - 2وحبلول هناي عـا  ،2016ا تفـ عـد الاجئـني واملشـر ين اخليـا يف ةفريقيـا مـن  4.4إىل ةكثـر
مـن مخسـ مايـني شــ ، ،ومـن  10.7مايـني إىل ةكثــر مـن  11مليـون شــ ، ،علـ التـواي .وإضــاف
إىل ذلك ،استضافت املنطق  450 000ملتمس للجو وما يقد مبليون شـ ،عـدم اجلنسـي  .وتلقـ
معظــم الاجئــني احلمايـ يف البلــدان اجملــاو ة ،الــي واجـ العديــد مناــا صــعو اقتصــا ي متزايــدة .وكانــت
إثيوبيا ،وةوغندا ،وتشا  ،ومجاو ي اللونغو الدميقراطي  ،والسو ان ،وكينيا البلدان األفريقي الي استضافت
ةكرب عد من الاجئني ،وتضاعف تقريبا عد الاجئني يف ةوغندا خال ه ه الفةة.

 - 3واستوج انعدا األمن الغ ائ وخطر اجملاع  ،ال سيما يف شر ةفريقيا والقرن األفريق  ،القيـا
جباـو إغاثـ كبـ ة .ففـ ةجـزا مـن جنــو الســو ان والصـومال ومشــال نيجـ اي ،تضـر حـواي  20مليــون
ش ،من ك من النزاع املطول واجلفاف الل ين زا ا من انعـدا األمـن الغـ ائ  .ونتيجـ ألوجـ الـنق
يف التموي ـ  ،شــاد تس ـ عمليــا متعلق ـ لاجئــني يف ةفريقيــا( )2ختفيضــا حلص ـ اإلعاش ـ  ،وهــو
ما كانت ل ةاث سلبي عل مليوين الجئ تقريبا.
 - 4وظلــت التحركــا امل،تلط ـ لاجئــني واملاــاجرين تشــل حتــداي يف العديــد مــن منــاطق ةفريقيــا،
مبــا يف ذلــك عــرب الصــحرا اللــرب جتــاه مشــال ةفريقيــا ،ومــن منطق ـ البح ـ ا اللــرب والقــرن األفريق ـ
صــو اجلنــو األفريقـ  ،وعــرب البحــر األمحــر وخلــي عــدن إىل الــيمن ،وشــللت خمــاطر وصــعو كبـ ة
يف جمال احلماي لنسب للبلدان املستقبل .
 - 5وإزا هـ ه اخللفيـ املعقــدة ،يتوقـ ةن تســتفيد ةفريقيــا مــن عــد مــن املبــا ا اجلديــدة الراميـ إىل
حتفيز الدول األعضا  ،واملنظما اإلقليميـ  ،واملنظمـا غـ احللوميـ الدوليـ والوطنيـ واجلاـا الفاعلـ
يف جمال التنمي  ،عل القيا سـتجا وطنيـ وإقليميـ و وليـ  .ويشـم ذلـك االلتزامـا الـي مت التعاـد
هبــا يف مـؤمتر القمـ العــامل للعمـ اإلنســاين (مثـ الصــفق اللــرب ) املعقــو يف ةاي /مــايو 2016؛ ومـؤمتر
القم ـ الرفي ـ املســتو للجمعي ـ العام ـ لتنــاول مســةل التحركــا اللب ـ ة لاجئــني واملاــاجرين ،املعقــو يف
ةيلول/سبتمرب  ،2016ال ي ة إىل اعتما إعان نيويو ك مـن ةجـ الاجئـني واملاـاجرين؛ ومـؤمتر قمـ
القـا ة املعـي لاجئـني الـ ي تـا ذلـك؛ فضـا عــن عـد مـن املسـاع اإلقليميـ اهلامـ  .ويتوقـ ةن تــؤ ي
تلك املبا ا إىل اتباع هن ةكثر مشوال وميلن التنبؤ ب عل حنو ةفض  ،فضا عـن تـوف مـوا إضـافي ،
من ةج تلبي االحتياجا اإلنساني وتعزيز احللول حلاال التشريد.
__________
( )1يف ه ا التقرير ،تش كلم ”ةفريقيا“ إىل ةفريقيا جنو الصحرا اللرب وحدها.
( )2إثيوبي ــا ،وبوكين ــا فاس ــو ،وتش ــا  ،ومجاو يـ ـ تنزاني ــا املتح ــدة ،ومجاو يـ ـ اللونغ ــو الدميقراطيـ ـ  ،وجن ــو الس ــو ان ،و وان ــدا،
واللام ون ،وكينيا.
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اثنيا  -حملات عامة ع املناطق دون اإلق يمية
ألف  -شرق أفريقيا مبا يف ذلك القرن األفريق
 - 6مما زا من تفـاقم آاث النزاعـا األخـ ة واألخـر الـي طـال ةمـدها ةن اجلفـاف يف شـر ةفريقيـا،
مب ــا يف ذل ــك الق ــرن األفريق ـ  ،ة إىل انع ــدا ش ــديد لألم ــن الغ ـ ائ  ،مب ــا يف ذل ــك يف ةحن ــا م ــن إثيوبي ــا
وكيني ــا ،فيم ــا واجـ ـ جن ــو الس ــو ان والص ــومال خط ــر اجملاعـ ـ  -وه ــو م ــا س ــاهم يف مزي ــد م ــن الن ــزو .
واستضــافت املنطقـ ون اإلقليمي ـ حنــو  3.2مايــني الجــئ ،معظماــم مــن مجاو ي ـ اللونغــو الدميقراطي ـ ،
وجنــو الســو ان ،والصــومال ،وكــان فياــا ح ـواي  5.6مايــني مــن املشــر ين اخليــا يف جنــو الســو ان
والس ــو ان والص ــومال .وظل ــت احل ــر يف ال ــيمن ت ــؤثر عل ـ املنطق ـ ون اإلقليمي ـ  ،حي ـ ف ــر ةكث ــر م ــن
 95 000من الاجئني و عااي بلدان اثلث وةش،اص آخـرين إىل إثيوبيـا ،وجيبـو ،،والسـو ان ،والصـومال
من بداي األزم يف عا .2015
 - 7وظـ ـ الص ــومال يش ــل إح ــد ح ــاال الن ــزو األط ــول ةم ــدا علـ ـ الص ــعيد الع ــامل  ،إذ يوج ــد
مــا يقــر مــن مليــون الج ــئ صــوماي يف إثيوبيــا ،وةوغنــدا ،وجيب ــو ،،وكينيــا ،والــيمن ،إلضــاف إىل ح ـواي
 1.5ملي ــون مش ــر اخليـ ــا .ويف ع ــا  ،2016اخنف ـ ـ ع ــد س ــلان خمـ ــيم ا ا يف كيني ــا ب ـ ـ 60 000
شــ ، ،نتيجـ لنقـ ةشــ،اص غـ صــوماليني إىل مواقـ ةخــر  ،وإعــا ة تــوطني الاجئــني الضــعفا والعــو ة
الطوعي ـ ملــا يقــر مــن  34 000صــوماي .وم ـ ذلــك ،ةعــا ك ـ مــن عــد االســتقرا  ،وانعــدا األمــن،
واخلدما واملرافق االجتماعي احملدو ة والنق يف األغ ي يف الصومال حدوث مزيد من عمليا العو ة.
 - ٨وزا األزم يف جنو السو ان حدة يف متوز/يولي  ،2016وةصبحت حالـ الطـوا املتعلقـ
لاجئ ــني األس ــرع من ـوا يف الع ــام .وة ك ـ م ــن الن ـزاع املس ــل وعملي ــا القت ـ واالختط ــاف وح ــاال
االغتصــا وحال ـ الفوض ـ العام ـ  ،الــي تفاقمــت بســب نق ـ األغ ي ـ  ،إىل حتركــا كب ـ ة لألشــ،اص
عرب احلدو  .وعاىن العديد من الفا ين من مستواي خط ة من سو التغ ي  .وحبلول هناي عـا ،2016
ةج ِـرب واحـد مـن بــني كـ ة بعـ مــن مـواطي جنـو الســو ان علـ تـرك اي هــم ،فةصـب  1.9مليـون مــنام
مشــر ين اخليــا و  1.4مليــون آخـرين الجئــني .واستضــافت ةوغنــدا ةكــرب عــد مــن الاجئــني مــن جنــو
السـ ــو ان ،بل ـ ـ مـ ــا يقـ ــر مـ ــن  640 000شـ ــ ، ،يلياـ ــا ك ـ ـ مـ ــن إثيوبيـ ــا ( 340 000شـ ــ،) ،
والسـ ـ ـ ــو ان ( 29٨ 000شـ ـ ـ ــ ،) ،وكينيـ ـ ـ ــا ( ٨٨ 000شـ ـ ـ ــ ،) ،ومجاو ي ـ ـ ـ ـ اللونغـ ـ ـ ــو الدميقراطي ـ ـ ـ ـ
( 67 000ش ،) ،ومجاو ي ةفريقيا الوسط ( 4 900ش.) ،
 - 9ويف جنـ ـ ــو السـ ـ ــو ان ،مت تـ ـ ــوف املسـ ـ ــاعدة اإلنسـ ـ ــاني واحلماي ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ  5.1مايـ ـ ــني شـ ـ ــ ،يف
عا  2016و  3.4مايني ش ،يف عا  ،2017يف األماكن الـي كـان فياـا الوصـول إىل األشـ،اص
احملتــاجني إليامــا مملنــا ،م ـ الةكيــز عل ـ ةكثــر الفئــا ضــعفا .وحبلــول شــباف/فرباير ،كــان 100 000
شــ ،يواجاــون خطــر املــو جوعــا ،واعتــرب بــرجم األغ يـ العــامل ةن ةكثــر مــن مليــون شــ ،كــانوا
علـ ـ حافـ ـ اجملاعـ ـ  .وجعـ ـ ال ــنق احل ــا يف التمويـ ـ ت ــوف حصـ ـ اإلعاشـ ـ اللافيـ ـ  ،واملي ــاه النقيـ ـ ،
واخلدما الصحي ل الصـعوب  .وأتثـر األطفـال بشـل خـاص ،إذ عـاىن العديـد مـنام مـن سـو التغ يـ
اخلط ـ  .وفــر ةكثــر مــن مليــون طف ـ مــن البلــد ،وكــان مليــون طف ـ آخ ـرين مشــر ين اخليــا .وكــان ةكثــر
مـن 75 000طفـ عـربوا حـدو جنــو السـو ان إمـا غـ مصــحوبني ةو منفصـلني عـن ذوياـم .وقُــد ةن
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ح ـواي س ــت ماي ــني ش ــ ، ،ةو  50يف املائـ ـ م ــن الس ــلان ،ك ــانوا يع ــانون م ــن انع ــدا األم ــن الغـ ـ ائ
الشديد يف حزيران/يوني  ،2017مقا ن ب ـ  5.5مايني ش ،يف الشار السابق.
 - 10وزا عــد الاجئــني القــا مني مــن الســو ان بشــل طفيــف فوص ـ إىل  650 000شــ ،عنــد
هناي عا  ،2016استضافام ألساس ك من تشا وجنو السو ان ،وكان هنـاك حنـو  2.3مليـون مشـر
اخلي ـ ــا حيت ـ ــاجون إىل املس ـ ــاعدة اإلنس ـ ــاني  .وا تف ـ ـ ع ـ ــد الاجئ ـ ــني اإل يةي ـ ــني م ـ ــن  407 500ش ـ ــ ،يف
عا  2015إىل حواي  460 000ش ،يف عا  ،2016استضاف معظمام ك من إثيوبيا والسو ان.

