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تقريــر مضــوم األمــم املتحــدة الســام ل ــؤون
الالجئني ،واملسائل املتصلة بالالجئني والعائدين
وامل ردين ،واملسائل اإلنسانية

تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين وامل ردين يف أفريقيا
تقرير األمني العام
موجز
هـاا التقريــر مقــدالم عمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة  134/70ب ـ ن تقــدمي املســاعدة إىل
الالجئني والعائدين وامل ردين يف أفريقيـا وهـو يسـت مل املعلومـاو الـواردة يف تقريـر األمـني
العـام املقـدم إىل اجلمعيـة العامــة يف دورسـا السـبعني  ،)A/70/337ويغطـ الضتـرة مـن  1متــو /
يولي ـ  2015إىل  30حزيران/يوني ـ  2016وقــد تولــت مضواــية األمــم املتحــدة ل ــؤون
الالجئني تنسيق هاا التقرير ،وهو ي ـمل املعلومـاو الـر وردو مـن م تـي تنسـيق ال ـؤون
اإلنسانية باألمانة العامة ،ومنظمة العمـل الدوليـة ،ومضواـية األمـم املتحـدة حلقـوا اإلنسـان،
وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومت ـني املـرأة ،وبرنـامأل األةايـة العـامل  ،ومنظمـة
الصحة العاملية ،وبرنامأل األمم املتحـدة اإلاـائ  ،ودـندوا األمـم املتحـدة للسـ ان ،ومنظمـة
األمم املتحدة للطضولة كما ي ـمل معلومـاو مسـتمدة مـن التقـارير املتاحـة للعمـوم الصـادرة
عن مركز ردد الت رد الداخل
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أوال  -مقدمة
 - 1تسببت الزناعاو اجلديدة واملستمرة باملزيد من الت ريد يف منطقة أفريقيا  )1خالل السنة
املااية وأدى العنف يف بوروندي ،ومجهورية أفريقيا الوسطى ،وجنوب السودان ،ونيجرييا إىل
ت ــريد مئــاو امال مــن النــا داخليــا وعــني احلــدود ،يف حــني أن احلالــة املتــدهورة يف الــيمن
دفعت أعدادا كـبرية مـن النـا إىل الضـرار عـني البحـر األيـر وخلـيأل عـدن والتمـا األمـان يف
بلدان خمتلضة يف املنطقة ومن جاني آخر ،منعت الزناعاو الر طال أمدها يف مجهورية ال ونغو
الدميقراطية ،والسودان ،والصومال ،ومايل ماليني النا من العودة إىل ديارهم
)2

 - 2ويف هناية عام  ،2015كان هناك حنو  12مليون مـن امل ـردين داخليـا يف أفريقيـا
وتركــزو أكــني أعــدادهم يف الســودان  3.2ماليــني) ،ونيجرييــا  2.1مليــون) ،وجنــوب
الســــودان  1.7مليــــون) ومجهوريــــة ال ونغــــو الدميقراطيــــة  1.5مليــــون) ،والصــــومال
 1.2مليون) وكانت أفريقيا جنوب الصـحرا ال ـنيى موطنـا ألكـني عـدد مـن الالجـئني يف
العــا( مــا يقــدر بنحــو  4.4ماليــني) واســت لر الالجئــون الوافــدون مــن مجهوريــة أفريقيــا
الوسـطى ،ومجهوريـة ال ونغــو الدميقراطيـة ،وجنـوب الســودان ،والسـودان ،والصـومال بنســبة
 80يف املائة من ذلك الرقم
 - 3ووادــلت ةالبيــة البلــدان يف أفريقيــا احلضــاى علــى تقليــدها الطويــل العهــد بــ كرام
الضــيو مــن الالجــئني والتضــامن معهــم وكانــت رســة بلــدان أفريقيــة مــن بــني أول ع ــرة
بلــدان مضــيضة لالجــئني يف العــا(ا إليوبيــا وكينيــا وأوةنــدا ومجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــة
وت اد وعلى الرةم من هـاا السـءا  ،ال مي ـن االسـتهانة بالتحـدياو االقتصـادية والسياسـية
واألمنية املرتبطة باستضافة أعداد كبرية من الالجئني لضترة طويلة
 - 4ومتثلت األسباب الرئيسية للطابع املزمن للت ريد يف املنطقة وعدم كضاية التقـدم ارـر
فيما يتعلق ب جياد حلول للم ردين يف عدم معاجلة األسباب اجلارية للزناع ،إىل جانـي انعـدام
األمن وانت ار انتـهاكاو حقـوا اإلنسـان علـى نطـاا واسـع ومـن جانـي آخـر ،ألـر انعـدام
األمـن الغــاائ يف ال ــثري مـن الالجــئني وامل ــردين داخليـا ،حيــا أدى إىل ارتضــاع مســتوياو
ســو التغايــة احلــاد والتقــزم وفقــر الــدم وواجهــت وكــاالو املعونــة عقبــاو اعتراــت ســبل
الودول إىل الس ان املتضررين ،اما اد مـن تـدهور احلالـة اإلنسـانية يف بعـل العمليـاو ويف
بعل أكثر املنـاطق تضـررا ،أدى انعـدام األمـن الغـاائ إىل اللجـو إىل اسـتراتيجياو الت يـف
__________
 )1يف هاا التقرير ،ال ت ري عبارة ’’منطقة أفريقيا‘‘ إال إىل أفريقيا جنوب الصحرا ال نيى

 )2وفقا لإلحصا او الصادرة عن مركز ردد الت رد الداخل  ،واملتاحة على
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الســلبية ،ــا يف ذلــك االبــتغال بــاجلنل مــن أجــل البقــا ورلــت التحــدياو األخــرى عــدم
امان الطابع املدين للجو وملءيماو الالجئني ،وحوادث العنـف اجلنسـ واجلنسـاين ،وعـدم
كضاية التمويل املتاح للعملياو اإلنسانية

لانيا  -راو عامة عن املناطق دون اإلقليمية
ألف  -برا أفريقيا ،ا يف ذلك القرن األفريق