ابء  -وسط أفريقيا ومنطقة البحريات الكربى
 - 11من اندالع االضطرا املدنيـ يف بو ونـدي يف عـا  ،2015فـر حـواي  417 000بو ونـدي
من البلد ،مبن فيام  120 000ش ،خال عا  .2016وفر حـواي  241 000شـ ،تقريبـا إىل
مجاو ي تنزانيا املتحدة ،و  ٨5 000ش ،إىل واندا ،و  3٨ 000ش ،إىل ةوغندا ،و 40 000
ش ــ ،إىل مجاو ي ـ ـ اللونغ ــو الدميقراطي ـ ـ  .وكانـ ــت هن ــاك حتـ ــداي يف حتدي ــد ة اض إضـ ــافي لت،فيـ ــف
الضغط عل امل،يما امللتظ  ،وال سيما يف مجاو ي تنزانيا املتحدة و واندا.
 - 12ويف مجاو ي ـ اللونغــو الدميقراطي ـ  ،تفاقمــت احلال ـ األمني ـ املتقلب ـ بســب التطــو ا السياســي .
إذ ة انــدالعا جديــدة للعنــف وعمليــا القت ـ العش ـوائ وانتااكــا حقــو اإلنســان إىل مزيــد مــن
التشـريد ،مبــا يف ذلــك عــرب احلــدو  .ولــئن كــان حـواي  2.2مليــون شــ ،مشــر اخليــا لفعـ  ،فقــد فــر
 1.3مليون ش ،آخرين من الصراع يف منطق كاسـاي خـال النصـف الثـاين مـن عـا  ،2016ليصـ
جممــوع عــد األشــ،اص املشــر ين إىل  3.7مايــني شــ . ،وفــر ح ـواي  31 000شــ ،إىل ةنغــوال،
ليص ـ ـ ب ـ ـ لك جمم ــوع ع ــد الاجئ ــني يف املنطق ـ ـ ال ـ ـ ين ةص ــلام م ــن مجاو ي ـ ـ اللونغ ــو الدميقراطي ـ ـ إىل
م ــا يق ــر م ــن  570 000ش ــ . ،وح ــى  30حزيران/يونيـ ـ  ،واص ــلت مجاو يـ ـ اللونغ ــو الدميقراطيـ ـ
استضــاف ةكثــر مــن  473 000الجــئ ،معظماــم مــن وانــدا ( 245 000شــ ،) ،ومجاو ي ـ ةفريقيــا
الوسط ( 102 000ش ) ،وجنو السو ان ( ٨0 775ش.) ،
 - 13ويف مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط  ،ة اســتئناف القتــال بــني اجلماعــا املســلح يف مبــا ي وب ـراي
وكاغا ندو و إىل حتركا اخلي للسلان ووصول قا مني جد إىل البلدان اجملـاو ة .فبحلـول متوز/يوليـ ،
ك ـ ــان هن ـ ــاك ح ـ ـواي  4٨1 000الج ـ ــئ م ـ ــن مجاو ي ـ ـ ةفريقي ـ ــا الوس ـ ــط يف تش ـ ــا  ،ومجاو ي ـ ـ اللونغ ـ ــو
الدميقراطي  ،واللام ون ،واللونغو .وكان قراب  560 000شـ ،مشـر ين اخليـا ،وهـو مـا ميثـ زاي ة
بنسب  40يف املائ مقا ن لسن املاضي  ،ووق ةكثر من  1٨0 000حال تشـريد جديـدة يف الفـةة بـني
ةاي /مــايو ومتوز/يولي ـ  .وعل ـ الــرغم مــن احلال ـ املتقلب ـ  ،قُــدمت املســاعدة ل ـ الف مــن املشــر ين اخليــا
للعــو ة طوعــا إىل العاصــم  ،فيمــا عــا ح ـواي  34 000الجــئ مــن مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط مــن تلقــا
ةنفسام إىل مناطقام األصلي .

جي  -غرب أفريقيا
 - 14تسببت اهلجمـا ضـد املـدنيني يف مشـال شـر نيجـ اي وعـرب احلـدو يف وقـوع املزيـد مـن التشـريد
يف تشا والنيجر ونيج اي ،فيما تدهو احلال األمني يف مشال ماي ووسطاا .وإمجـاال ،استضـافت هـ ه
املنطق ـ ون اإلقليمي ـ ح ـواي  300 000الجــئ و  2.7مليــون مشــر اخليــا .وتواص ـ التش ـريد النــاجم
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ع ــن االش ــتباكا ب ــني اجملتمع ــا احمللي ـ ـ  ،مب ــا يف ذل ــك ب ــني امل ـ ـزا عني املعتم ــدين عل ـ ـ الرع ـ ـ وامل ـ ـزا عني
املســتقرين و/ةو بســب املســائ املتعلق ـ أل اض ـ  ،وةثــر لد ج ـ األوىل يف نيج ـ اي ومــاي وبوكينــا فاســو
وكو يفوا وغاج وتوغو.
 - 15ويف مشال شر نيج اي ،ة انتااكا حقـو اإلنسـان ،إىل جانـ ظـروف قريبـ مـن اجملاعـ ،
إىل ا تفــاع عــد املشــر ين اخليــا إىل ح ـواي  1.٨مليــون شــ . ،ووجــد ةكثــر مــن  200 000نيج ـ ي
ماذا يف تشا واللام ون والنيجر ،وتعيش الغالبي العظمـ مـنام يف جمتمعـا حمليـ مضـيف فقـ ة .وقـا
ك من األمم املتحدة وشركائاا بتسجي الاجئني ،وزو وهـم لواثئـق ،وقـاموا لـدعوة مـن ةجـ اسـتمرا
من حق اللجو ملن اإلعا ة القسري  .ومت تعزيز املساعدة املقدم إىل املشـر ين اخليـا علـ الـرغم مـن ةن
ت ـ ــوف امل ـ ــةو املائ ـ ــم والغـ ـ ـ ا وعناص ـ ــر املعونـ ـ ـ األساس ـ ــي ظـ ـ ـ ص ـ ــعبا ج ـ ــدا يف بعـ ـ ـ املن ـ ــاطق .وب ـ ــني
نيســان/ةبري وحزيران/يوني ـ  ،عــا ح ـواي  13 000الجــئ نيج ـ ي مــن تلقــا ةنفســام مــن اللــام ون،
وعاش معظمام مشـر ين يف منطقـ نلـ بشـمال نيجـ اي ،فيمـا اسـتمر و و تقـا ير عـن حـاال العـو ة
القسري  .وكان الوصول إىل مناطق العو ة حمدو ا.
 - 16ويف مــاي ،كانــت احلال ـ األمني ـ يف مشــال ووســط مــن البلــد متقلب ـ  ،إذ و تقــا ير عــن وقــوع
اشــتباكا بــني مجاعــا مســلح  ،وعنــف طــائف وهجمــا إ هابيـ  ،مبــا يف ذلــك علـ طــول احلــدو مـ
ـاي مشــر ين اخليــا ،ألن التقــد احملــرز يف تنفي ـ اتفــا
بوكينــا فاســو والنيجــر .وظ ـ ح ـواي  52 000مـ ي
الســا املوقـ يف حزيران/يونيـ  2015كــان بطيئــا .وعــا ةعــدا قليلـ مــن الاجئــني واملشــر ين اخليــا
مــن تلقــا ةنفســام وتلقـوا املســاعدة ،فيمــا ةبلِـ ةيضــا عــن وقــوع حــاال تشـريد جديــدة .وواصــلت األمــم
املتحدة توف احلماي واملساعدة لقراب  140 000الجئ ماي يف بوكينا فاسو ومو يتانيا والنيجر ،حيـ
مت تعزيز برام االعتما عل النفس وكس الرز .
 - 17ومشلت البلدان األخر املستضيف لاجئني يف املنطقـ بـنن (ب ـ  600الجـئ مـن مجاو يـ ةفريقيـا
الوس ــط و  160الجئ ــا إيف ـ ـوا اي) ،وغامبي ــا (حب ـ ـواي  ٨ 000الج ــئ ،معظما ــم م ــن الس ــنغال) ،وغ ــاج
(بـ  13 000الجئ ،معظمام من توغو وكـو يفـوا ) ،وغينيـا  -بيسـاو (ب ـ  9 300الجـئ ،معظماـم
م ـ ــن الس ـ ــنغال) ،والس ـ ــنغال ( 14 600الج ـ ــئ ،معظما ـ ــم م ـ ــن مو يتاني ـ ــا) ،وتوغ ـ ــو ( 12 500الج ـ ــئ
و  7٨0ملتمسا للجو  ،معظمام من غاج وكو يفوا ).

دال  -اجلنوب األفريق
 - 1٨استضافت منطق اجلنو األفريقـ حـواي  2٨9 000ملـتمس للجـو  ،و  162 000الجـئ،
معظماــم مــن إثيوبيــا ،وبو ونــدي ،ومجاو يـ اللونغــو الدميقراطيـ  ،والصــومال ،و  15 000مشــر اخليــا
و  5 700عائــد .وظلــت التحركــا امل،تلط ـ تشــل حتــداي ،وال ســيما يف جنــو ةفريقيــا ،حي ـ كــان
يتوج النظر يف عد كب من طلبا اللجو لتحديد من هم يف حاج إىل محاي ولي  ،وسـط خمـاوف
بشةن األمن القوم وكراهي األجان  .وظلت املشاعر املعا ي لألجان متث مشـلل يف جنـو ةفريقيـا،
إذ ةبلِ عن وقوع هجما متفرق .
 - 19وجنم عن العنف يف غر موزامبيق تشريد اآلالف من الناس ال ين فروا إىل زمبابوي ومـاوي يف
عا  .2016وتوقفت األعمال العدائي يف ةواخر العا  ،وعا حواي  5 ٨00ش ،إىل اي هم.
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 - 20وع ـ ــزز األم ـ ــم املتح ـ ــدة حض ـ ــو ها يف ةنغ ـ ــوال ل ـ ــدعم احللوم ـ ـ يف التعام ـ ـ م ـ ـ وص ـ ــول ح ـ ـواي
 32 000ش ،كانوا فا ين من منطق كاساي يف مجاو ي اللونغو الدميقراطي  .وكانـت غـالبيتام مـن
النسا واألطفال واملسنني ال ين وصلوا إىل مقاطع لوندا نو  ،يف حال سيئ من حي التغ ي  .وقـدمت
الوكاال اإلنساني  ،لتنسيق م السلطا احمللي  ،املساعدة إلنقاذ احلياة وخدما ةساسي ةخر .

اثلثا  -محاية الالجئ واملشردي داخ يا وعدمي اجلنسية
ألف  -املشهد يف جمال احلماية
 - 21ل ــئن ُمنح ــت للماي ــني م ــن الاجئ ــني وملتمس ـ اللج ــو احلماي ـ يف مجي ـ ةحن ــا ةفريقي ــا ووف ــر
للمشر ين اخليا احلماي يف بلداهنم ،لوحظت حتداي ئيسي يف جمال احلماي  ،إذ كانـت هنـاك حـاال
إعا ة قسري  ،وقيو مفروض عل حري احلرك وعقبا ما يـ وإ ا يـ منعـت املشـر ين مـن إملانيـ القيـا
إبجـ ـرا ا طلـ ـ اللج ــو  ،واالس ــتفا ة م ــن احلمايـ ـ القانونيـ ـ واملس ــاعدة .وس ــا االجت ــا لبش ــر وهتريـ ـ
املاــاجرين ،والعنــف اجلنس ـ واجلنســاين ،والتجنيــد القســري يف العديــد مــن األمــاكن ،فيمــا شــل احلفــا
عل الطاب املدين للجو مشلل يف بع البلدان.
 - 22وظلــت بلــدان عديــدة يف ةفريقيــا اثبت ـ يف التزاماــا حبماي ـ الاجئــني واملشــر ين اخليــا .وعملــت
األمــم املتحــدة م ـ احللومــا املعني ـ عل ـ تعزيــز نظــم اللجــو الوطني ـ  ،وســاعد عل ـ ضــمان إج ـرا ا
متيســرة ومنصــف وفعال ـ لتحديــد مركــز الاجــئ يف املرحل ـ االبتدائي ـ وعنــد اســتئناف الق ـرا ا املت ،ـ ة يف
الطلبا  .وقُد الدعم من خال مبـا ا بنـا القـد ا واملسـاعدة التقنيـ واملشـاك يف احلـوا ا املتعلقـ
لسياسا الوطني .

ابء  -التسجي والتوثيق
 - 23ظـ التســجي والتوثيــق لغـ األمهيـ يف جمــال احلمايـ إذ ســاعدا علـ منـ اإلعــا ة القسـري وملنــا
من احلصول عل اخلدما  .واعتُمد نظـا إ ا ة اهلويـ السـتدالل البيولـوج ملفوضـي األمـم املتحـدة لشـؤون
الاجئني يف بلدان خمتلف يف مجي ةحنا القـا ة ،ممـا ةات اسـت،اص وختـزين واسـةجاع معلومـا االسـتدالل
البيولوج املرتبط هبوي وحيدة مقرون بس ة ذاتي معين  ،بغي محاي وصون اهلواي عل مر الزمن.
 - 24وواصلت املنظم الدولي للاجرة التسجي الستدالل البيولوج يف جنـو السـو ان ،وشـرعت
يف ه ـ ـ ا التسـ ــجي يف منـ ــاطق خـ ــا مواق ـ ـ محاي ـ ـ املـ ــدنيني تسـ ــج فياـ ــا اجملتمعـ ــا احمللي ـ ـ للمشـ ــر ين
والضعفا  .وكان العديد من األفرا سجلوا من قب يف املوق وجر إعا ة تسجي بطاقـاهتم ،األمـر الـ ي
ملن األسر من احلصول عل املساعدة اإلنساني الي تشتد احلاج إلياا يف موقعام احلاي.

جي  -التحركات املخت طة
 - 25ظلت ِيف ةفريقيا غالبي ُ الناس ال ين تنقلوا يف حتركـا خمتلطـ يف القـا ة ،بينمـا م تنتقـ سـو ةقليـ إىل
ةمــاكن ةخــر  .وأتثــر اجلــز اجلنــوي مــن ةفريقيــا بشــل غ ـ متناس ـ  ،حي ـ ةن اللث ـ مــن األف ـرا ســافروا يف
جمموعــا  ،جتــاه جنــو ةفريقيــا .ومت اع ـةاض طريــق العديــد مــن الاجئــني واملاــاجرين ،مبــن فــيام قصــر غ ـ
مصحوبني ب ويام ،ةثنا الدخول إىل بلدان املرو العابر ةو اخلرو مناا وةلق القب عليام موظفو اهلجرة.
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 - 26وعرقـ كـ مــن القــد ةِ احملــدو ة ملــوظف احلــدو علـ القيــا بفعاليـ بتحديــد األشــ،اص احملتــاجني
إىل احلمايـ الدوليـ املتنقلـني عـرب احلــدو واالفتقـا ِ إىل آليـا اإلحالـ املناســب إملانيـ احلصـول علـ احلمايـ
واالستفا ة من احللول .وتشم األسبا امل كو ة لتفس قيا ةش،اص هلم شواغ مشروع متعلق حلماي
هب ه الرحا اخلط ة عد توف احلماي الفعال يف بلـدان اللجـو األول وبلـدان املـرو العـابر ،وانعـدا األمـن
وظروف االستقبال السيئ  ،وطول مدة اإلجرا ا املتعلق بتحديد مركز الاجئ ،واالفتقا إىل فرص كس
الرز واحلصول عل التعليم ،واالستفا ة احملدو ة من إعا ة التوطني وم مش األسر.
 - 27واســتمر اإلبــا عــن انتشــا للشــبلا اإلجراميـ الضــالع يف االجتــا لبشــر عــرب طــر اهلجــرة يف
ةفريقيا ،وكـان النسـا واألطفـال معرضـني لل،طـر بوجـ خـاص .فقـد ةصـب اللجـو إىل املاـربني ظـاهرة شـائع
بصــو ة متزايــدة؛ ويعــرض كــا مــن الاجئــني واملاــاجرين لل،طــر الشــديد ومل،ــاطر متزايــدة متعلق ـ حلماي ـ .
وواصــلت حرك ـ الاجئــني واملاــاجرين عــرب الصــحرا اللــرب جتــاه مشــال ةفريقيــا وإىل وســط البحــر األبــي
املتوسط حنو ةو و التسب يف خسائر فا ح يف األ وا  .ففـ عـا  ،2016ةفيـد أبن ةكثـر مـن 40 000
ش ، ،ةو  23يف املائ من األش،اص ال ين وصلوا إىل إيطاليـا عـن طريـق البحـر ،جـاووا مـن شـر ةفريقيـا
والقرن األفريق  ،وكان حواي  110 000ش ، ،ةو  60يف املائ تقريبا ،من غر ةفريقيا.

دال  -التشريد الداخ
 - 2٨ة اســتمرا الن ـزاع وانتااكــا القــانون اإلنســاين الــدوي ،الق ـةان يف بع ـ األحيــان م ـ ةخطــا
بطيئ الظاو وكوا ث مفاجئ  ،إىل التشريد الداخل ألعدا كب ة من األش،اص .وكانت ة بع مـن البلـدان
الي لدياا ةكرب عد من السلان املشر ين اخليا يف ةفريقيا :مجاو ي اللونغـو الدميقراطيـ وجنـو السـو ان
والسو ان والصومال .و من بني ةكثـر مـن  11مليـون مشـر اخليـا ،كانـت األغلبيـ يف شـر ةفريقيـا والقـرن
األفريقـ ( 5.7مايــني شــ ،) ،يليامــا كـ مــن وســط ةفريقيــا ومنطقـ البح ـ ا اللــرب ( ثاث ـ مايــني
شــ ) ،وغــر ةفريقيــا ( 2.3مليــون وال ) .وكــان مــا يزيــد علـ  1.3مليــون شــ ،يف مجاو يـ اللونغــو
الدميقراطي و  ٨65 000ش ،يف جنو السو ان ُشر وا حديثا يف عا .2016
 - 29ووقع ـ ـ ــت األن اتفاقيـ ـ ـ ـ االحت ـ ـ ــا األفريقـ ـ ـ ـ حلمايـ ـ ـ ـ املش ـ ـ ــر ين اخلي ـ ـ ــا يف ةفريقي ـ ـ ــا ومس ـ ـ ــاعدهتم
(اتفاقي كمباال)  40ول من بني الدول األعضا يف االحتا األفريق البال عد ها  54ول  ،وصـدقت
علياــا  27ولـ  .ونُظمــت الــدو ة األوىل ملـؤمتر الــدول األطـراف يف االتفاقيـ يف زمبــابوي يف نيســان/ةبري ،
مبش ــاك منظم ــا وليـ ـ  .وإذ س ــلم املش ــاكون أبنـ ـ ال يـ ـزال م يتحق ــق إ ا ةحل ــا اتفاقيـ ـ كمب ــاال يف
الق ــانون ال ــوطي ،اعتم ــدوا خط ـ عم ـ للتنفي ـ  .وش ــا ك ك ـ م ــن األم ــم املتح ــدة وش ــركائاا يف ع ــد م ــن
املبا ا الرامي إىل تشجي التصديق عل االتفاقي وتنفي ها ،وقدموا التد ي ذي الصل .

هاء  -منع العنف اجلنس واجلنساين والتصدي له
 - 30اســتمر اســت،دا العنــف اجلنس ـ واجلنســاين كســا مــن ةســلح احلــر وةســلو مــن ةســالي
تشريد املدنيني من املناطق االسةاتيجي يف العديد من البلدان .والاجئا واملشـر ا اخليـا اللـوا ،تعرضـن
هل ا النوع من العنف ،مبا يف ذلك ةثنا الفرا  ،م تت هلن فرص كافي لاستفا ة مـن الرعايـ الطبيـ واحلمايـ
القانوني والدعم النفس  -االجتماع  ،وم تلن مرافق صحي عديدة جمازة لاستجاب الحتياجاهتن.
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 - 31وةعطت وكاال األمم املتحدة اإلنساني األولويـ للحمايـ والتصـدي للعنـف اجلنسـ واجلنسـاين
م ــن خ ــال إشـ ـراك اجملتمع ــا احملليـ ـ  ،وزاي ة ف ــرص احلص ــول علـ ـ اخل ــدما الص ــحي وت ــوف املس ــاعدة
القانوني  .ففـ اللـام ون ،ةنشـئت يف األحيـا احلضـري الـي تضـم جتمعـا كبـ ة مـن الاجئـني  13جلنـ
جمتمعي ـ لللشــف املبلــر عــن حــاال العنــف اجلنس ـ واجلنســاين واإلحال ـ لاســتفا ة مــن اخلــدما الــي
ت ـ ــديرها احللومـ ـ ـ  .ويف نيجـ ـ ـ اي ،عمل ـ ــت األم ـ ــم املتح ـ ــدة مـ ـ ـ نقابـ ـ ـ احمل ـ ــامني النيج ي ـ ــني علـ ـ ـ ت ـ ــد ي
 50مســؤوال مــن النظــا القضــائ بشــةن اس ـةاتيجيا الوقاي ـ واالســتجاب  .ويف مجاو ي ـ تنزانيــا املتحــدة،
مس وجو املوظفني الطبيـني يف نقـاف الـدخول علـ احلـدو لقيـا يف الوقـت املناسـ بتحديـد الضـحااي
والتعجي ـ إلحال ـ لتلق ـ اخلــدما الصــحي واملشــو ة النفســي  -االجتماعي ـ  .ويف جنــو الســو ان ،مت
ت ــوف جمموع ــا مس ــتلزما م ــا بع ــد التع ــرض لاغتص ــا  ،ومت ت ــد ي حـ ـواي  100مق ــد لل ،ــدما
الصحي علـ املعاجلـ السـريري حلـاال االغتصـا  .ويف السـو ان ،مت تـد ي حـواي  50الجئـا متطوعـا،
إىل جان ةخصائيني اجتماعيني قامت وزا ة الرعاي والضمان االجتماع بنشـرهم ،علـ تقـدم املسـاعدة
إىل ضحااي العنف اجلنس واجلنساين.

واو  -محاية الطف
 - 32نــت عــن الن ـزاع والعنــف خمــاطر كب ـ ة لنســب لألطفــال ،مبــا يف ذلــك األذ البــدين والنفس ـ ،
والتجنيــد القســري ،والعنــف اجلنسـ واجلنســاين واالجتــا ألطفــال .وكــان األطفــال املشــر ون ةيضــا عرضـ
للعنــف اخ ـ األســرة ولغ ـ ه مــن امل،ــاطر املتعلق ـ حلماي ـ بســب العــيش يف ظــروف تتســم الكتظــا ،
وتعطـ ـ الش ــبلا االجتماعيـ ـ  ،واملع ــاجة النفس ــي  .وتض ــر بش ــل خ ــاص األطف ــال الـ ـ ين م يس ــتطيعوا
ال ـ ـ ها إىل املد س ـ ـ  .ومشلـ ــت التحـ ــداي اللب ـ ـ ة األخـ ــر املتعلق ـ ـ حبماي ـ ـ األطفـ ــال تشـ ــوي األعضـ ــا
التناسلي لإلجث والزوا املبلر والزوا القسري.
 - 33وبـُ لت كـ اجلاــو للفالـ ةن تلــون تلبيـ احتياجــا األطفــال ةساســي يف ةي اســتجاب يف جمــال
احلماي ـ  .إذ عملــت األمــم املتحــدة بشــل وثيــق م ـ الســلطا الوطني ـ املعني ـ حبماي ـ الطف ـ لضــمان تلق ـ
ووضــعت خطــط
األطفــال املعرضــني لل،طــر ،مبــن فــيام األطفــال املفص ـولون عــن ةســرهم ،للرعاي ـ املناســب ُ .
إقليمي لاستجاب الحتياجا الاجئني متعلق حتديدا لتعليم ومحاي الطف من ةج املساعدة عل تقـدم
منظو إقليم لاستجاب للحال الطا ئ لاجئني من جنو السو ان يف ه ين اجملـالني .ويف إثيوبيـا وةوغنـدا
وكينيا ،مت تعزيز نظم إ ا ة احلاال من ةج السـما إلحالـ املناجيـ لألطفـال املعرضـني لل،طـر مـن ةجـ
االستفا ة من خدما مت،صص  .وظ اقتفا ةثر األسـر ومجـ مشلاـا ميـثان ةولويـ يف مجيـ ةحنـا املنطقـ .
ففـ ـ إثيوبي ــا ،ك ــان ع ــد األطف ــال غـ ـ املص ــحوبني واملنفص ــلني ع ــن ذويا ــم الـ ـ ين وص ــلوا يف ع ــا 2016
( 4 200طف ـ ) ةعل ـ قــم ســج  ،فيمــا كــان البل ــد يستضــيف مــا جمموع ـ  43 527مــن األطفــال غ ـ
املصــحوبني واملنفصــلني عــن ذوياــم .ويف مجاو ي ـ تنزانيــا املتحــدة ،قــدمت اليونيســف الــدعم لـ ـ  6 453مــن
األطفال البو ونديني غ املصحوبني واملنفصلني عن ذويام ال ين هلم شواغ حا ة متعلق حلماي .