 - 5امت منطقة برا أفريقيا ،ا يف ذلك القرن األفريقـ  ،أكـني عـدد مـن امل ـردين يف
القــارة ،حيــا كــان ــة حنــو  3ماليــني الج ـ و  6.2ماليــني م ــرد داخليــا يف هنايــة عــام
 2015وكان عدد من البلدان يستضيف الجئني من نزاعني أو أكثر من الزناعـاو املءتلضـة
وكانــت أوةنــدا موطنــا ألكثــر مــن  525 000الجــ مــن بورونــدي ومجهوريــة ال ونغــو
الدميقراطية ،إاافة إىل عدد متزايد من جنـوب السـودان ،كـان  79يف املائـة منـهم مـن النسـا
واألطضــال وكانــت إليوبيــا أكــني بلــد مضــيف يف أفريقيــا ،حيــا اســتقبلت مــا يقــرب مــن
 75 000مــن الوافــدين اجلــدد مــن بــرا أفريقيــا والــيمن خــالل عــام  2015وبــالك بل ـ
جممــوع عــدد الالجــئني يف إليوبيــا  736 000الج ـ ويف اجملمــوع ،ودــل حنــو 87 000
بــءم مــن الــيمن إىل إليوبيــا وجيبــو والســودان والصــومال ،علــى الــرةم مــن أن ركــاو
الس ـ ان مــن القــرن األفريقـ إىل الــيمن اســتمرو أيضــا وتصــبت جيبــو علــى حنــو متزايــد،
بسبي موقعها اجلغرايف ،بلد عبـور وبلـد مقصـد يف آن معـا فيمـا يتعلـق بالتحركـاو املءتلطـة
من املنطقة وإليها
احلالة يف جنوب السودان
 - 6أفضى ابتداد حدة الزناع بني الضصائل املتناحرة وتضاقم األ مة االقتصادية واسـتضحال
انعدام األمن الغاائ يف جنوب السودان إىل موجاو جديدة مـن الت ـريد ويف حزيران/يونيـ
 ،2016بالتزامن مع استعداد البلد لالحتضال بالسنة اخلامسـة السـتقالل  ،اقتعلـع مـا يقـرب مـن
 2.6مليون بءم مـن ديـارهم ،وبعـرد  1.7مليـون منـهم داخليـا و  870 000منـهم عـني
احلــدود وكــان أكثــر مــن  65يف املائــة مــن امل ــردين مــن األطضــال ،الــاين ســجل أكثــر مــن
 34 000منــهم باعتبــارهم ةــري مصــحوبني بــاويهم أو منضصــلني عنــهم وتوادــل التجنيــد
القســري ،والنــهي الــاي ترت بـ امليلي ــياو املســلحة ،والعنــف اجلنس ـ واجلنســاين ،وإســا ة
معاملة املدنيني وقتلهم ويف بعل احلاالو ،أفيد عن منع الضارين مـن عبـور احلـدود ،يف حـني
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حودر آخرون يف مناطق الزناع و( يتم نـوا مـن الضـرار وإـل إيصـال املسـاعداو اإلنسـانية
ي ل ديا أيضا
 - 7ومــــا ال نقــــم التمويــــل احلــــاد للعمليــــاو اإلنســــانية يعرقــــل جهــــود اإلةالــــة
وكانــت ’’خطــة جنــوب الســودان اإلقليميــة إلةالــة الالجــئني‘‘ ،الــر تغط ـ أن ــطة خمتلــف
منظماو األمم املتحدة واملنظماو ةري احل ومية يف البلدان األربعة املستضـيضة لالجـئني ،امولـة
بنســبة  17يف املائــة يف هنايــة حزيران/يوني ـ  2016و( تــتت لغالبيــة الالجــئني إال املســاعدة
املقدمة إلنقـاذ احليـاةو وألـرو حـاالو نقـم التمويـل يف األن ـطة األساسـية األخـرى ،ـا يف
ذلــك التعلــيم وإذ كافحــت منظمــاو املعونــة الســتقبال الوافــدين اجلــدد ،حعملــت اخلــدماو
األساسية فوا طاقتها وتعرات املرافق الكتظاى بديد
احلالة يف الصومال
 - 8إلت احلالة اإلنسـانية يف الصـومال ه ـة ،بسـبي حالـة انعـدام األمـن الـر سـادو يف
معظم املقاطعاو يف جنوب ووسط الصـومال وبـرد حـديثا أكثـر مـن  42 000بـءم يف
املنطقـــة اجلنوبيـــة نتيجـــة العمليـــاو العسـ ـ رية الـــر أطلقـــت يف متو /يوليـ ـ  ،2015وبـــرد
 90 000بـــءم أخـــرين بصـــورة مؤقتـــة بســـبي الـــزناع املســـلت يف ةـــال عيو ويف هنايـــة
عام  ،2015كان أكثـر مـن  1.2مليـون بـءم يف الصـومال قـد بـرودا داخليـا وبلـ عـدد
الالجئني الصوماليني يف املنطقة  1.1مليون الج
 - 9وعلــى الــرةم مــن احلالــة املضــطربة ،أحــر بعــل التقــدم يف العــودة الطوعيــة لالجــئني
الصوماليني وخالل السنة والنصف املااية ،عاد حنو  14 000الج من خميمـاو داداب يف
كينيا إىل الصومال ويف أيار/مايو  ،2016كررو ح ومـة كينيـا اإلعـراب عـن عزمهـا علـى
إةالا خميماو داداب لالجئني ول نـها أواـحت بعـد ذلـك أن أي عمليـاو عـودة سـت ون
طوعيـة وفقـا لالتضــاا الثاللـ املوقــع مـع ح ومـة الصــومال ومضواـية األمــم املتحـدة ل ــؤون
الالجئني وأن كينيا ستوادل الوفا بالتزاماسا جتاه الالجئني وجـي القـانون الـوطا والقـانون
الــدويل واستربــادا بامل ــاوراو الــر أجريــت مــع إليوبيــا ،وأوةنــدا ،وجيبــو  ،والصــومال،
وكينيـــا ٬والـــيمن ،وادـــلت املبـــادرة العامليـــة ب ــ ن الالجـــئني الصـــوماليني ،الـــر أطلقـــت يف
عــام  ،2013تيســري حــوار ب ـ ن إجيــاد حلــول مســتدامة لالجــئني الصــوماليني ويف كــانون
األول/ديســمني  ،2015أطلقــت األمــم املتحــدة مبــادرة إلجيــاد حلــول للم ــردين داخليــا يف
الصـــومال ،ـــد إبـــراك احل ومـــة واملنظمـــاو اإلنســـانية وال ـــركا يف التنميـــة يف واـــع
استراتيجية إلجياد حلول على نطاا البلد للم ردين داخليا ومن جانـي آخـر ،إلـت حركـة
الالجئني الصوماليني املستمرة ،ال سيما من إليوبيا والسودان ،ت ل مصدرا للقلـق ،ألسـباب
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منها األعداد ال برية من األطضال ةري املصحوبني باويهم واملنضصـلني عنـهم واملءـاطر املرتبطـة
باالجتار والتهريي

با  -وسط أفريقيا والبحرياو ال نيى
 - 10إلـــت األ مـــاو يف بورونـــدي ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ومجهوريـــة ال ونغـــو
الدميقراطية تتسبي يف الت ريد الواسع النطااا ودل يف املتوسط حنو  100بـءم كـل يـوم
إىل خمتلف بلدان املنطقة دون اإلقليمية ويف هناية حزيران/يوني  ،2015كان هنـاك أكثـر مـن
 1.6مليون الج و  1.9مليـون م ـرد داخليـا يف منطقـة وسـط أفريقيـا والـبحرياو ال ـنيى
دون اإلقليميـــة ،حيـــا اســـت لرو مجهوريـــة ال ونغـــو الدميقراطيـــة بنســـبة  92يف املائـــة مـــن
امل ردين داخليا
احلالة يف بوروندي
 - 11إلـــت احلالـــة السياســـية يف بورونـــدي يف حالـــة مجـــود بعـــد أعمـــال العنـــف املتصـــلة
باالنتءابــاو الــر بــدأو يف نيســان/أبريل  2015وأجــنيو أعمــال العنــف املســتمرة حنــو
 263 000من البورونـديني علـى عبـور احلـدود إىل مجهوريـة تزنانيـا املتحـدة ،)138 000
وروانــدا  ،)77 300وأوةنــدا  ،)24 000ومجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــة )23 000
وكان أكثر من نصف هؤال الالجئني بقليل من األطضالا كـان  35يف املائـة منـهم دون سـن
اخلامســة وعلــى الــرةم مــن أن عــدد الالجــئني الضــارين مــن بورونــدي تراجــع مــن أكثــر مــن
 2 500بـــءم يف اليـــوم يف ذروة األ مـــة يف أيار/مـــايو  2015إىل حنـــو  280يف اليـــوم يف
أوائــل عــام  ، 2016أبلــ األبــءاذ الــاين مت نــوا مــن الضــرار عــن اســتمرار االعتــدا او،
وعملياو القتل ،والتعايي ،وانت ار اخلو على نطاا واسع وكانت هناك خطـط طـوار
ملواجهة أي ت ريد إاايف عني احلدود خالل السنة وعلى وجـ التحديـد ،نااـلت الوكـاالو
للتصدي حلاالو العنف اجلنس واجلنسـاين وفضيـف االكتظـاى يف املءيمـاو وداخـل البلـد،
احتاج ما يقدر بنحو  1.1مليون بءم إىل املساعدة اإلنسانية واحلماية
احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى
 - 12خالل الضترة امل مولة بالتقرير ،بهدو مجهورية أفريقيا الوسطى جتدد أعمـال العنـف
قبــل االنتءابــاو الرئاســية الــر طــال انتظارهــا بيــد أن تنصــيي رئــيل جديــد يف آذار/مــار
 2016أحيا األمل يف قيق السالم واملصاحلة واالستقرار يف البلد ومت ن الالجئـون يف لاللـة
من البلدان األربعة املضيضة ت اد وال امريون وال ونغو) من امل اركة يف االنتءاباو
16-14641

5/27

A/71/354

 - 13وعلى الرةم من التقدم السياسـ ارـر  ،إلـت احلالـة اإلنسـانية مترديـة ،حيـا كـان
 2.3مليون بءم ،أو نصـف عـدد السـ ان ،ةاجـة إىل املسـاعدة وكانـت هياكـل الرعايـة
الصحية قد دمرو ألنا الزناع و( تزد نسبة الس ان الاين توافرو هلم إم انية احلصـول علـى
مياه ال ــرب امل مونـة ومرافـق الصر الصـح املالئمـة عـن  35يف املائـة وقـد بعـرد مـواطن
مــن كــل رســة مــن مواطن ــ مجهوريــة أفريقيــا الوســطى تقريبــا مــن جــرا الــزناعو و عبــرد
 391 500فرد داخليا وكان هناك  467 000الج يلتمسون األمان يف ت ـاد ،ومجهوريـة
ال ونغو الدميقراطية ،وال امريون ،وال ونغو وإل حنو  36 000م رد داخليا مـن األقليـاو
عالقني يف مناطق حمصورة ،وقُدر أن ما يتراوح بـني  6 000و  10 000طضـل جنـدوا قسـرا
علــى يــد اجلماعــاو املســلحة وب ـ ل الودــول إىل أكثــر مــن  7 000الج ـ مــن مجهوريــة
ال ونغو الدميقراطية والسودان يف برا البلد ديا كبريا أيضـا ،نظـرا ألن اجلماعـاو املسـلحة
ةري التابعة للدولة كانت تستهد العاملني يف اجملال اإلنساين
مجهورية ال ونغو الدميقراطية
 - 14تــدهورو احلالــة يف مجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــة بســبي تزايــد انعــدام االســتقرار
السياس واالبتباكاو بني اجلماعاو املسلحة ،األجنبيـة منـها والوطنيـة ،ال سـيما يف األجـزا
ال رقية من البلد وةلـول هنايـة الضتـرة امل ـمولة بـالتقرير ،كـان حنـو  2.3مليـون بـءم قـد
بردوا ،إما داخليا أو خارجيا ،نتيجة الزناع املسلت والعنف وبرد حنـو  200 000بـءم
يف املقاطعاو ال رقية يف الربـع األول مـن عـام  ،2016ليصـل جممـوع عـدد امل ـردين داخليـا
إىل  1.8مليــون وإــل االةتصــاب يســتءدم ب ـ ل منــهج كســالح مــن أســلحة احلــرب،
حيا ألـر بصـورة ةـري متناسـبة يف امل ـرداو داخليـا والالجئـاو وخلـم تقيـيم أجرتـ هيئـة
األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومت ــني املــرأة هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة) مــؤخرا يف
كيضــو ال ــمالية إىل أنــ ( يســجل للحصــول علــى بطاقــاو اإلعابــة إال  23يف املائــة مـــن
امل رداو داخليا و  8يف املائة من العائداو ،وعلـى الـرةم مـن أن املـرأة أنتجـت  75يف املائـة
مــن الغــاا يف البلــد ،إــل الرجــال املــتلقني الرئيســيني للمعونــة يف هــاا القطــاع ،حيــا تلقــى
 96يف املائــة منــهم جمموعــاو مــواد راعيــة ونتيجــة لعــدم وجــود حلــول ألكثــر مــن نصــف
مليون الجـ مـن مجهوريـة ال ونغـو الدميقراطيـة يف البلـدان اجملـاورة ،وادـلت مضواـية األمـم
املتحدة ل ؤون الالجئني تنضيا مبادرسـا إلعـادة تـوطني الالجـئني ال ونغـوليني وهـ تتوقـع أن
تــتم ن مــن جتــاو هــدفها األويل املتمثــل يف البــد ب ـ جرا او إعــادة تــوطني مــا ال يقــل عــن
 50 000الج ةلول عام 2017
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 - 15واستضـــافت مجهوريـــة ال ونغـــو الدميقراطيـــة أيضـــا أكثـــر مـــن  380 000الجـ ـ ،
معظمهم من بوروندي ومجهورية أفريقيـا الوسـطى وجنـوب السـودان وتسـببت يـادة حـادة
يف احلــوادث املرت بــة اــد اجلهــاو الضاعلــة يف جمــال تقــدمي املســاعدة اإلنســانية ،ــا يف ذلــك
ال مائن وعملياو االختطا  ،يف تقييد إم انية ودول تلك اجلهاو إىل أولئك الس ان

جيم  -ةرب أفريقيا
 - 16يف هناية عام  ،2015كانـت هـاه املنطقـة دون اإلقليميـة تستضـيف حنـو 295 000
الج وكان فيها  2.7مليون م رد داخليا وعلى الرةم مـن توقيـع اتضـاا للسـالم واملصـاحلة
يف منتصف عام  ، 2015منـع جتـدد أعمـال العنـف علـى حنـو متقطـع يف مـايل العـودة الطوعيـة
باملستوياو املتوقعـة وتصـاعد العنـف يف نيجرييـا ،حيـا هـاجم املتمـردون السـ ان املـدنيني،
ا يف ذلك عني احلدود
حوم ةرية ت اد
 - 17يف نيجرييا ،ب ل األطضـال أكثـر مـن نصـف عـدد امل ـردين داخليـا البـال  2مليـون،
وجل  90يف املائة من هؤال األبءاذ إىل جمتمعاو مضيضة ،اما واع عبئا لقيال علـى املـوارد
ارلية وخالل الضترة امل ـمولة بـالتقرير ،تسـبي تزايـد ن ـاا اجلماعـاو املسـلحة ةـري التابعـة
للدولة ،الر تعمل أحيانا عـني حـدود نيجرييـا ،يف فـرار  155 000مـن النـيجرييني اإلاـافيني
مـــــن البلـــــد وأدى إىل حـــــدوث ت ـــــريد داخلـــ ـ يف ال ـــــامريون  )157 000والنيجـــــر
 )130 000وت ــاد  )66 000وربــا جممــوع عــدد امل ــردين داخليــا علــى  2.4مليــون
وت ــري التقــديراو إىل أن  96 000الج ـ عــادوا إىل نيجرييــا ،بطريقــة قســرية أحيانــا ،مــن
ال ـــامريون والنيجـــر ،ويعـــزى ذلـــك جزئيـــا إلـ ــى العمليـــاو العسـ ـ رية اجلاريـــة وتوادـــل
تسجيل العائدين
 - 18وأكد مؤمتر القمـة الثـاين املعـا بـاألمن اإلقليمـ  ،الـاي عقـد يف أبوجـا يف الضتـرة مـن
 12إىل  14أيار/مايو  ،2016على ارورة افاذ إجرا او فوريـة للتصـدي لم مـة اإلنسـانية
الر تصيي امل ردين داخليا والالجئني واجملتمعاو املضيضة يف البلدان األربعـة املعنيـة والنت ـار
اجلوع على نطاا واسـع يف دـضوفهم ويف ال ـهر التـايل ،استضـافت ح ومـة نيجرييـا حـوارا
إقليميا ب ن احلماية يف حوم ةرية ت اد للتصدي للزيادة املـثرية للقلـق يف حـوادث احلمايـة،
ـــا يف ذلـــك حـــاالو اإلعـــادة القســـرية ويف ختـــام احلـــوار ،اعتمـــدو ح ومـــاو ت ـــاد،
وال امريون ،والنيجـر ،ونيجرييـا ’’إعـالن عمـل أبوجـا‘‘ ،الـاي وعـدو فيـ بافـاذ خطـواو
ملموسة للتصدي ألكثر احتياجاو الس ان املتضررين إحلاحا يف جمال احلماية
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احلالة يف مايل
 - 19على الرةم من التوقعـاو بـ ن تـؤدي الظـرو السـائدة يف مـايل إىل العـودة الطوعيـة،
بق أكثر من  134 000من الالجئني املاليني يف بوركينـا فاسـو وموريتانيـا والنيجـر يف هنايـة
الضترة امل مولة بالتقرير ،وبرد داخليـا حنـو  36 700مـن املـاليني ومـن بـني العائـدين الـاين
بل عددهم  477 000يف مايل ،إلت االحتياجاو اإلنسانية واالحتياجاو يف جمـال احلمايـة
كبرية وباإلاافة إىل ذلك ،إل انعدام األمن الغاائ منت ـرا يف مجيـع أحنـا البلـد ،حيـا ألـر
يف حنو  424 000بءم

دال  -اجلنوب األفريق
 - 20إــل اجلنــوب األفريق ـ يستضــيف حنــو  1.4مليــون م ــرد يف هنايــة كــانون األول/
ديســـمني  ،2015منـــهم  1.2مليـــون مـــن طـــال اللجـــو  ،و  190 000مـــن الالجـــئني،
و  4 700مــن العائــدين وةـاحو التحركــاو املءتلطــة املســتمرة والواســعة النطــاا مــن أحنــا
أخرى من القارة ال واةل املتزايدة فيما يتعلق باألمن الوطا واالجتـار بالب ـر والتـهريي ةـري
أن تبني أن ديد األبءاذ ارتاجني إىل ياية دولية دعي بسبي القيود الر تواجهها نظـم
اللجو الوطنية يف املنطقة دون اإلقليميـة وإلـت جنـوب أفريقيـا بلـد املقصـد الرئيسـ ملعظـم
طال اللجو على الرةم مـن عـودة إهـور كراهيـة األجانـي يف عـام  2015وأسـضر تصـعيد
الزناع يف مو امبيق عن الت ريد القسري لنحو  12 000من األبءاذ الضـارين إىل مـالوي
وقد عاد معظمهم إىل ديارهم بعد ذلك