اجلنسية
زاي  -انعدام
 - 34ح ــدثت ةوج ـ ـ تق ــد هام ـ ـ يف التص ــدي ملس ــةل انع ــدا اجلنس ــي  ،وذل ــك لتع ــاون الوثي ــق م ـ ـ
املنظما اإلقليمي  .فف ةاي /مايو ،اعتمد اجلماع االقتصا ي لدول غر ةفريقيـا خطـ عمـ بنجـول
بشــةن القضــا عل ـ انعــدا اجلنســي للفــةة  ،2024-2017الــي ةوجــز فياــا التــداب الرامي ـ إىل تنفي ـ
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االلتزامـ ــا املقطوع ـ ـ مبوج ـ ـ إعـ ــان ةبيـ ــدجان بشـ ــةن القضـ ــا عل ـ ـ انعـ ــدا اجلنسـ ــي ال ـ ـ ي اعتمـ ــد يف
عا  .2015ووضعت معظـم ول غـر ةفريقيـا خطـط عمـ وطنيـ  .واختـ اجلماعـ اإلمنائيـ للجنـو
األفريق ـ ق ـرا ا بشــةن من ـ حــاال انعــدا اجلنســي ومحاي ـ عــدمي اجلنســي يف املنطق ـ  .واعتمــد الــدول
األعضا يف املؤمتر الدوي املعي مبنطق البح ا اللـرب  ،البـال عـد ها  12ولـ  ،مشـروع إعـان بشـةن
القضا عل انعدا اجلنسي  ،بغي إقرا ه مسيا يف وقت الحق يف عا .2017
 - 35وانضــمت غيني ــا  -بيس ــاو إىل اتفاقي ـ ع ــا  1954املتعلق ـ بوض ـ األش ــ،اص ع ــدمي اجلنس ــي
واتفاقي ـ عــا  1961املتعلق ـ خبف ـ حــاال انعــدا اجلنســي  ،ممــا ف ـ جممــوع عــد الــدول األط ـراف يف
االتفاقيتني إىل  ٨9و  6٨ول  ،عل التواي.
 - 36وإذ سلم اجمللس التنفيـ ي لاحتـا األفريقـ حلـق يف اجلنسـي كحـق مـن حقـو اإلنسـان ،وافـق
عل مشروع الربوتوكول بشةن احلق يف جنسـي امللحـق مليثـا األفريقـ حلقـو اإلنسـان والشـعو  .ومـن
املتوق ةن جيري تقدم ه ا املشروع إىل الدول األعضا للموافق علي يف عا  .201٨ويف الوقـت نفسـ ،
سعت عدة ول إىل تنفي إصاحا قانوني حملي من ةج كفال االلتزا ملعاي الدولي بشةن املساواة
يف احلقــو يف اجلنســي  .وقامــت سـ اليون ومدغشــقر بتعــدي قانونيامــا املتعلقــني جلنســي للســما للمـرةة
بنق جنسيتاا إىل ةوال ها عل قد املساواة م الرج .
 - 37وواصـ ـ ب ــرجم ةفريقي ــا للتعجيـ ـ بتحس ــني نظ ــم التس ــجي امل ــدين واإلحص ــا ا احليويـ ـ  ،وه ــو
برجم إقليم وضعت الوزا ا املسـؤول عـن التسـجي املـدين ،تعزيـز نظـم التسـجي املـدين واإلحصـا ا ،
بدعم من األمم املتحدة.
 - 3٨وبُـ لت جاــو لت،فــي عــد عــدمي اجلنســي مــن خــال أتكيــد اكتســا اجلنســي ةو الســما
ب ـ  .فف ـ كــو يف ـوا  ،حص ـ مــا يقــر مــن  6 000مــن عــدمي اجلنســي عل ـ اجلنســي يف الفــةة بــني
عــام  2014و  2016مــن خــال إجـرا ا خاصـ  .ويف كينيــا ،ةصــد الـرئيس تعليماتـ ملــن اجلماعـ
اإلثني ماكوندي واثئق اجلنسي  .وحص حواي  1 500فر من مجاع ماكوندي عل اجلنسي .

رابعا  -االستجابة اإلنسانية والتحدايت التنفيذية
ألف  -القدرات والقيود
 - 39ظلــت إملاني ـ إيصــال املســاعدا اإلنســاني  ،ال ســيما يف مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط  ،وجنــو
السو ان ،والسو ان ،والصـومال ،ومشـال نيجـ اي ،صـعب للغايـ  .إذ حـد االعتبـا ا األمنيـ  ،فضـا عـن
العقبــا اإل ا ي ـ  ،مــن قــد ة اجلاــا الفاعل ـ يف اجملــال اإلنســاين عل ـ الوصــول إىل الســلان احملت ــاجني،
ال سـيما يف مجاو يـ اللونغـو الدميقراطيـ  .ويف بو ونـدي ،واجـ الشـركا يف العمـ اإلنسـاين عراقيـ إ ا يـ
عل ـ الص ــعيد احملل ـ  ،وال س ــيما يف املن ــاطق النائي ـ حي ـ ك ــان ك ـ م ــن تش ـريد الس ــلان واالحتياج ــا
اإلنســاني آخـ ة يف االز اي  .ويف مشــال اللــام ون ،ة وجــو األلغــا األ ضــي  ،والـ خائر غـ املنفجــرة،
واألجازة املتفجرة املرجتل  ،إىل جانـ اسـتمرا انعـدا األمـن ،إىل تقييـد الوصـول إىل املشـر ين واجملتمعـا
احمللي املضيف  .وحال وجو اجلماعا املسلح ةيضا ون الوصول إىل ةجزا من تشا وماي والنيجر.

17-14411

9/20

A/72/354

 - 40ولتعزيز فعالي االستجا اإلنسـاني  ،اسـتُ،دمت بشـل متزايـد املسـاعدا النقديـ يف العديـد
من العمليا يف مجي ةحنا ةفريقيا ،مبا يف ذلك يف السو ان والصومال ،متشيا م االلتزاما الي قُطعـت
يف إطــا الصــفق اللــرب  .إذ ةعطــت املــن النقدي ـ املتعــد ة األغ ـراض لاجئــني مزيــدا مــن االســتقالي يف
تلبي ـ احتياجــاهتم يف جمــاال كالغ ـ ا  ،والوصــول إىل اخلــدما  ،والتعلــيم .وكانــت ةيضــا مبثاب ـ ة اة هام ـ
للحمايـ  ،واســتُ،دمت لتيسـ عمليــا العــو ة .وتشــا ك منظمــا األمــم املتحــدة يف وضـ مرفــق مشــةك
للنقدي للفال اللفا ة.

ابء  -الغذاء والتغذية
 - 41زا مــن تفــاقم احلال ـ التغ وي ـ لاجئــني واملشــر ين اخليــا األزمــا الغ ائي ـ يف عــدة بلــدان.
إذ يلــون املشــر ون والاجئــون معرضــني بشــل خــاص لل،طــر ،ويلــون الســب يف ذلــك يف كث ـ مــن
األحيــان هــو احل ـواجز الــي حتــول ون الوصــول إىل ةس ـوا العم ـ  .ويف املقاب ـ  ،كث ـ ا مــا يعتمــدون عل ـ
األسر واجملتمعا احمللي املضيف  ،وبـ لك يسـتنزفون املـوا الضـئيل ةصـا .وميلـن ةن يـؤ ي التنـافس علـ
املـ ـوا احمل ــدو ة إىل ح ــدوث ت ــوترا وق ــد يتس ــب يف نش ــو نزاع ــا  .ويف ع ــا  ،2016ق ــد ب ــرجم
األغ ي ـ العــامل األغ ي ـ إىل ح ـواي  7.5مايــني مــن الاجئــني واملشــر ين اخليــا يف ةفريقيــا .وم ـ ذلــك،
ونظ ـرا لاحتياج ــا املتزايــدة وةوج ـ العج ــز يف التموي ـ  ،وقع ــت ختفيض ــا كب ـ ة يف حص ـ اإلعاش ـ .
وا تفـ ـ ع ــد الاجئ ــني املتض ــر ين م ــن الت،فيض ــا يف حصـ ـ اإلعاشـ ـ م ــن  7٨7 000ش ــ ،يف
ع ــا  2014إىل ةكث ــر م ــن ملي ــوين ش ــ ،يف ع ــا  .2016وتراوح ــت نس ــب الت،ف ــي يف املس ــاعدة
الغ ائيـ ـ ب ــني  14يف املائـ ـ يف إثيوبي ــا و  75يف املائ ـ ـ لنس ــب ل ــبع الاجئ ــني يف ةوغن ــدا .ويف كيني ــا،
مت ختفي حص اإلعاش مبقدا النصف لنسب ل ـ  434 000الجئ يف ا ا وكاكوما.
 - 42وظـ انتشــا نقـ التغ يـ يف صــفوف األطفــال الاجئــني ون ســن اخلامسـ يثـ القلــق .ففـ
عـا  ،2016عـوج حـواي  119 000طفـ ون ســن اخلامسـ مــن سـو التغ يـ احلـا  .ومــن بـني مواقـ
الاجئــني الـ ـ  97الــي مشلتاــا الد اس ـ االستقصــائي يف  11بلــدا مستضــيفا لاجئــني ،اعتــرب مســتواي
ســو التغ يـ احلــا مقبولـ فقــط يف  53موقعــا .وكــان التقــز  ،وهــو مؤشــر لســو التغ يـ املــزمن ،مرتفعــا يف
 75موقعــا .وم تلــن مســتواي فقــر الــد لــد األطفــال الاجئــني ون ســن اخلامسـ متوافقـ مـ املعــاي
املقبولـ إال يف موقـ واحــد .وحاولـت اجلاـو الــي بـ هلا كـ مــن مفوضـي األمـم املتحــدة لشـؤون الاجئــني
واليونيس ــف وب ــرجم األغ يـ ـ الع ــامل عم ــا للحلوم ــا الوطنيـ ـ حتس ــني التغ يـ ـ يف الس ــياقا املتعلقـ ـ
لاجئ ــني .فعلـ ـ س ــبي املث ــال ،قام ــت اليونيس ــف بتوس ــي نط ــا برججما ــا للتغ يـ ـ م ــن ةجـ ـ األطف ــال
الاجئــني املصــابني بســو التغ ي ـ الشــديد يف جنــو كر فــان وشــر ا فــو والســو ان وبــدة عمليــا
الفرز لللشف عن حاال سو التغ ي لد صغا األطفال وتقدم املشو ة لألماا ومقدم الرعاي .

جي  -الصحة
 - 43تــدهو احلالـ الصــحي لاجئــني واملشــر ين اخليــا يف بعـ البلــدان ،واتســمت بســو التغ ي ـ
الشديد وتفش احلصب واللول ا واملا اي والتاا السحااي ،مما سب ضغطا إضـافيا علـ الـنظم الصـحي
الوطني  .فقد ة االكتظا الشديد يف املاجئ ةو امل،يمـا البسـيط جـدا ،وعـد كفايـ امليـاه واملرافـق
الصــحي وتــدين مســتواي التلقــي إىل زاي ة يف األمـراض املعديـ  .وكفـ كـ مــن األمــم املتحــدة وشــركائاا
تقــدم اخلــدما الصــحي األساســي مــن خــال العيــا ا املتنقل ـ والتنســيق الفعــال م ـ الســلطا احمللي ـ
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والوطنيـ بشــةن مســائ مناـا التةهـ واالســتجاب ُ .ووضــعت تــداب لتحســني نوعيـ امليــاه ومرافــق الصــرف
الصح يف امل،يما .
 - 44ومت توسي نطا التدخا والربام يف جمال الصح العام لتلبي االحتياجـا امللحـ لاجئـني
مـن جنـو السـو ان .وة التـدخا الطا ئـ يف جمـال الصــح العامـ املنسـق فيمـا بـني األمـم املتحــدة،
واملنظم ــا غ ـ ـ احللومي ـ ـ  ،ووزا ا الص ــح إىل حتقي ــق عملي ــا تص ــد فعال ـ ـ لتفش ـ ـ و الل ــول ا يف
إثيوبي ــا ،وةوغن ــدا ،ومجاو ي ـ ـ تنزاني ــا املتح ــدة ،وكيني ــا ،ح ــد م ــن الع ــدو ووق ــوع الوفي ــا  .ويف إثيوبي ــا
وةوغنــدا ،عمــت اليونيســف عمليــا تلقــي الاجئــني مــن جنــو الســو ان وســلان البلــد املضــيف ضــد
احلصـ ــب  ،واسـ ــتفا مناـ ــا  94 000طف ـ ـ  .ومت حتصـ ــني  65 000طف ـ ـ الجـ ــئ يف ةوغنـ ــدا ضـ ــد شـ ــل
األطفــال .وةجريــت محلـ تلقــي ضــد التاــا الســحااي لفائــدة الاجئــني مــن جنــو الســو ان واجملتمعــا
احمللي احمليط هبـم يف إثيوبيـا .ويف مجاو يـ ةفريقيـا الوسـط  ،مشلـت محـا التلقـي ضـد احلصـب ةكثـر مـن
 33 000طف ـ مشــر  .ويف مشــال شــر نيج ـ اي ،قُــد الــدعم التقــي مــن ةج ـ تعزيــز القطــاع الصــح ،
بطــر مناــا نشــر املئــا مــن العــاملني اجملتمعيــني وةكثــر مــن  30عيــا ة متنقل ـ  .و ِ
اخت ـ ةيضــا خط ـوا
للتصــدي ،مــن خــال التــدخا املتعلق ـ بف ـ وس نق ـ املناع ـ البش ـري /اإليدز ،ل ـزاي ة تعــرض الســلان
املشر ين لف وس نق املناع البشري .
 - 45ويف ةاي /مايو ،وافقت مجعي الصح العاملي علـ قرا هـا  15-70بشـةن تعزيـز صـح الاجئـني
واملاــاجرين ال ـ ي حثــت في ـ الــدول األعضــا يف منظم ـ الصــح العاملي ـ البــال عــد ها  194ول ـ عل ـ
تعزيز التعاون الدوي واملساعدة الضرو ي املتصل لصح من ةج الاجئني واملااجرين .و عمت منظمـ
الص ــح العامليـ ـ البل ــدان األفريقيـ ـ يف جاو ه ــا الراميـ ـ إىل ت ــوف اخل ــدما الص ــحي األساس ــي لاجئ ــني
واملشر ين اخليا يف إطا براجماا الصحي الوطنيـ  ،مبـا يف ذلـك خـدما الصـح اإلجنابيـ والتلقـي  ،وإىل
بنــا القــد ا احمللي ـ  .وكانــت خــدما الصــح اإلجنابي ـ جــز ا ال يتج ـزة مــن االســتجاب يف جمــال الصــح
العام ـ يف الس ــياقا اإلنس ــاني  ،م ـ الةكي ــز عل ـ حتســني الرعاي ـ املقدم ـ عنــد ال ــوال ة واألخ ــر املقدم ـ
حل ــديث ال ــوال ة ،فض ــا ع ــن عملي ــا معاجل ـ ـ ح ـ ـاال العن ــف اجلنس ـ ـ واجلنس ــاين .ويف ع ــا ،2016
اســتوفت نســب  ٨6يف املائ ـ مــن العمليــا املتعلق ـ لاجئــني الــي مشلتاــا الد اس ـ االستقصــائي معيــا
حــدوث نســب  90يف املائـ علـ األقـ مــن الــوال ا يف مرافــق صــحي مبســاعدة ةحــد العــاملني الصــحيني
املاــرة ،وهــو مــا ميثـ زاي ة مقا نـ بنســب  6٨يف املائـ املســجل يف الســنوا الســابق  .ويف إثيوبيــا وجنــو
الس ــو ان والس ــو ان والص ــومالُ ،وزعـ ــت جمموع ــا الل ـ ـواز الص ــحي النسـ ــائي (جمموع ـ ـ الل ـ ـواز احلافظ ـ ـ
لللرامـ ـ ) علـ ـ النس ــا والفتي ــا الض ــعيفا  ،وةنش ــئت ةم ــاكن مائمـ ـ للمـ ـرةة ،وكـ ـ لك مراك ــز للص ــح
اإلجنابي ـ  .وتشــم جمموعــا الل ـواز ه ـ ه ،الــي اســتحدثاا صــندو األمــم املتحــدة للســلان ،مســتلزما
ةساسي للنظاف الصحي للنسا والفتيا املشر ا مت تلييفاا م ثقافا البلدان املعني .