لالثا  -احلماية
ألف  -امل هد يف جمال احلماية
 - 21يف حني أن أعدادا كـبرية مـن الالجـئني وطـال اللجـو منحـت احلمايـة خـالل الضتـرة
امل مولة بالتقرير ،لوحظت ـدياو أساسـية يف جمـال احلمايـة يف خمتلـف أحنـا القـارة ،رلـت
حاالو إعادة قسرية وعقبـاو ماديـة وإداريـة حالـت دون مت ـن الالجـئني مـن احلصـول علـى
احلماية واملساعدة وفرم بعل احل وماو تدابري أمنيـة دـارمة ـد منـع اإلرهـاب ول ـن
دون الضـــماناو الال مـــة الحتـــرام مبـــدأ عـــدم اإلعـــادة القســـرية وبـ ـ ل االجتـــار بالب ـــر،
والتهريي ،والعنف اجلنس واجلنساين ،والتجنيد القسـري ،والعقبـاو يف احلضـاى علـى الطـابع
املدين للجو  ،دـعوباو يف مجيـع أحنـا املنطقـة ويف هـاا السـياا ،عملـت األمـم املتحـدة مـع
احل وماو املعنية لتعزيز نظم احلماية واالستجاباو يف جمال احلماية
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 - 22وعلــى الــرةم مــن الســءا املســتمر الــاي يبديــ ال ــثري مــن الــدول األفريقيــة الــر
تستضيف أعدادا كبرية من الالجـئني لضتـراو طويلـة ( ،عت مـل عـدة نظـم جلـو وطنيـة واـع
إجرا او تتسم بالزناهـة وال ضـا ة وعـالوة علـى ذلـك ،حـدو القيـود املضرواـة علـى التنقـل
وعلى إم انية احلصول على العمل من فرذ الالجئني يف أن يصبحوا معتمـدين علـى أنضسـهم
وأن يسامهوا ب ل جمد يف اجملتمعاو ارلية الر تستضـيضهم وبسـبي تزايـد الطـابع التقييـدي
لتــدابري مراقبــة احلــدود يف منــاطق املن ـ والعبــور واملقصــد ،جل ـ ال ــثري مــن الالجــئني وطــال
اللجـــو إىل اســـتءدام ال ـــب او اإلجراميـــة ،مـــع ورود تقـــارير عـــن االجتـــار بالب ـــر علـــى
طول الطرا
 - 23وإل التسجيل وسيلة هامة من وسائل احلماية ،من خالل توفري سجل ملركز األفـرادو
وتوفري احلماية من اإلعادة القسـرية ،واالعتقـال واالحتجـا التعسـضينيو ومت ـني الالجـئني مـن
احلصول إىل اخلدماو واملسـاعدةو وتعزيـز حريـة التنقـلو واحلضـاى علـى رـل األسـر وخـالل
الســنة املااــية ،انص ـبت اجلهــود علــى تســجيل الوافــدين اجلــدد واســت مال بيانــاو التســجيل
وجتديــد الولــائق عــن طريــق عمليــاو التحقــق واســتحدلت مضواــية األمــم املتحــدة ل ــؤون
الالجــئني نظامــا بيومتريــا جديــدا إلدارة اهلويــة يف ت ــاد ،ومجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــة،
و مبابوي ،وال امريون ،وال ونغو ،ومالوي
 - 24وإل اقتضا ألر األسر و(ح رل األطضال ةري املصحوبني باويهم واملنضصـلني عنـهم مـع
أسرهم أولوية يف حاالو الت ريد الطارئة يف مجيع أحنـا املنطقـة ويف بـرا أفريقيـا واجلنـوب
األفريق ـ  ،قــدمت املســاعدة إىل أكثــر مــن  37 000مــن األطضــال الالجــئني ةــري املصــحوبني
باويهم واملنضصلني عنهم يف اقتضا ألر أسرهم و( رلـهم معهـا و/أو إيـداعهم يف دور ال ضالـة
املؤقتــة خــالل الســنة املااــية ويف مجهوريــة تزنانيــا املتحــدة ،أطلقــت منظمــة األمــم املتحــدة
للطضولــة تطبيــق تعقــي للــهواتف ارمولــة لــدعم اجلهــود املباولــة القتضــا ألــر أفــراد أســر حنــو
 3 300من األطضال الالجئني البورونديني املنضصلني عن ذويهم
 - 25وواجــ ال ثيــر من امل ردين داخليا فـ املنطقــة دياو اماللة ومن أدل األعضا الــ
 54فـ اال اد األفريق  ،هناك  40عضوا موقعا على اتضاقيــة اال اد األفريق حلماية امل ـردين
داخلياً يف أفريقيا ومساعدسم اتضاقية كمباال) ،ويف هناية حزيران/يوني  2016كان  25عضـوا
قد انضموا إليها وددقت جيبو علـى االتضاقيـة خـالل الضتـرة امل ـمولة بـالتقرير ويف كـانون
األول/ديسمني  ،2015نظمت مضواية اال اد األفريق  ،ناسـبة الـاكرى السـنوية الثالثـة لبـد
نضــاذ االتضاقيــة ،حلقــة عمــل لبنــا القــدراو يف أديــل أبابــا ودعــت امثل ـ احل ومــاو واخلــنيا
القانونيني واخلنيا يف جمال احلمايـة إىل دعـم اجلهـود الراميـة إىل تعـديل الت ـريعاو والسياسـاو
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الوطنية من أجل تنضيا األح ام الرئيسية لالتضاقية ويف هـاا السـياا ،كانـت مجهوريـة ال ونغـو
الدميقراطية والصومال بصدد واع أطر وطنية للم ردين داخليا

با  -اللجو واهلجرة
 - 26خــالل الضتــرة امل ــمولة بــالتقرير ،ســعت احلــواراو والعمليــاو االست ــارية اإلقليميــة
ب ــ ن التحركــاو املءتلطــة يف أفريقيــا إىل االســتجابة لل ــواةل املتزايــدة يف جمــال احلمايــة
واستهد مؤمتر قمة فاليتا ب ن اهلجرة ،الـاي عقـد يف ت ـرين الثـاين/نوفمني  ،2015تعزيـز
التعاون فيما يتعلق باهلجرة والت ـريد القسـري بـني أفريقيـا وأوروبـا وأسـضر مـؤمتر القمـة عـن
خطة عمل حعدِّد فيها عدد من املبادراو ذاو األولوية وعن إن ا دـندوا اسـتئماين حلـاالو
الطوار بقيمة  1.8بليون يـورو ويف هـاا اإلطـار اجلديـد ،بـدأ اال ـاد األورور ،يف بـراكة
مع احل وماو املعنية ،بالتصدي للت ريد القسـري والتحركـاو املسـتمرة يف منطقـة السـاحل،
وحوم ةرية ت اد ،والقرن األفريق
 - 27ويقف عدد من العوامل االقتصادية والسياسـية ورا أاـاا اهلجـرة املعقـدة يف أفريقيـا
وبــدعم مــن املنظمــة الدوليــة للــهجرة ،واــعت منظمــاو األمــم املتحــدة واحل ومــاو املعنيــة
استراتيجياو وخطط عمـل للتصـدي لتحركـاو اهلجـرة املءتلطـة وانتـهت يف حزيران/يونيـ
 2015مـــن واـــع اســـتراتيجية للتصـــدي لالجتـــار بالب ـــر وعمليـــاو االختطـ ـا وسريـــي
األبءاذ عن طريق تدعيم بدائل التحركاو املستمرة من أجـل تعزيـز األمـن والتءضيـف مـن
خماطر االجتار والتهريي ،وواع استجاباو يف جمال ياية الضحايا ،وبنا القدراو الوطنية
 - 28ونضاو منظمة العمل الدولية ،بدعم من ح ومة إليوبيا ،م روعا للتعـاون الـتقا مدتـ
سن ة واحدة ـد منـع اسـتغالل املهـاجرين ،ـا يف ذلـك اـحايا االجتـار ،مـن خـالل الـتم ني
االقتصادي واالجتماع وعملت منظمة العمل الدولية ب ل وليق مع و ارة العمل وال ـؤون
االجتماعية يف إليوبيا من أجل دعم جهودها الرامية إىل تلبية االحتياجاو املتعلقـة ب عـادة إدمـاج
العائــــدين ويف اجلــــز اجلنــــور مــــن القــــارة ،قــــدمت عمليــــة ’’حــــوار اهلجــــرة يف اجلنــــوب
األفريق ـ ‘‘ خطــة عملــها املســت ملة ب ـ ن يايــة الالجــئني والتحركــاو املءتلطــة إىل الــدول
األعضا يف اجلماعة اإلاائية للجنوب األفريق  ،من أجل التنضيا حىت عـام  2018واسـتهدفت
هاه اجلهود دعم الدول األعضا يف اعتماد وتنضيا تدابري ملموسة إلدارة اهلجرة املءتلطة
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جيم  -التصدي للعنف اجلنس واجلنساين
 - 29يقـــدر أن واحـــدة مـــن كـــل رـــل الجئـــاو أو م ـــرداو إلـــت تتعـــرم للعنـــف
اجلنس ـ  )3ويف املنــاطق احلضــرية ،تعراــت امل ــرداو خلطــر االجتــار بالب ــر الــاي ترت ب ـ
بــب او اجلرميــة املنظمــة ،واملضــايقة واالســتغالل والتمييــز مــن جانــي أدــحاب املمتل ــاو
وأربــاب العمــل ،واالعتقــال واالحتجــا التعســضيني واإلعــادة القســرية ويف بعــل احلــاالو،
تسبي عدم كضاية حصم اإلعابـة املتاحـة لالجـئني وامل ـردين ،وانعـدام فردـهم يف كسـي
الر ا ،واحلواجز الر تعترم سبيل حصـوهلم علـى اخلـدماو العامـة الوطنيـة ،وعـدم حيـا سم
علــى الولــائق يف أن تعتمــد امل ــرداو اســتراتيجياو الت يــف الســلبية ،ــا يف ذلــك االبــتغال
باجلنل من أجل البقا
 - 30وتصــدو منظمــاو األمــم املتحــدة للعنــف اجلنســ واجلنســاين مــن خــالل إبــراك
اجملتمعاو ارلية ،وتوسيع نطاا احلصول على اخلدماو األساسية والودول إىل مرافـق املعونـة
القانونية ،وتدريي املساعدين القانونيني فيما يتعلق اجلرائم ذاو الصلة الـر يرت بـها أبـءاذ
ينتمون إىل فئاو متنوعة تتراوح من فئة القادة العس ريني إىل فئـة قـادة اجملتمعـاو ارليـة ويف
مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،وحفــر دــندوا األمــم املتحــدة للس ـ ان الرعايــة الطبيــة والنضســية
االجتماعية لنحو  61 000من الناجياو من العنف اجلنس واجلنساين ،منهن  30 000مـن
احايا االةتصـاب واالسـتعباد اجلنسـ وخـالل الضتـرة امل ـمولة بـالتقرير ،افتتحـت ح ومـة
امبيا ،بال راكة مع منظماو األمم املتحـدة ،حم مـتني مـن حمـاكم القضـايا املسـتعجلة ،كانتـا
أول حم مــتني مــن نوعهمــا ،لضــمان حماكمــة املتــهمني يف قضــايا العنــف اجلنس ـ واجلنســاين
بطريقة عاجلة
 - 31ويف ةرب أفريقيا ،قدمت منظماو األمم املتحدة وال ركا خدماو الـدعم واحلمايـة
للنســا والضتيــاو الالجئــاو فيمــا يتعلــق بــالعنف اجلنس ـ واجلنســاين ويف واليــة أدامــاوا يف
نيجرييا واملناطق ال رقية من ال امريون ،بـارك حنـو  29 000بـءم يف خميمـاو الالجـئني
واجملتمعــاو املضــيضة ،منــهم  16 900امــرأة و  9 200رجــل و  2 700طضــل ،يف أن ــطة
التوعيــة ب ـ ن حقــوا املــرأة ،وخمــاطر الــزواج املب ــر والــزواج بــاإلكراه ،والعنــف اجلنســ
واجلنســاين واســتهد برنــامأل ملواجهــة الطــوار يف أوةنــدا اجملتمعــاو املضــيضة و 30 000
الجئــة مــن أجــل املســاعدة علــى منــع العنــف والتصــدي ل ـ ويف إليوبيــا ،وأوةنــدا ،وروانــدا،
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وكينيا ،سعت بـرامأل احلمايـة القائمـة علـى األدلـة أيضـا إىل إذكـا الـوع وأبـركت الرجـال
والضتيان يف تغيري ويل للسلوك

د ال  -ياية الطضل
 - 32إل الزناع والعنف يف مجيـع أحنـا املنطقـة ي ـ الن خمـاطر متزايـدة بالنسـبة لمطضـال،
ــا يف ذلــك األذى البــدين والنضس ـ  ،والتجنيــد القســري ،والعنــف اجلنس ـ واجلنســاين فض ـ
الضتــرة بــني ت ــرين الثــاين/نوفمني  2015وبــباا/فنياير  ،2016أُبل ـ عــن حــوايل 6 900
انتهاك جسيم مرت ـي اـد األطضـال يف جنـوب السـودان وبغيـة املسـامهة يف سيئـة بيئـة أكثـر
أمانا لمطضال امل ردين ،ع ز و منظماو األمـم املتحـدة نظـم يايـة الطضـل مـن خـالل واـع
آليــاو للردــد واإلحالــة وأن ـ و أمــاكن مالئمــة لمطضــال وإــل ديــد األطضــال املعراــني
ب ل أكني للمءاطر ،ن فيهم األطضال ةري املصـحوبني بـاويهم واملنضصـلون عنـهم ،ي ـ ل
ــديا كــبريا ويف هــاا الصــدد ،كانــت املــوارد املءصصــة لالســتجاباو ارــددة األهــدا
لالحتياجــاو املتعلقــة ةمايــة الطضــل ةــري كافيــة وإــل مقــدمو خــدماو املســاعدة القانونيــة
والدعم النضس  -االجتماع يعملون على حنو يضوا طاقتهم
 - 33ويف منطقة ةامبيال يف إليوبيا ،أن ـ  11م انـا مالئمـا لمطضـال مـن أجـل أكثـر مـن
 76 000طضل ،وفُتت  19م تبا للمسـاعدة ،تقـدم اخلـدماو ملـا يزيـد عـن  15 000طضـل
ويف حوم ةرية ت اد ،واجهت الضتياو خماطر متزايدة متعلقـة باحلمايـة ،ـا يف ذلـك الـزواج
القسري واالعتـدا اجلنسـ  ،فيمـا كـان الضتيـان عراـة خلطـر االختطـا والتجنيـد القسـري
وبهد اجلنوب األفريق تعزيزا لـنظم احل مايـة اجملتمعيـة مـن خـالل إن ـا جلـان إاـافية حلمايـة
الطضــل وقــد أن ــئت جلنــة توجيهيــة وطنيــة يف جنــوب أفريقيــا لتيســري الودــول إىل اخلــدماو
الوطنية والتعجيل بعملية تقدمي الرعاية إىل األطضال ةري املصحوبني باويهم

رابعا  -انعدام اجلنسية
 - 34يععتــر ب ـ ل متزايــد بــاحلق يف اجلنســية باعتبــاره حقــا هامــا مــن حقــوا اإلنســان
ومعظـم الـدول األفريقيــة الواقعـة جنـوب الصــحرا ال ـنيى هـ أطــرا يف الصـ وك الدوليــة
ذاو الصلة ،ا يف ذلـك  22بلـدا طرفـا يف االتضاقيـة ب ـ ن واـع األبـءاذ عـدمي اجلنسـية
لعام  1954و  14بلدا طرفا يف االتضاقية املتعلقة خبضل حاالو انعدام اجلنسية لعـام 1961
ويف أواخر حزيران/يوني  ،2016انضمت مـايل وسـرياليون إىل االتضـاقيتني وكانـت الصـومال
ولينييــا ومدة ــقر تقــوم راجعــة قوانينــها املتعلقــة باجلنســية ومهــد اعتمــاد اللجنــة األفريقيــة
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حلقــوا اإلنســان وال ــعوب مل ــروع بروتوكــول ب ـ ن احلــق يف اجلنســية يف أفريقيــا يف آب/
أةسطل  2015الطريق إلهنا حاالو انعدام اجلنسية يف القارة
 - 35ومت اإلبــالع عــن خطــواو إجيابيــة يف اجلهــود اإلقليميــة الراميــة إىل م افحــة انعــدام
اجلنسية فقد برعت اجلماعـة اإلاائيـة للجنـوب األفريقـ يف التصـدي ملسـ لة انعـدام اجلنسـية
على الصعيد دون اإلقليم من خـالل أحـد قطاعاسـا األربعـة ذاو األولويـة يف ”خطـة العمـل
االســتراتيجية للجنــوب األفريقـ مــن أجــل التصــدي للــهجرة املءتلطــة وةــري القانونيــة للضتــرة
 ،“2018-2015الـــر اعتعمـــدو يف متو /يوليـــ  2015وي ـــمل أحـــد أهـــدافها تعزيـــز
االنضمام إىل كلتا االتضاقيتني املتعلقتني بانعدام اجلنسية وتنضيامها ةلول هناية عام 2018
 - 36ويف كـــوو ديضـــوار وحـــىت هنايـــة عـــام  ،2015كانـــت الســـلطاو تلقـــت ،يف إطـــار
إجرا او جتنيل خادة ،أكثر مـن  120 000طلـي للحصـول علـى اجلنسـية اإليضواريـة مـن
املقيمني لضترة طويلـة ونتيجـة لـالك ،حصـل أكثـر مـن  2 000بـءم عـدمي اجلنسـية علـى
اجلنسية اإليضوارية وعلى الرةم من إةالا اإلجـرا او يف كـانون الثاين/ينـاير  ،2016اسـتمر
جتهيـــز الطلبـــاوو ويتوقـــع آال آخـــرون احلصـــول علـــى اجلنســـية اإليضواريـــة ةلـــول هنايـــة
عــام  2016ويف بــرا أفريقيــا ،ــا يف ذلــك القــرن األفريقـ  ،أحـرت تقــدم كــبري يف تســجيل
الوالداو والتسجيل املدين يف أوةندا حيـا مت تسـجيل والدة حنـو  4 700طضـل الجـ  ،ويف
كينيا ،حيا بعالت جهود ل ضالـة تسـجيل والدة األطضـال يف اجملتمعـاو ارليـة املعراـة خلطـر
انعدام اجلنسية