دال  -التع ي
 - 46ظ حصول األطفال املشر ين عل التعليم اجليد يشل حتـداي ،علـ الـرغم مـن التقـد احملـرز يف
بعـ اجلوانـ  .ففـ شـر ةفريقيـا والقـرن األفريقـ  ،عقـد  11بلـدا منتـداي وطنيـ للتشـاو بشــةن إ ا
هــدف التنمي ـ املســتدام ( 4املتعلــق لتعلــيم) يف خطــط التعلــيم الوطني ـ  .ويف جنــو الســو ان و وانــدا،
مت الن يف خطط قطاع التعليم علـ إ مـا الاجئـني .ويف مجاو يـ تنزانيـا املتحـدةُ ،عقـد منتـد إقليمـ
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بشــةن اهلــدف  4مــن ةجـ شــر ةفريقيــا يف شــباف/فرباير ،نــت عن ـ اعتمــا بيــان وزا ي يــن
الاجئني يف اخلطط وامليزانيا ونظم الرصد الوطني .

عل ـ إ ا

 - 47وعقـ التوقي ـ علـ م ـ كرة تفــاهم بــني األمــم املتحــدة والشـراك العاملي ـ مــن ةجـ التعلــيم لتعزيــز
التعــاون بشــةن إ ا الاجئــني يف خطــط التعلــيم الوطني ـ املتعــد ة الســنوا  ،اخت ـ تســع بلــدان ،مــن
مجي ةحنا ةفريقيا ،حتظ هتمـا خـاص مـن ةجـ التنفيـ  .ويف وانـدا ،عملـت األمـم املتحـدة عـن كثـ
م احللوم من ةج النق الفعال لاجئني البو ونديني إىل نظا التعليم الوطي.
 - 4٨وك ـ ـ ــان كـ ـ ـ ـ م ـ ـ ــن األم ـ ـ ــم املتح ـ ـ ــدة وش ـ ـ ــركائاا فع ـ ـ ــالني يف ض ـ ـ ــمان التمويـ ـ ـ ـ يف إط ـ ـ ــا مب ـ ـ ــا ة
”التعلــيم ال ميلــن ةن ينتظــر“ لتحســني التعلــيم لنســب لألطفــال الاجئــني واجملتمعــا املضــيف يف إثيوبيــا
وتش ــا  .فف ـ إثيوبي ــا ،يتمث ـ اهل ــدف يف اس ــتفا ة ةكث ــر م ــن  6٨ 000طف ـ م ــن التعل ــيم ،وزاي ة مع ــدل
االلتح ــا مل ــدا س بنس ــب  50يف املائ ـ ـ  .كم ــا استض ــافت إثيوبي ــا ةك ــرب ب ــرجم م ــن اس ــي جامعي ـ ـ
لاجئ ــني ،إذ اس ــتفا ةكث ــر م ــن  500طالـ ـ الج ــئ م ــن م ــن اس ــي جامعيـ ـ يف إط ــا مب ــا ة ةل ــرب
إينشتاين األملاني األكا ميي لاجئني.

هاء  -سب كسب الرزق
 - 49يف عــا  ،2016ةطلقــت ك ـ مــن مفوضــي األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــني وبــرجم األغ ي ـ
العــامل اس ـةاتيجي مش ــةك م ــن ةج ـ تعزي ــز االعتم ــا عل ـ ال ـ ا يف جم ــال األم ــن الغ ـ ائ والتغ ي ـ يف
حاال اللجو الي طال ةمدها .وهتدف ه ه االسـةاتيجي إىل مسـاعدة الاجئـني علـ تلبيـ احتياجـاهتم
اخلاصـ ـ وتفي ــد ةيض ــا اجملتمع ــا احملليـ ـ املض ــيف  ،مم ــا يع ــزز التماس ــك االجتم ــاع  .ويف ةوغن ــدا ،ق ــدمت
احللوم ـ بســ،ا لاجئــني يف حــاال جلــو طــال ةمــدها ة اض للز اع ـ وملنــت امل ـزا عني الاجئــني مــن
املشاك يف االقتصا خا مستوطنا الاجئني ،ومت حتديـد فـرص مـن ةجـ حتسـني الـربط بـني الاجئـني
العمـ ـ احملتمل ــني .وش ــجعت األم ــم املتح ــدة ساسـ ـ القيمـ ـ الغ ائيـ ـ املس ــتدام وخط ــط اإلنت ــا
وة
الز اع الي تربط صغا املزا عني أبسوا ةكرب .ويف السو ان ،ةنشة األمم املتحدة سلسل قيم للز اعـ
وشــرع
وتربيـ املاشــي مـ الةكيــز علـ إنتـا احلليـ واللحـو مــن ةجـ مـا يقــر مـن  ٨2 000مســتفيدُ .
ةيضا يف إنشا ساس قيم ز اعي يف بوتسواج وبو وندي ومجاو ي اللونغو الدميقراطي .
 - 50ويف بع البلدان ،ة إسااما صغ ة إىل نتائ هام استفا مناا عد ةكرب مـن السـلان.
ففـ منطقـ ســيا بتشــا  ،قُــدمت لرابطــا النســا املشــر ا آ ميــاه مــن ةجـ حــدائقان ،األمــر الـ ي
ةســام يف األمــن الغ ـ ائ ووفــر فرصــا اقتصــا ي للمشــر ين واجملتمعــا احمللي ـ املضــيف  .ويف بوكينــا فاســو،
ومجاو ي تنزانيا املتحـدة ،و وانـدا ،وكينيـا ،مت بـط احلـرفيني الاجئـني ألسـوا الدوليـ  .وسـاعد الـربام
التجريبي لتنمي األعمال التجا يـ مـن البدايـ إىل الناايـ علـ تعزيـز االكتفـا الـ ا .،وعلـ سـبي املثـال،
مشلــت مز عـ تعاونيـ لةبيـ الــدواجن يــديرها الجئــون يف خمــيم تونغوغــا ا يف زمبــابوي جمــز ة حديثـ وواجاـ
جتا يـ لبي ـ املنتجــا لاجئــني واجملتمعــا احمللي ـ املضــيف واملشــا ي التجا ي ـ احمللي ـ  .ويف وانــدا ،عمــت
مبا ة مشةك بني األمم املتحدة واحللوم االعتما عل ال ا وتوف فـرص عمـ لاجئـني اللونغـوليني
والبو ونديني من خال مبا ا لزاي ة األعمال .وب لت جاو ةيضا إلقام وابط مـ مقـدم اخلـدما
املاليـ بغيـ زاي ة حصـول الاجئــني علـ التمويـ  .وةنشـئت خطـ لتقـدم القــروض املتجـد ة يســر تقــدم
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قروض بدون فوائد ل ـ  425مـن الاجئـني ةصـحا املشـا ي يف مسـتوطن كاكومـا يف كينيـا ،ملنـتام مـن
توسي ةعماهلم.

واو  -أم الالجئ واملشردي داخ يا واملوظف العام

يف اجملال اإلنساين

 - 51ظلت ةعمال العنف املستمرة هتـد سـام وةمـن السـلان املشـر ين واملـوظفني العـاملني يف اجملـال
اإلنساين وعرقلت تقدم املساعدة اإلنساني بفعالي  .ومشلت البلدان العشرة الي ُسجلت فياا ةكـرب ةعـدا
احلوا ث مثاني بلدان يف ةفريقيا .ويف الفةة بني حزيران/يوني  2016وةاي /مـايو  ،2017قُتـ مـا جمموعـ
وخطـف  60آخـرين يف حـوا ث ةمنيـ يف ةفريقيـا.
وجر  73عاما مـثلام ُ
 69عاما يف اجملال اإلنساينُ ،
ويف جنــو الســو ان ،قُتـ  14عــاما يف جمــال تقــدم املعونـ يف عــا  2017وحــده .ويف جنــو ووســط
الصومال ،استمر التاديدا املوجا ضد العاملني يف جمال تقدم املعون  ،فيما وقعت هجما بشل
متلر خال السن كلاا ،األمر ال ي جع الوصول إىل بع املناطق غـ مملـن متامـا .وكانـت مجاو يـ
اللونغو الدميقراطي ةحد البلدان الي شاد ةكـرب عـد مـن احلـوا ث األمنيـ الـي مسـت األمـم املتحـدة،
مبا يف ذلك اختطاف وقت خب ين يف منطق كاساي.
 - 52ومشلـت البلــدان األخــر الــي شــاد ةعـدا ا كبـ ة مــن احلـوا ث كــان هلـا ةثــر خــاص علـ ةمــن
الســلان املــدنيني مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط  ،وجنــو الســو ان ،والصــومال ،ومــاي ،ونيج ـ اي .وظ ـ مــن
الص ــع إيص ــال املعونـ ـ يف تش ــا والل ــام ون والنيج ــر ونيجـ ـ اي ،ألن عناص ــر مس ــلح ش ــنت هجم ــا
متفرق وحمد ة اهلدف عل السلان املدنيني.