خامسا  -القدراو واملعوقاو يف جمال التصدي لم ماو اإلنسانية
ألف  -إيصال املساعدة اإلنسانية
الغاا والتغاية
 - 37خالل الضترة امل ـمولة بـالتقرير ،قـدم برنـامأل األةايـة العـامل الغـاا إىل  8.2ماليـني
الجـ وم ــرد داخلـ وعائــد يف  25بلــدا يف مجيــع أحنــا أفريقيــا جنــوب الصــحرا ال ــنيى،
بطرا منها التحـويالو النقديـة ،والـدعم املـوو  ،واملسـاعدة الغاائيـة ،والوجبـاو املدرسـية،
وبــرامأل ”املســاعدة الغاائيــة مقابــل إن ــا األدــول“ وبــالنظر إىل أن معظــم الالجــئني كــانوا
يعتمدون إما جزئيا أو كليا على املعونة ،متت تلبية االحتياجـاو الغاائيـة مـن خـالل املسـاعدة
الغاائيـــة املبابـــرة ،أو تقـــدمي النقـــد أو القســـائم ،امـــا اد يف التنـــوع الغـــاائ وعلـــى وجـ ـ
اخلصوذ ،عمل كل من برنامأل األةاية العـامل ومنظمـاو أخـرى تابعـة لممـم املتحـدة علـى
امان حصول األطضال والنسا والضئاو الضعيضة من الالجـئني علـى الطعـام املغـاي املناسـي
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لضئتهم العمرية يف إطار برامأل الوقاية والعالج من سو التغاية وقـدم برنـامأل األةايـة العـامل
أطعمة مدعمة بالعنادر الغاائية للحوامل واملراـعاو واألطضـال دون سـن اخلامسـة وكانـت
عمليــة تقــدمي املســاعدة الغاائيــة يف بعــل حــاالو اللجــو الــر طــال أمــدها مصــحوب ًة أيضــا
بادراو تتعلق بسبل كسي الر ا واالعتماد على الااو
 - 38ونظـرا ألوجـ الــنقم يف التمويـل ،بـ َّلت التءضيضـاو يف حصــم اإلعابـة سديــدا
لممــن التغـــاوي والغـــاائ للعديـــد مـــن امل ــردين فضــ الضتـــرة بـــني أيلول/ســـبتمني 2015
وبـــباا/فنياير  ،2016تضـــرر مـــن التءضيضـــاو يف تو يـــع األةايـــة  1.97مليـــون الجــ ،
أو نسبة  56يف املائـة مـن الالجـئني ،يف  15بلـدا ومت فضـيل احلصـم املوجهـة لالجـئني يف
إليوبيا وكينيا بنسبة تتراوح بني  20و  30يف املائة ،وكالك ال ن بالنسبة للحصم املقدمـة
لبعل جمموعاو الالجئني يف مجهورية ال ونغو الدميقراطية
 - 39وتترتي عن خضل املساعدة الغاائية عواقي بعيدة املدى بالنسبة لمطضـال الالجـئني
فضـ عــام  ،2015عــوم مــا جمموعـ  143 000طضــل دون ســن اخلامســة مــن ســو التغايــة
احلاد ومن بني املواقع الـ  93الر رلتها الدراسة االستقصائية ،أبلغت مضواية األمـم املتحـدة
ل ؤون الالجـئني عـن أن مسـتوياو التقـزم ،وهـو مؤبـر مـن مؤبـراو سـو التغايـة املـزمن،
كانــت مرتضعــة يف  65موقعــا  70يف املائــة) ومــن بــني املواقــع الـــ  90الــر رلتــها الدراســة
االستقصائية ( ،ت ن مستوياو فقر الدم لـدى األطضـال الالجـئني دون سـن اخلامسـة متوافقـة
مع املعايري املقبولة إال يف ستة مواقع  7يف املائة) وملواجهة ارتضاع معدالو سو التغايـة بـني
األطضال دون سـن اخلامسـة يف أمـاكن إقامـة الالجـئني وامل ـردين داخليـا ،نضـاو اليونيسـيف
برامأل عالج حلـوايل  1 200مـن األطضـال الالجـئني يف املءيمـاو يف روانـدا وعـز و بـرامأل
تغاية الراع واألطضال الصغار والتغاية الت ميلية ويف جنوب السودان ،دخل برنـامأل خـاذ
ةاالو الطوار  ،رل اسـتجابة اليونيسـيف وبرنـامأل األةايـة العـامل يف جمـال التغايـة ،عامـ
الثــاين يف متو /يوليـ  ،2015وقــدم خــدماو إىل عــدد مــن األطضــال فــاا بنســبة  53يف املائــة
عدد األطضال الاين مت الودول إليهم يف عام 2014
الصحة
 - 40خــالل الضتــرة امل ــمولة بــالتقرير ،أدى عــدد مــن العوامــل ،ــا يف ذلــك االكتظــاى يف
املءيماو ،وعدم كضاية إمداداو املياه ،وسو الظرو الصحية ،وسو تغطيـة التحصـني ،إىل
يــادة خطــر تض ـ األمــرام املعديــة وأدو أيضــا التحــوالو املضاجئــة يف ت ــوين اجملتمعــاو
ارلية نتيجة ودول قادمني جدد إىل تض األمرام ،ا يف ذلـك احلصـبة وال ـولريا واملالريـا
والتهاب السحايا
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 - 41ومن خالل استءدام عيـاد او متنقلـة ،وتعزيـز نظـم الرعايـة الصـحية ارليـة ،و سـني
مراقبة األمرام والت هي والتصدي هلا ،قام كل من منظماو األمم املتحـدة وال ـركا بتقـدمي
الرعايــة الصــحية الــر ت ــتد احلاجــة إليهــا إىل أكثــر مــن  1.5مليــون الجـ داخــل املءيمــاو
وخارجهــا يف مجيــع أحنــا املنطقــة وكــان تعزيــز ســبل الودــول إىل هياكــل الرعايــة الصــحية
الوطنيــة أحــد العنادــر الرئيســية لتحقيــق االســتدامة وقــدم كــل مــن منظمــة الصــحة العامليــة
وال ــــركا يف جمــــال الصــــحة الــــدعم للــــدول يف جهودهــــا الراميــــة إىل إدراج الالجــــئني يف
هاه اهلياكل
 - 42وقـام كــل مــن األمــم املتحـدة وبــركائها أيضــا بالــدعوة مـن أجــل أن ت ــمل يــالو
التحصني الوطنية الالجئني وةريهم مـن امل ـردين ويف ةانـا ،وحـىت هنايـة عـام  ،2015مت َّـن
 87يف املائة من الالجئني من توةو ورواندا وسرياليون وكـوو ديضـوار ولينييـا مـن االسـتضادة
مــن نظــام التــ مني الصــح الــوطا ويف إليوبيــا ،مت تســليم اللقاحــاو اــد احلصــبة وبــلل
األطضال ،ومت صني ما يزيـد علـى  19 600طضـل الجـ اـد احلصـبة و  21 000آخـرين
اد بلل األطضال
 - 43ومن خالل القيام باستجابة متعددة القطاعاو ،رلت الصـحة العامـة ،والتغايـة ،وامليـاه
والصر الصح  ،والنظافة الصحية ،سنت نوعية املياه ومرافـق الصـر الصـح يف خميمـاو
الالجئني يف مجيع أحنا املنطقـة ،وال سـيما يف ت ـاد وجنـوب السـودان وروانـدا ومـالوي وقـد
أحر تقدم فيما يتعلق بالتعبئة اجملتمعية ب ن التثقيف املرتبط بالنظافة واملءـاطر الصـحية ،فضـال
عن إدارة احلاالو واملراقبة وأدبحت معدالو الوفياو مسـتقرةا توافقـت مسـتوياو الوفيـاو
يف معظم مواقع الالجئني الر رلتها الدراسة االستقصائية مع املعايري املقبولـة ويف حـوم ةـرية
ت اد ،قدم دندوا األمم املتحدة للس ان الدعم لـ  30 000عملية والدة م مونة ،وو ع أكثر
مــن  50 000جمموعــة لــوا م دــحية نســائية ،وســلم لــوا م الصــحة اإل ابيــة إىل  326مرفقــا
دحيا ،و ود أكثر من  40 000امرأة باملعلوماو واخلدماو املتعلقة بتنظيم األسرة وعمومـا،
كان هناك سـن ملحـوى يف عـدد الالجـئني الـاين حصـلوا علـى خـدماو الصـحة اإل ابيـة يف
عام 2015
 - 44وبـــر و يف الســـنواو األخـــرية أولويـــاو جديـــدة يف جمـــال الصـــحة العامـــة ( تـــتم
االستجابة هلا والوقايـة مـن سـرطان عنـق الـرحم هـ إحـدى األولويـاو الـر مـن أجلـها قـام
التحـالف العـامل للقاحـاو والتحصـني ،بـدعم مــن منظمـاو األمـم املتحـدة ،بتجريـي حلــول
جديــدة واــاذج ابت اريــة تزيــد مــن إم انيــة احلصــول علــى خــدماو الرعايــة الصــحية اجليــدة
وامليســورة الت لضــة للضتيــاو والنســا  ،وذلــك يف عــدة بلــدان ويف أوةنــدا وروانــدا ولينييــا،
16-14641