خامسا  -إهناء التشريد القسري
ألف  -توفري احل ول لالجئ 
العودة الطوعية
 - 53عرق ـ الن ـزاع املتواص ـ  ،وانتااكــا حقــو اإلنســان وغيــا ســيا ة القــانون يف عــد مــن البل ــدان
العو ة الطوعي إىل الوطن .وعل الرغم من ذلك ،يت ،الاجؤون ةحياج القـرا الصـع لعـو ة إىل اي هـم
حــى عنــدما ال تلــون احلال ـ الــي ة إىل تش ـريدهم ُحلــت للام ـ  .وميلــن ةن تتــةثر عملي ـ اختــاذ الق ـرا
بعوامـ كثـ ة ،مبــا يف ذلــك قضــا فـةا طويلـ يف املنفـ والظــروف الصــعب يف بلــد اللجــو  .وعملــت األمــم
املتحـدة علـ التشـجي علـ هتيئـ بيئـ آمنـ للعــو ة ،و عمـت مؤسسـا الدولـ واجملتمـ املـدين املسـؤول عــن
ضمان حقو العائدين ،مبا يف ذلك يف التصدي للعراقي القانوني واإل ا ي وغ ها من العراقي .
 - 54و غــم هشاش ـ البيئ ـ األمني ـ واالجتماعي ـ  -االقتصــا ي يف الصــومال ،عــا إلياــا مــا يقــر مــن
 34 000الجئ صوماي من كينيا يف عا  .2016وةثر اهلشاش املستمرة واجلفاف ال ي كـان يلـو
يف األفق يف قد ة الصومال عل إعا ة اسـتيعا العائـدين .ومـن خـال العمـ عـن كثـ مـ السـلطا ،
قــد ك ـ مــن مفوضــي األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــني وشــركائاا املشــو ة وســاعدوا الاجئــني العائــدين،
وقاموا برصد عمليا العو ة إىل ةقص حد مملن ،وقاموا يف الوقت نفس لـدعوة مـن ةجـ بـ ل جاـو
لتحسني الظروف من ةج العو ة املستدام .
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 - 55وعا ةكثر مـن  37 200الجـئ مـن تلقـا ةنفسـام إىل السـو ان يف عـا  ،2016كلاـم تقريبـا
مــن تشــا  .وإضــاف إىل ذلــك ،عــا  34 400الجــئ إىل مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط  ،معظماــم مــن تشــا
ومجاو ي اللونغو الدميقراطي واللام ون .واستؤنفت عمليا العو ة الطوعي إىل كو يفوا من مجي
البلدان يف املنطق  ،إذ ُسجلت عو ة  19 600الجـئ يف عـا  .2016ومـن املتوقـ ةن يعـو 13 000
الجــئ إضــايف طوعــا خــال عــا  .2017ومشلــت البلــدان األخــر الــي شــاد ةعــدا ا كبـ ة نســبيا مــن
العائدين مجاو ي اللونغـو الدميقراطيـ  ،إذ بلـ عـد العائـدين إلياـا ةكثـر مـن  13 200شـ ، ،ومـاي،
الي عا إلياا ما يقر من  10 000ش. ،
اإلدماج احمل
 - 56يف سـيا اإلطـا القـانوين اإلقليمـ  ،مبـا يف ذلـك بروتوكـول اجلماعـ االقتصـا ي لـدول غـر ةفريقيـا
اخل ــاص لتنقـ ـ احل ــر لألش ــ،اص واحل ــق يف اإلقامـ ـ واالس ــتقرا  ،مت استلش ــاف حل ــول مـ ـ ال ــدول لتيسـ ـ
اإل ما احملل لاجئني من خال عمليا تقد فياا املساعدة للحصول عل اجلنسي ةو مركز إقام قـانوين
ب ــدي  .ويف النيج ــر ،حص ــلت مخ ــس ةس ــر لاجئ ــني إيف ـوا يني و وان ــديني وك ــام ونيني عل ـ اجلنس ــي مبوج ـ
مرسو ائس  .وعل الرغم من صغر العد  ،ينبغ االعةاف هب ه اخلطوة األوىل إىل األما .
إعادة التوط
 - 57ظلت إعا ة التوطني ة اة محاي حامس لتلبي احتياجـا ةشـد فئـا الاجئـني ضـعفا يف ةفريقيـا.
ف،ال العقد املاض  ،مت تقدم طلـ إعـا ة تـوطني حـواي  279 400الجـئ مـن ةفريقيـا يف بلـد اثلـ .
وحى عا  ،2012ظلت بصو ة منتظمـ املعـدال السـنوي لتقـدم طلبـا اإلحالـ إىل البلـدان مـن ةجـ
إعا ة التوطني ةق من  29 000حال  .وم ذلك ،يف الفةة مـن عـا  2012إىل عـا  ،2016از ا
طلبــا إعــا ة الت ــوطني خــا ةفريقيــا بنس ــب  1٨0يف املائ ـ  ،وا تفعــت ح ــاال املغــا ة ألغ ـراض إع ــا ة
التوطني من  11 300إىل  3٨ 900حال .
 - 5٨ويف عا  ،2016ةعيد توطني الجئني خـا  35بلـد جلـو يف ةفريقيـا ،ويرجـ ةصـلام إىل ةكثـر
من  29بلدا ،وكان ما يزيد عن نصفام من مجاو ي اللونغو الدميقراطي  ،يلياا كـ مـن إ يـةاي والسـو ان
والصــومال .ويف إطــا االسـةاتيجي الشــامل الراميـ إىل تشــجي إجيــا حلــول ائمـ لاجئــني اللونغــوليني،
تواص ـ ـ مفوضـ ــي األمـ ــم املتحـ ــدة لشـ ــؤون الاجئـ ــني املبـ ــا ة املعـ ــززة مـ ــن ةج ـ ـ إعـ ــا ة تـ ــوطني الاجئـ ــني
اللونغوليني يف املنطق  ،من خال تقدم ةكثر من  ٨0 000حال من عا .2012
اسرتاتيجيات احل ول الشام ة
 - 59عين ــت مفوض ــي األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الاجئ ــني ،بن ــا عل ـ مبا هت ــا العاملي ـ بش ــةن الاجئ ــني
الصــوماليني الــي هتــدف إىل إجيــا حلــول لاجئــني الصــوماليني يف شــر ةفريقيــا والقــرن األفريق ـ والــيمن،
مبعــواث خاصــا معنيــا حبالـ الاجئــني الصــوماليني يف ةيلول/ســبتمرب  .2016وُكلــف املبعــوث اخلــاص بتعبئـ
اجلاــو يف جمــاال العمـ اإلنســاين والدبلوماســي ومجـ األمـوال ،علـ الصــعيدين الــوطي واإلقليمـ  ،مــن
ةج املساعدة عل إجيا حلول لاجئني وملتمس اللجو الصوماليني.
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 - 60وةحرز تقـد يف تنفيـ االسـةاتيجي الشـامل املتعلقـ حبالـ الاجئـني الروانـديني ،الـي ةوصـ فياـا
إبهنا مركز الاجئ للروانديني الـ ين فـروا يف الفـةة مـن عـا  1959إىل عـا  .199٨ويف اجتمـاع وزا ي
ُعقــد يف جنيــف يف ةيلول/ســبتمرب  ،2016ةكــد املشــاكون املوعــد الناــائ احملــد يف  31كــانون األول/
يســمرب  .2017وتتواص ـ اجلاــو امللثف ـ للتوص ـ إىل حلــول ائم ـ لقراب ـ  260 000وانــدي ينطبــق
عليام بند انتفا صف الاجئ ويوجد معظمام يف مجاو ي اللونغو الدميقراطي .

ابء  -إجياد احل ول ل مشردي داخ يا
 - 61يف مؤمتر القم العامل للعمـ اإلنسـاين الـ ي عقـد يف عـا  ،2016متـت عـوة الـدول األعضـا
ومنظمــا األم ــم املتحــدة وغ ه ــا م ــن اجلاــا ص ــاحب املص ــلح إىل زاي ة احلماي ـ واملس ــاعدة املق ــدمتني
املطول ـ للتش ـريد الــداخل ،
للمشــر ين اخليــا و عــم السياســا الفعال ـ الــي حتــد مــن احلــاال اجلديــدة و ي
هب ــدف خف ـ ـ ع ــد املشـ ــر ين اخلي ــا بنس ــب ال تق ـ ـ ع ــن  50يف املائ ـ ـ عل ـ ـ الص ــعيد الع ــامل حبلـ ــول
وحــد الــنا التعاوني ـ بــني اجلاــا الفاعل ـ يف اجملــالني اإلنســاين واإلمنــائ الــي تســاعد
عــا ُ .2030
املشر ين علـ االنتقـال مـن االعتمـا علـ املعونـ إىل القـد ة بشـل متزايـد علـ التليـف واالعتمـا علـ
ال ا عل ةهنا لغ األمهي لتحقيق ه ا اهلدف.
 - 62وة ِجمــت مبــا ة إجيــا احللــول للمشــر ين اخليــا يف الصــومال ،الــي ةطلقــت يف ك ــانون األول/
يســمرب  ،2015يف خطـ التنميـ الوطنيـ  ،ومت توســي نطاقاــا خــال الســن املاضــي يف إطــا هنـ ةوس ـ
يشـم احتياجـا العائـدين واجملتمعـا احملليـ املسـتقبل هلـم .وتعـةف هـ ه املبـا ة الفريـدة أبمهيـ التوصـ
إىل حلــول للمشــر ين اخليــا عل ـ ســبي األولوي ـ عل ـ الصــعيدين الــوطي واحملل ـ  .ويف مجاو ي ـ ةفريقيــا
الوس ــط  ،ة مـ ـ املش ــر ون جنب ــا إىل جنـ ـ مـ ـ الاجئ ــني العائ ــدين يف تقي ــيم ةجرتـ ـ وزا ة الع ــدل بش ــةن
ةولواي السلان يف قطاع العدال واألمن ،بغي عم حلول مستدام .

سادسا  -النهج اجلديدة
ألف  -إعالن نيويورك م أج الالجئ واملهاجري واملبادرات ذات الص ة
 - 63حــى اآلن ،جيــري تطبيــق إطــا التعام ـ الشــام م ـ مســةل الاجئــني  ،ال ـ ي حــد عناصــره
األساسي اجلمعي ُ العام يف إعان نيويو ك من ةج الاجئـني واملاـاجرين( ،)3يف مخسـ بلـدان يف ةفريقيـا.
وعاوة عل ذلك ،يقو ك مـن إثيوبيـا ،وةوغنـدا ،ومجاو يـ تنزانيـا املتحـدة ،وجيبـو ،،والصـومال إبعـدا
إطــا تعــاون إقليم ـ للتعام ـ م ـ حال ـ الاجئــني الصــوماليني ،بــدعم مــن اهليئ ـ احللومي ـ الدولي ـ املعني ـ
لتنمي  .ويف مجي تلك األماكن ،تُب ل جاو لتحقيق استجا شامل ميلن التنبؤ هبا ،مبا يف ذلك يف
__________
( )3يتض ــمن إع ــان نيوي ــو ك م ــن ةجـ ـ الاجئ ــني واملا ــاجرين ،الـ ـ ي اعتم ــد يف االجتم ــاع الرفيـ ـ املس ــتو بش ــةن التعامـ ـ مـ ـ
التحركا اللب ة لاجئني واملااجرين ،جمموع من االلتزاما من ةج تعزيز محاي الاجئني واملاـاجرين وإجيـا حلـول هلـم،
برو من التضامن الدوي وتقاسم األعبا واملسؤوليا  .و عا اإلعان إىل تطبيق إطا للتعام الشام م مسـةل الاجئـني
وضــعت مفوضــي األمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــني لتنســيق الوثيــق م ـ الــدول و تبــاع هن ـ يشــرك جاــا متعــد ة صــاحب
مصلح  .ويتوخ اإلعان اعتما اتفاقني عامليني جديدين يف عا  :201٨اتفا عامل بشةن الاجئني واتفـا عـامل مـن
ةج اهلجرة اآلمن واملنظم والنظامي .
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احلــاال الــي طــال ةمــدها ،جتمـ اجلاــا الفاعلـ يف اجملــالني اإلنســاين واإلمنــائ معــا يف إطــا هنـ منســق
”يشم اجملتم أبسره“ ويعو لنف عل املشر ين قسرا واجملتمعا احمللي املضيف .
 - 64ويف آذا /م ــا س ،عق ــد اهليئ ـ ـ احللومي ـ ـ الدولي ـ ـ املعني ـ ـ لتنمي ـ ـ م ـ ـؤمتر قم ـ ـ لروس ــا ال ــدول
واحللومــا اعتُمــد خال ـ إعــان ن ـ وي بشــةن إجيــا حلــول ائم ـ لاجئــني الصــوماليني وإعــا ة إ مــا
العائدين يف الصومال .ويتضمن اإلعـان التزامـا هتـدف إىل تسـري وتـ ة التقـد احملـرز يف هتيئـ الظـروف
املؤ ي إىل العو ة الطوعي واملستدام ؛ واحلفا عل حيز احلماي واللجو م القيـا بتعزيـز االعتمـا علـ
الـ ا واإل مـا ؛ وتعزيـز التعــاون ون اإلقليمـ ؛ وختفيـف الضـغط علـ البلـدان املضـيف  .ويشـل إعــان
ن ـ ـ وي التطبيـ ــق اإلقليم ـ ـ إلطـ ــا التعام ـ ـ الشـ ــام م ـ ـ مسـ ــةل الاجئـ ــني فيمـ ــا يتعلـ ــق حبال ـ ـ الاجئـ ــني
الصــوماليني .ولتوجي ـ تنفي ـ هُ ،وضــعت خريط ـ طري ــق م ـ إط ــا نت ــائ تفصــيل ي ــربز املؤش ـرا الرئيس ــي
واملراح البا زة ذا الصل الي ينبغ حتقيقاا خال السن القا م .
 - 65وكان ــت ةوغن ــدا ةول بل ــد يعل ــن ع ــن تطبي ــق إط ــا التعامـ ـ الش ــام مـ ـ مس ــةل الاجئ ــني .ويف
القمـ للتضـامن املعـي لاجئـني
حزيران/يوني  ،عا ك من حلوم ةوغندا واألمـني العـا إىل عقـد مـؤمتر ي
من ةج ”مساعدة احللوم عل ختفيف ع تقدم اخلدما املتلامل إىل الاجئني واجملتمعا احمللي
املضــيف علـ حــد سـوا “( ،)4الـ ي ياــدف إىل عــم الــنا التــد جي للحلومـ يف جمــال محايـ الاجئــني
مــن خــال تعبئـ املـوا الازمـ لتلبيـ االحتياجــا اإلنســاني والطويلـ األجـ لعــد متزايــد مــن الاجئــني
واجملتمعا احمللي املضيف .
 - 66ويف مؤمتر قم القا ة املعي لاجئني ،كانت تس ول يف ةفريقيـا مـن بـني البلـدان الـي التزمـت
بتعزيز محاي الاجئني وإجيا احللول هلم .وقُطعت التزاما يف جماال التعليم ،مبا يف ذلك االسـتفا ة مـن
التعل ــيم اجل ــامع  ،وف ــرص العمـ ـ  ،والتس ــجي والواثئ ــق املدنيـ ـ  ،وت ــوف األ اضـ ـ ل ــدعم إنت ــا احملاص ــي ،
وتوســي نطــا اخلــدما الصــحي واالجتماعي ـ  ،واعتمــا ق ـوانني وسياســا لصــاح الاجئــني ،واالعتمــا
عل ـ ال ـ ا وت ــداب اإل م ــا  ،وتعزي ــز التلام ـ وتيس ـ احلص ــول علـ ـ املرك ــز الق ــانوين لنس ــب لاجئ ــني
املؤهلني .فعل سبي املثال ،ةصـد حلومـ جيبـو ،قـانوج تقـدميا سـيغ حالـ الاجئـني مـن اإليـوا يف
خميما إىل اإل ما االجتماع واالقتصا ي.

ابء  -الص ة ب العم اإلنساين والعم اإلمنا
 - 67م استمرا ا تفـاع عـد األشـ،اص الـ ين يعيشـون يف حالـ تشـريد طويلـ األمـد ،تزايـد اإل اك
أبن الــدعم اإلنســاين وحــده ال يلف ـ إلخ ـرا املشــر ين مــن ب ـراثن الفقــر وإجيــا حلــول حملنــتام .ويتطل ـ
حتقيق حلول مسـتدام حلـاال التشـريد تعـاوج ةقـو مـ الشـركا يف التنميـ منـ بدايـ حالـ تشـريد معينـ
وإ ا الاجئني واملشر ين اخليا يف الربام اإلمنائي الوطني  .ومـا فتـئ يعـزز التعـاون مـ اجلاـا الفاعلـ
يف جمــال التنمي ـ  ،مث ـ مصــرف التنمي ـ األفريق ـ والبنــك الــدوي ،مــن ةج ـ الناــوض لتنمي ـ يف املنــاطق
املضيف لاجئني.
 - 6٨وواص ك من مفوضي األمم املتحدة لشؤون الاجئني والبنك الدوي التعاون بشةن الد اسا
التحليليـ الــي تــد س آاث وعواقـ النـزاع والتشـريد يف منــاطق خمتلفـ مــن ةفريقيــا .ومشلــت الد اســا الــي

__________
( )4إعان كمباال بشةن الاجئني 23 ،حزيران/يوني  ،2017الفرع الثال  ،الفقرة .‘2’ ) ( 4
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ةجريت من عا  2014تقييما إقليمي وتقييما للحال تركز عل العوامـ االجتماعيـ  -االقتصـا ي
الرئيســي  ،وحتلــيا حلــاال الاجئــني واملشــر ين يف حــوض حبـ ة تشــا يف غــر ةفريقيــا ،ووســط ةفريقيــا،
وكينيــا ،وةوغنــدا .وســاعد تلــك التقييمــا يف حتديــد إملانيــا العم ـ التلــامل يف تلــك الســياقا .
ويف ةيلول/ســبتمرب  ،2016نشــر البنــك الــدوي تقري ـرا ئيســيا( )5س في ـ عــد ا مــن احلــاال يف ةفريقيــا
ويف ةمــاكن ةخــر  ،وحــد اس ـةاتيجيا للحــد مــن ةوج ـ ضــعف املشــر ين ومســاعدهتم عل ـ إعــا ة بنــا
حياهتم من خال التموي اإلمنائ .
 - 69وكـان هنــاك اعـةاف متزايـد أبن ةزمــا التشـريد املتلـر ة والــي طــال ةمـدها متثـ التحــدي األكــرب يف
حتقيــق ةهــداف التنمي ـ املســتدام وضــمان ةال تــةك الفئــا الســلاني األكثــر فق ـرا وهتميشــا خلــف الرك ـ ،
وال س ــيما يف ال ــدول اهلش ـ  .ويف ك ــانون األول /يس ــمرب  ،2016واف ــق جمل ــس حم ــافظ البن ــك ال ــدوي عل ـ
ختصـي مبلـ  75بليـون وال للمؤسسـ الدوليـ للتنميـ للفـةة  ،2019-2017يشـم  14بليــون وال
للـدول اهلشـ واملتضــر ة مــن النزاعــا والعنــف وجفـ ة ماليـ فرعيـ خاصـ قــد ها بليــوج وال للبلــدان املضــيف
املتــةثرة بتــدفق الاجئــني .وةوفــد عــدة بعثــا للت،طــيط االس ـةاتيج إىل البلــدان املضــيف الــي حيتم ـ ةن
تتلق ـ متــويا :إثيوبيــا ،وةوغنــدا ،وتشــا  ،ومجاو ي ـ تنزانيــا املتحــدة ،ومجاو ي ـ اللونغــو الدميقراطي ـ  ،وجيبــو،،
واللام ون ،واللونغو ،والنيجر ،ومن املقر إيفا بعثا ةخر إىل بو وندي و واندا وكينيا.

سابعا  -التنسيق والشراكات
 - 70واص ــلت مفوض ــي األم ــم املتح ــدة لش ــؤون الاجئ ــني قي ــا ة وتنس ــيق االس ــتجاب الدوليـ ـ حل ــاال
الط ـوا املتعلق ـ لاجئــني يف مجي ـ ةحنــا القــا ة ،متشــيا م ـ منــوذ تنســيق األنشــط املتعلق ـ لاجئــني.
ويــدعم ه ـ ا النمــوذ الــدول املضــيف عــن طريــق ضــمان وجــو اس ـةاتيجي مشــةك بــني الوكــاال ومتفــق
علياــا مــن ةجـ احلمايـ وإجيــا احللــول ،وةهــداف مجاعيـ ونــدا ا مشــةك تــنظم اســتجاب األمــم املتحــدة
والشــركا اآلخ ـرين .وإضــاف إىل الن ــدا ا املشــةك ب ــني الوك ــاال عل ـ الص ــعيد القطــري ،ةطلق ــت ة ب ـ
خطط إقليمي لاستجاب الحتياجـا الاجئـني تشـم السـلان الاجئـني مـن بو ونـدي ومجاو يـ ةفريقيـا
الوسط وجنو السو ان ونيج اي حتت قيا ة منسق االستجاب الحتياجـا الاجئـني ،وة إىل مجـ
ةكثــر مــن  700مليــون وال لــدعم الاجئــني يف البلــدان اجملــاو ة .وةعــا املفــوض الســام ومنســق اإلغاثـ
يف حـاال الطـوا أتكيـد املـ كرة املشـةك بـني مفوضـي األمـم املتحـدة لشـؤون الاجئـني وملتـ تنسـيق
الشؤون اإلنساني بشةن التنسيق يف احلاال امل،تلط  ،وةصد ا توجياا مشةك للعمليا امليداني .
 - 71وتواص تنسيق االستجا حلال املشر ين اخليـا يف ةفريقيـا عـن طريـق منظومـ جمموعـا العمـ
املشــةك بــني الوكــاال  ،يف ســيا التش ـريد املتعلــق لنزاعــا والل ـوا ث عل ـ الس ـوا  .فف ـ تش ـرين األول/
ةكتــوبر  ،2016ةصــد اللجن ـ الدائم ـ املشــةك بــني الوكــاال سياس ـ جديــدة بشــةن احلماي ـ يف ســيا
العم ـ اإلنســاين ،ةكــد فياــا مســؤولي اجلاــا الفاعل ـ يف اجملــال اإلنســاين عل ـ وض ـ احلماي ـ يف صــل
العم ـ اإلنس ــاين يف مجيـ ـ مراحـ ـ اس ــتجابتاا؛ وح ــد فيا ــا امللانـ ـ املركزيـ ـ للحمايـ ـ يف العمـ ـ اإلنس ــاين
والعملي ـ لتطبيقاــا عل ـ الصــعيد القطــري؛ وســعت إىل تعزيــز تلام ـ ة وا ووالاي وخ ـربا مجي ـ اجلاــا

__________
( )5انظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرWorld Bank, Forcibly Displaced : Toward a Development Approach Supporting Refugees, the :
) ،Internally Displaced, and Their Hosts (Washington, D.C., World Bank, 2017متـ ـ ــا علـ ـ ـ املوق ـ ـ ـ الشـ ـ ــبل
التاي.https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016:
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الفاعل املعني ؛ واستند إىل مبا ا ةخر لتعزيز احلماي ؛ وةشـا إىل اإلطـا املعيـا ي عتبـا ه األسـاس،
مبــا يف ذلــك الصــلوك اإلقليمي ـ  ،مث ـ امليثــا األفريق ـ حلقــو اإلنســان والشــعو  ،واتفاقي ـ منظم ـ الوحــدة
األفريقي الي حتلم املظاهر اخلاص مبشلا الاجئني يف ةفريقيا ،واتفاقي كمباال.
 - 72وواصــلت جمموع ـ مــديري الط ـوا التابع ـ للجن ـ الدائم ـ املشــةك بــني الوكــاال عــم القيــا ة
اجلماعي ـ لألفرق ـ القطري ـ للعم ـ اإلنســاين مــن خــال تقــدم املشــو ة إلياــا بشــةن املســائ التنفي ي ـ ذا
األمهي االسةاتيجي  ،ومساعدهتا عل تعبئ موا الوكاال للتصدي للتحداي وسد الفجوا يف اجملـال
التنفيـ ي .وةوفــد بعثــا إىل مجاو ي ـ ةفريقيــا الوســط ونيجـ اي لــة مباشــرة التحــداي التنفي يـ الــي
يواجااــا الشــركا يف امليــدان ،وحتــد األولــواي الفو ي ـ للــدعم .وواصــلت منظمــا األمــم املتحــدة إعــا ة
املــوظفني ذوي املاــا ا يف جمــاي القيــا ة والتنســيق إىل فريــق كبــا املــوظفني املعــي بتنفي ـ خط ـ التحــول
ال ي قا ببعثا إىل إثيوبيا وجنو السو ان والصومال لدعم األفرق القطري .
 - 73وســعيا إىل التصــدي للتحــداي الــي تطرحاــا حال ـ التش ـريد يف ةفريقيــا ،واصــلت األمــم املتحــدة
االعتمــا علـ الشـراكا الوثيقـ مـ املنظمــا غـ احللوميـ الوطنيـ والدوليـ  .إذ كــان عمـ املنظمــا
غ احللومي ل األمهيـ يف عايـ ومحايـ املشـر ين ،وسـاعد علـ ضـمان تلبيـ االحتياجـا الرئيسـي يف
مجيـ اجملــاال  .وة عمـ املنظمــا غـ احللوميـ الوطنيـ  ،علـ وجـ اخلصــوص ،إىل ســد الثغـرا يف
املعا ف احمللي  ،وقد اخلربة احملد ة السيا  ،وساعد عل إقام االتصال م السلان املتضـر ين ،كمـا هـو
احلـال يف الصـومال؛ ومـا فتـئ ذلـك يشـل مسـاعدة ال تقـد بـثمن لنسـب لألمـم املتحـدة يف االضــطاع
بعملاا .كما تضطل املنظمـا غـ احللوميـ بـدو ئيسـ يف جمـال الـدعوة ،وهـ تسـام يف تنفيـ إطـا
التعام الشام م مسةل الاجئني يف ةفريقيا.
 - 74وة القط ــاع اخل ــاص ةيض ــا و ا متزاي ــد األمهيـ ـ يف تعزي ــز املس ــاعدة وإجي ــا احلل ــول للمش ــر ين.
إذ واص ــلت مؤسس ـ آيلي ــا ( ،)AEKIيف إط ــا ش ـراك م ـ جمموع ـ متنوع ـ م ــن وك ــاال األم ــم املتح ــدة
واملنظمــا غـ احللوميـ  ،تقــدم املســاعدة يف إجيــا حلــول ابتلا يـ ملشــاك الاجئــني .وقــدمت املؤسسـ
اخل ــربة التقنيـ ـ وال ــدعم امل ــاي ،مب ــا يف ذل ــك يف جم ــاال الطاقـ ـ  ،وت ــوف ةس ــبا كسـ ـ ال ــرز والتعل ــيم،
للمشا ي يف العديد من البلدان يف ةفريقيا .ويف كينيـا ،سـاعد مؤسسـ فو افـون ( )edofadoVيف تعزيـز
التعلــيم مــن خــال مبــا ة مــدا س الشــبل الفو ي ـ  ،الــي ت ـربط املــدا س يف خمــيم ا ا لاجئــني مل ـوا
التعليمي ـ املوجــو ة عل ـ شــبل اإلنةنــت .ويف مــاوي ،تقــد شــرك مايلروســوفت (  )tfosdrdaMالــدعم
ملشروع يرم إىل تزويد خميما الاجئني خبدما اإلنةنت.