15/27

A/71/354

مت إدراج الضتيـــاو الالجئـــاو اللـــوا كـــان عمـــرهن  11ســـنة بنجـــاح يف الـــنيامأل الوطنيـــة
للتحصني اد فريو الورم احلليم الب ري
 - 45وعطلت الطوار والزناعاو تقدمي اخلـدماو وقيـدو فـرذ احلصـول علـى املسـاعدة
اخلادة ب نقاذ احلياة بالنسـبة للعديـد مـن األبـءاذ املصـابني بضـريو نقـم املناعـة الب ـرية
ويف عــام  ،2015قــام كــل مــن منظمــاو األمــم املتحــدة وال ــركا بــالترويأل لــنيامأل جمتمعيــة
سد إىل تضادي تعطيل العالج بالنسبة لمبءاذ املصابني بضريو نقـم املناعـة الب ـرية يف
اجملتمعاو ارليـة املتضـررة مـن أ مـة فـريو إيبـوال ،كمـا قـاموا بتنضيـا هـاه الـنيامأل وخـالل
الضتــرة امل ــمولة بــالتقرير ،إهــرو إبــاراو أكثــر إىل الالجــئني أو امل ــردين داخليــا املصــابني
بضريو نقم املناعة الب رية يف اخلطط االستراتيجية الوطنية وبغية القضا على وبـا فـريو
نقم املناعة الب رية/اإليد ةلول عـام  ،2030كـان هـاا اإلدراج أساسـيا ،ـا يف ذلـك ملنـع
انتقال الضريو من األم إىل الطضل
التعليم
 - 46إلت تلبية احتياجاو األطضال وال باب امل ردين من التعلـيم يف مجيـع أحنـا املنطقـة،
وال سيما يف احلاالو املت لرة بالزناعاو ،ت ل ـديا كـبريا وألـر كـل مـن امضـام مسـتوى
التسجيل يف املدار  ،واكتظاى فصول الدراسة ،وعدم كضاية املياه ومرافق الصـر الصـح ،
واعف املـؤهالو التعليميـة علـى اجلـودة العامـة للتعلـيم ،الـر كانـت يف معظـم األحيـان دون
املعايري الدولية وبالنسبة للعديد من األطضـال وال ـباب امل ـردين ،رلـت التحـدياو األخـرى
دعوباو تتعلق بلغة التعليم وانعـدام إم انيـة احلصـول علـى التعلـيم الثـانوي ومت إن ـا أفرقـة
عاملة وواع أدواو لتحسني نوعية التعليم ومجع البياناو وتنويع قاعدة اجلهاو املاحنة حل ـد
امل وارد الال مة ودعمت منظماو األمـم املتحـدة ،بالتعـاون مـع السـلطاو الوطنيـة وال ـركا
امخرين ،أيضـا إدخـال األطضـال الالجـئني يف نظـم التعلـيم الوطنيـة لضـمان احلصـول املسـتدام
على التعليم مع سني اخلدماو املقدمة إىل الالجئني واجملتمعاو املضيضة على حد سوا
 - 47ومت ن األطضال الالجئون مـن الودـول إىل الـنظم التعليميـة الوطنيـة يف  30مـن أدـل
 37بلــدا يف أفريقيــا جنــوب الصــحرا ال ــنيى رلتــها الدراســة االستقصــائية ملضواــية األمــم
املتحدة ل ؤون الالجئني و( يتم ن سـوى عـدد مـن األطضـال الالجـئني ،ولـيل كلـهم ،مـن
احلصول على التعليم يف إريتريا ،ومجهورية أفريقيا الوسـطى ،والسـودان ،ولينييـا ،فيمـا كانـت
الســـلطاو يف بورونـــدي ومجهوريـــة تزنانيـــا املتحـــدة وجيبـــو تبـــال جهـــودا ملعاجلـــة احلالـــة
يف بلداهنا
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 - 48ووادــلت منظمــاو األمــم املتحــدة دعــم االحتياجــاو التعليميــة يف كــل مــن حــاالو
الت ريد الـر طـال أمـدها وحـاالو الطـوار مـن خـالل توسـيع أمـاكن التعلـيم اممنـة ،وبنـا
قـــدراو املدرســـني ،وتعزيـــز ال ـــراكاو مـــع اجلهـــاو الضاعلـــة الرئيســـية يف جمـــال التعلـــيم
كما قدمت منحا نقدية وقسائم ،وبجعت التعليم املعجـل ،وو عـت لـوا م مدرسـية وأدرتج
التعلــيم باعتبــاره أولويــة يف االســتجاباو الطارئــة حلــاالو الالجــئني يف بورونــدي ومجهوريــة
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان
 - 49ويف خميمــاو الالجــئني يف كاكومــا يف كينيــا ،ســنت فــرذ احلصــول علــى التعلــيم
االبتــدائ و إذ ارتضــع معــدل االلتحــاا باملــدار مــن  65إىل  73يف املائــة يف عــام ،2015
بــالرةم مــن اســتمرار ودــول الالجــئني مــن جنــوب الســودان وامل ــاركة املنءضضــة نســبيا
للضتياو ويف ت اد ،ادو أيضا معـدالو االلتحـاا باملـدار مـن  68إىل  77يف املائـة ،ويف
ال امريون ،ارتضعت معدالو التحاا الالجئني النيجرييني يف منطقة ال ـمال األقصـى مـن 61
إىل  90يف املائة ويف مجهورية ال ونغـو الدميقراطيـة ،قـدم كـل مـن األمـم املتحـدة وبـركائها
الــدعم لــو ارة التعلــيم لضــمان إدخــال األطضــال الالجــئني البورونــديني إىل املــدار االبتدائيــة
الواقعــة علــى مقربــة مــن خمــيم الالجــئني لو ينــدا ويف الصــومال ،كضلــت و ارة التربيــة يف
دوماليالند إم انية احلصول على التعليم لمطضال وال باب الالجـئني يف عـام  2015وكـان
الالجئون قادرين على التسجيل يف أي مدرسة عامة واحلصول علـى نضـل التعلـيم واملـؤهالو
املتاحة للتالميا ارليني
 - 50ويف جنوب السودان ،معنع ما يقدر بنحو  970 000طضل ،كثري منـهم مـن األطضـال
امل ــردين داخليــا ،مــن الــاهاب إىل املــدار يف عــام  2015فءــالل هــاه الســنة ،مت احـتالل
أو تـــدمري أو إةـــالا حـــوايل  100مدرســـة ووســـعت اليونيســـيف نطـــاا برناجمهـــا املســـمى
”العـودة إىل الــتعلم“ ،الــاي اســتضاد منـ عــدد مــن األطضــال مثـل يــادة بنســبة  240يف املائــة
باملقارنـة مـع عـام  2014ودعــم برنـامأل األةايـة العـامل حضــور الـدرو مـن خـالل تقــدمي
وجباو مدرسية للتالميا وبس ويت عايل الطاقة أو وجباو خضيضة يف املـدار املتضـررة مـن
أ مة أو حادث طار وةالبا ما تضمنت املسـاعدة بالوجبـاو حصـم إعابـة لضائـدة األسـر
الــر يواإــي أطضاهلــا ،وال ســيما الضتيــاو ،علــى الــاهاب إىل املدرســة وأعــاا عــدم كضايــة
التمويل تقدمي خدماو التعليم األساسية إىل الالجئني وامل ردين داخليـا ويف املتوسـط ،بلغـت
لغــرة التمويــل يف االســتجابة لالحتياجــاو يف جمــال التعلــيم خــالل الســنة املااــية  77يف املائــة
تراوحت بني  31يف املائة يف جنـوب السـودان و  90يف املائـة بالنسـبة لالجـئني البورونـديني
يف أوةندا) ،وهو ما ميثل عجزا يصل إىل حوايل  21مليون دوالر
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سبل كسي الر ا
 - 51يف أفريقيا جنوب الصحرا ال نيى ،كان هناك عدد اـئيل مـن فـرذ كسـي الـر ا
بســبي امضــام االســتثمار وحمدوديــة فــرذ العمــل ،والتنــافل علــى املــوارد الطبيعيــة ،وبــت
املوارد املالية ،واعف التمويل والقدراو ،وتغري املناخ وواج األبءاذ الاين أجـنيوا علـى
الضرار من منا هلم وترك امتل اسم عددا أكني من التحدياو يف هاا الصدد
 - 52ويف مجيع أحنا املنطقة ،كانت الزراعـة أهـم قطـاع يف االقتصـاد ،إذ وفـرو أكثـر مـن
نصف فـرذ العمـل ومثلـت رـل النـاتأل ارلـ اإلمجـايل وخـالل الضتـرة امل ـمولة بـالتقرير،
تلقـى الالجئــون يف ت ـاد بــاور ذرة وسـرةوم عاليــة الغلــة مـن و ارة الزراعــة مـن أجــل يــادة
اإلنتـــاج ،فضـــال عـــن املســـاعدة التقنيـــة ويف إليوبيـــا ،قُـــدم الـــدعم إىل الالجـــئني الصـــوماليني
واجملتمعاو ارلية املضيضة من خالل خطط الري وكـان جيـري يف أوةنـدا ،و امبيـا ،وةامبيـا،
وةانا ،واع برامأل راعية أخرى ت مل امل ردين
 - 53ويف السودان ،قـدم برنـامأل األمـم املتحـدة اإلاـائ الـدعم يف تطـوير املهـاراو وتنميـة
األدول إىل  5 200أسرة معي ية ،امت نسبة  40يف املائة منها م ـردين داخليـا والجـئني
يف اجملتمعاو ارلية املتضررة من األ ماو ،وبـجع علـى االعتمـاد علـى الـااو وأبلـ حـوايل
 52يف املائة من املستضيدين عن ياداو يف دخلهم السنوي ويف جنـوب السـودان ،اكتسـبت
 2 200امرأة وفتاة من امل ردين واجملتمعاو املضيضة مهاراو مهنية من خالل برامأل تـدريي
قدمتـــها هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة وبـــاركن يف أن ـــطة مـــدرة للـــدخل وبـــرامأل ”النقـــد
لقا العمل“
 - 54ويف مجهوريـة ال ونغـو الدميقراطيــة ،قـام كــل مــن وكـاالو األمــم املتحــدة وال ــركا
بتنضيــا م ــاريع جتريبيــة يف أربعــة جمتمعــاو حمليــة لتــوفري الضــرذ املســتدامة ل ســي الــر ا
للس ان املتضررين من الزناع ونتيجة لالك ،سنت إم انية حصـول أكثـر مـن 105 000
بــءم علــى اخلــدماو االجتماعيــة األساســية ،كمــا اســتثمر أكثــر مــن  84يف املائــة مــن
امل اركني مدخراسم يف أن طة اقتصادية ،ا يف ذلك تنمية األعمال التجارية
 - 55وتعاونــت منظمــاو األمــم املتحــدة ،ــا فيهــا منظمــة العمــل الدوليــة ومضواــية األمــم
املتحدة ل ؤون الالجئني ،ب ن هنأل قائمة علـى السـوا مـن أجـل إجيـاد سـبل ل سـي الـر ا
يس تضيد منها كل من الالجئني واجملتمعاو ارلية املضيضة ف جريت تقييماو للسوا وعواـعت
اســتراتيجياو تتعلــق بتــوفري فــرذ كســي الــر ا لالجــئني مــن أجــل امل ــاركة يف الســوا يف
 11بلدا وأطلِقت مبادراو جديدة يف أوةندا وكينيا من أجل إجيـاد فـرذ العمـل عـن طريـق
العمل عن بعد
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با  -األمن وودول املساعدة اإلنسانية
 - 56أدو اهلجمـــاو والتهديـــداو املوجهـــة اـــد العـــاملني يف اجملـــال اإلنســـاين إىل احلـــد
اإليصـــال الضعـــال للمعونـــة اإلنســـانية ،وقيـــدو ،يف بعـــل احلـــاالو ،الودـــول إىل السـ ـ ان
امل ـردين يف العديـد مـن العمليـاو يف أفريقيـا جنـوب الصـحرا ال ـنيى فضـ بـرا أفريقيــا،
ا يف ذلك القرن األفريق  ،قُتل  29عامال يف اجملال اإلنساين وأديي  38آخـرون رـروح يف
حــوادث أمنيــة ،كمــا اختعطــف  13عــامال يف جمــال تقــدمي املعونــة ويف مجهوريــة ال ونغــو
الدميقراطية ،اختطف  20عامال يف جمال تقدمي املعونة يف كيضو ال ـمالية أطلـق سـراحهم يف
وقــت الحــق ويف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ،أبلغــت املنظمــاو ةــري احل وميــة عــن أن عــدد
اهلجماو اد العاملني يف جمال تقدمي املعونة هو من بني أعلى األرقام املسجلة يف العا(
 - 57ويف جنوب ووسط الصومال ،إل ودول املساعدة اإلنسانية حمـدودا بسـبي حـواجز
الطرا ونقاا التضتيش الـر أ ن ـ سا اجلماعـاو املسـلحة ةـري التابعـة للدولـة وكانـت احلراسـة
األمنيــة مطلوبــة بســبي احلــوادث األمنيــة والتهديــداو املوجهــة اــد العــاملني يف جمــال تقــدمي
املعونة ويف السودان ،كانت إم انية الودول إىل األماكن حمدودة أيضا يف معظـم أحنـا جبـل
مرة يف دارفور ويف مناطق من واليـر جنـوب كردفـان والنيـل األ را وإـل كـل مـن انعـدام
األمن والعنف والقيود الر تضراها احل ومة علـى حركـاو النقـل والتـراخيم تعرقـل ودـول
املساعدة اإلنسانية
 - 58وواجهــت منظمــاو األمــم املتحــدة ــدياو كــبرية يف تقــدمي املســاعدة إىل أكثــر مــن
مليــوين م ــرد داخل ـ يف نيجرييــا وأكثــر م ـن  150 000الج ـ وم ــرد داخل ـ يف النيجــر
بســبي انعــدام األمــن ويف حــوم ةــرية ت ــاد ،طلبــت عمليــاو حراســة لقوافــل املســاعدة
اإلنسانية على الطرا الرئيسية ،وما ألار القلق بوج خاذ علـى أمـن العـاملني يف جمـال تقـدمي
املعونة واملستضيدين على حد سوا هو األلغام األراية والاخائر ةري املنضجرة وخطر األجهـزة
املتضجــرة املرجتلــة وبعــد التوقيــع علــى اتضــاا الســالم يف مــايل ،ســنت إم انيــة الودــول إىل
املناطق املستهدفة ،ول ن املنظمـاو ةـري احل وميـة أفـادو بـ ن احلـوادث األمنيـة كانـت أكثـر
تواترا بثاللة أاعا باملقارنة مع عام 2014