اثمنا  -التموي
 - 75يف الف ــةة مـ ــن  1متوز/يولي ـ ـ  2016إىل  15ةاي /مـ ــايو  ،2017خص ـ ـ وكي ـ ـ األم ــني العـ ــا
للشــؤون اإلنســاني ومنســق اإلغاث ـ يف حــاال الط ـوا مبل ـ  2٨3مليــون وال مــن الصــندو املركــزي
ملواجا الطوا لدعم ةنشـط إنقـاذ احليـاة يف  23بلـدا يف ةفريقيـا جنـو الصـحرا اللـرب  .وملـن مبلـ
يقـد ب ـ  1٨7مليـون وال تقريبـا مـن هـ ا املـال امل،صـ وكـاال املعونـ مـن تقـدم املسـاعدة اإلنســاني
يف إطا التصدي ألزما التشريد يف  15بلدا .ومشـ هـ ا املبلـ خمصصـا مـن جفـ ة الصـندو اخلاصـ
الســتجاب الس ـريع ( 95مليــون وال ) وجف ت ـ لتموي ـ الط ـوا الناقص ـ التموي ـ ( 92مليــون وال )،
مثلت يف اجملموع نسب  45يف املائ مـن مبلـ  41٨مليـون وال الـ ي خصصـ الصـندو علـ الصـعيد
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العــامل خــال الفــةة .وقــد مــا جمموعـ  1٨5مشــروعا مــن مشــا ي الصــندو املركــزي لإلغاثـ الطا ئـ يف
ةفريقيا جنو الصحرا اللرب املساعدة إىل الاجئني واملشـر ين اخليـا وغـ هم مـن السـلان املتضـر ين،
مبن فيام اجملتمعا املضيف  ،ووفر هلم احلماي .
 - 76وسـاعد الصـندو املركــزي ملواجاـ الطـوا ةيضــا علـ معاجلـ عـد مـن ةزمــا التشـريد اإلقليميـ ،
بطـر مناــا تـوف  5٨مليــون وال مــن ةجـ مســاعدة املشـر ين واجملتمعــا املضــيف يف حـوض حبـ ة تشــا .
ومت توف حـواي  ٨2مليـون وال مـن ةجـ تقـدم املسـاعدة إلنقـاذ احليـاة إىل املشـر ين يف جنـو السـو ان،
وخص مبل آخر قد ه  25مليون وال ملساعدة املتضر ين من األزم يف مجاو ي ةفريقيا الوسط .
 - 77وتلقـ ـ ــت وكـ ـ ــاال املعون ـ ـ ـ يف نيج ـ ـ ـ اي  25مليـ ـ ــون وال للتعجي ـ ـ ـ ب ـ ـ ـزاي ةِ املسـ ـ ــاعدة املقدم ـ ـ ـ
لألش،اص ال ين فروا من العنـف املتعلـق لتمـر يف والاي بو نـو وة امـاوا ويـوي واإلبقـا ِ علياـا .وتلقـت
ةوغن ــدا ومجاو ي ـ اللونغ ــو الدميقراطي ـ  25ملي ــون وال لل ـ واح ــدة منام ــا ،يليام ــا ك ـ م ــن مجاو ي ـ
ةفريقيــا الوســط  ،الــي تلقــت  1٨مليــون وال  ،وجنــو الســو ان ال ـ ي حص ـ عل ـ  16مليــون وال ،
والنيجــر الــي تلقــت  15مليــون وال  ،وتشــا والســو ان واللــام ون الــي تلقـ كـ بلــد مناــا  14مليــون
وال  .والقطاعــا الــي تلقــت ةكــرب عــم مــاي ه ـ األغ ي ـ ( 52مليــون وال ) ،والصــح ( 52مليــون
وال ) ،ومساعدة الاجئني املتعد ة القطاعا ( 22مليون وال ).

اتسعا  -االستنتاجات والتوصيات
 - 7٨خال العا املاض  ،واص العد اإلمجاي لاجئـني واملشـر ين اخليـا يف ةفريقيـا اال تفـاع نتيجـ
لألزم ــا املتع ــد ة يف مجي ـ ـ ةحن ــا الق ــا ة .واالنتااك ــا اجلس ــيم حلق ــو اإلنس ــان ،إىل جانـ ـ العن ــف
اجلنس ـ ـ واجلنسـ ــاين ،ال ـ ـ ي يستشـ ــري يف بع ـ ـ البلـ ــدان ويـ ــؤثر عل ـ ـ النسـ ــا واألطفـ ــال بشـ ــل حـ ــا ،
غـ مقبولـ  .وتفاقمــت آاث التشـريد النــاجم عــن النزاعــا بســب تزايــد انعــدا األمــن الغـ ائ واجلفــاف،
اللـ ين جعــا بعـ املنــاطق علـ حافـ اجملاعـ  .و ملثـ  ،ة انعــدا األمــن الغـ ائ واجلفــاف إىل تشـريد
منتج ـ امل ـوا الغ ائي ـ  ،ممــا ة إىل خف ـ اإلنتــا الغ ـ ائ  .ومنع ــت النزاعــا ةيض ــا مــن الوص ــول إىل
األ اض وسـب كسـ الـرز واألسـوا  ،ممـا زا مـن خطـر اجملاعـ  .وعلـ الـرغم مـن ضـرو ة توسـي نطـا
احلماي ـ ـ واملس ــاعدة ،ح ــاول ك ـ ـ م ــن األم ــم املتح ــدة وش ــركائاا التعام ـ ـ م ـ ـ امل ـ ـوا غ ـ ـ اللافي ـ ـ لتلبي ـ ـ
االحتياجا املتزايدة والتوص إىل حلول مستدام .
 - 79ولئ كان عدد مر التطرورات اجلديردة مبرا يف ذلرك إعرالن نيويرورك يبعر ع ر األمر يف
أن جوانب التشريد املتع قة ابحلماية واملساعدة اإلنسانية ستعاجل ع حنرو أكثرر مشروال وميكر التنبر
به ع حنو أكرب مثة حاجة م حة إىل معاجلة األسباب اجلذرية ل نزاع مر خرالل برذل مجيرع اجلهرات
صاحبة املص حة جلهود متواص ة لوضع حد لألزمات احلالية .ويف ظ هذه اخل فية:
حُت مجيع الدول ع التصردي حبرزم لألسرباب اجلذريرة ل تشرريد وتكثيرف اجلهرود
(ة)
الراميررة إىل تعزيررز السررالم واالسررتقرار واالزدهررار يف أفريقي ررا هبررد منررع نشرروب النزاعررات وختفي ررف
املعاانة اإلنسانية؛
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( ) ابلنظر إىل الدور البرارز ل نزاعرات املسر حة ابعتبارهرا عرامال حمركرا ل تشرريد يردع
مجيررع األط ررا يف النزاعررات إىل اح ررتام وضررمان اح ررتام القررانون اإلنسرراين الرردوي والقررانون الرردوي
حلقوق اإلنسان بغية منع الظرو اليت ت دي إىل التشريد؛
( ) ابلنظ ررر إىل أن مب رردأ ع رردم اإلع ررادة القس رررية املك ررر يف االتفاقي ررة اخلاص ررة بوض ررع
الالجئ لعام  ١٩٥١يعت َررب قاعردة مر قواعرد القرانون الردوي العرريف ترذ ركر مجيرع الردول ابلتزامهرا
ابحرتام احلق يف ال جوء واإلبقاء ع حدودها مفتوحة لألشخاص الفاري م النزاع واالضطهاد؛
( ) مجيررع الرردول واجلهررات الفاع ررة غررري احلكوميررة مرردعوة إىل تيسررري الوصررول السررريع
وبال عوا ق إىل الالجئ واملشردي داخ يا وغريه م ضحااي النزاعات؛ واحرتام ومحاية العرام يف
اجملررال اإلنسرراين وإمرردادات ومرافررق املسرراعدة اإلنسررانية امتثرراال ل قررانون اإلنسرراين الرردوي؛ وكفالررة
الطابع املدين ل جوء؛
(ه) حُت ر مجيررع األط ررا متشرريا مررع ق ررارات جم ر األم ر ذات الص ر ة ع ر ُتس ر
رصد ومنع ومواجهة االنتهاكات اخلطرية حلقروق اإلنسران  -مبرا يف ذلرك العنرف اجلنسر واجلنسراين
والتجنيد القسري واالعتقرال واالحتجراز التعسرفيان  -وخاصرة االنتهاكرات املرتكبرة ضرد املشرردي
م النساء واألطفال؛
(و) ابلنظ ررر إىل أمهي ررة مب رردأ التض ررام ال رردوي وتقاسر ر األعب رراء واملسر ر وليات تشر ر رجع
الرردول األعضرراء ع ر أن تقرروم ابلتعرراون مررع اجلهررات املعنيررة صرراحبة املص ر حة بتنفيررذ االلتزامررات
املتعهد هبا يف إعالن نيويورك وم متر قمرة القرادة املعري ابلالجئر ؛ وتحردع اجلهرات صراحبة املصر حة
إىل تقدمي الدع الكام م أج تطبيق إطار التعام الشام مع مسألة الالجئر يف أفريقيرا بطررق
منهررا الرردخول يف ش رراكات جديرردة ال سرريما مررع اجلهررات الفاع ررة يف جمررال التنميررة م ر أج ر تعزيررز
االعتماد ع الذات واإلدماج؛
حُت الدول والوكاالت اإلنسانية واجلهات الفاع ة يف جمال التنمية ع العم معا
(ز)
ومضاعفة جهودها لدع املشردي داخ يا يف االنتقال يف وقت مبكر إىل االكتفاء الذايت يف احلراالت
الرريت طررال أمرردها وإجيرراد ح ررول دا مررة لالجئ ر بطرررق منهررا هتيئررة الشرررو الالزمررة ل عررودة الطوعيررة
إىل الوط ؛
( ) ي رردع كر ر مر ر ال رردول والش ررركاء إىل ض ررمان أن يك ررون احلص ررول ع ر ر التع رري
واالستفادة م سرب كسرب الررزق أولويرة يف أي اسرتجابة إنسرانية حبير جينبروا أجيراال مر الالجئر
واملشردي داخ يا العيش يف فقر وميكنوه م املسامهة يف تنمية ب داهن يف املستقب ؛
(ف) حُتر الرردول األعضرراء وغريهررا مر اجلهررات املاحنررة ع ر كفالررة ترروافر مررا يكفر مر
التموي املرن والرذي ميكر التنبر بره ألنشرطة املسراعدة اإلنسرانية دعمرا ل عمر اإلنسراين يف أفريقيرا
وذلررك ل مسرراعدة يف ت بيررة احتياجررات عرردد متزايررد م ر الالجئ ر واملشررردي داخ يررا وإجيرراد ح ررول
دا مررة هلر ولضررمان التموير املرررن واملتعرردد السررنوات الررذي يتجرراوز الفجرروة ب ر العمر اإلنسرراين
والتنمية بغية عك اجتاه التشريد الداخ الذي طال أمده م خالل استهدا أسبابه.
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