سادسا  -احللول
الع ودة الطوعية إىل الوطن
 - 59على الرةم من أن سيئة الظرو املواتية للعودة الطوعية إىل الوطن اتسـمت بالصـعوبة
البالغــة ،فقــد توادــلت اجلهــود الراميــة إىل تيســري العــودة الطوعيــة يف أمــان وب رامــة فضــ
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عــام  ،2015عــاد حنــو  4 600بــءم إىل وطنــهم ،أنغــوال ،قــادمني أساســا مــن مجهوري ـة
ال ونغو الدميقراطية وعاد ما يقدر بنحو  4 700روانـدي أيضـا إىل ديـارهم طوعـا ،وبـالك
بل جمموع عدد العائدين أكثـر مـن  160 000بـءم منـا عـام  2000وبغيـة دعـم تلـك
اجلهــود ،يســرو مضواــية األمــم املتحــدة ل ــؤون الالجــئني عقــد اجتمــاع و اري إقليم ـ يف
ت رين األول/أكتوبر  2015ب ن اسـتراتيجيتها ال ـاملة املتعلقـة ةالـة الالجـئني الروانـديني،
اتضـــق خاللـ ـ امثلـــو احل ومـــاو علـــى جتديـــد اجلهـــود الراميـــة إىل اـــمان التنضيـــا ال امـــل
لالستراتيجية ةلول هناية عام 2017
 - 60ويف مــؤمتر إلعــالن التنيعــاو استضــافت املضواــية األوروبيــة ومضواــية األمــم املتحــدة
ل ؤون الالجـئني يف بروكسـل يف ت ـرين األول/أكتـوبر  ،2015تعهـد امثلـون مـن أكثـر مـن
 40بلــدا ومنظمــة بتقــدمي مبل ـ  105ماليــني دوالر لــدعم الالجــئني الصــوماليني يف كينيــا،
ومسـاعدسم علـى العـودة طوعـا إىل الصــومال وتيسـري إعـادة إدمـاجهم ويف املـؤمتر ،اعتعمــدو
خطة عمل ترم إىل سني الظرو االجتماعيـة  -االقتصـادية يف الصـومال ودعـم الالجـئني
الـــاين يســـتعدون للعـــودة مـــن خميمـــاو داداب يف كينيـــا وحـــىت حزيران/يونيـــ ،2016
( خيصم حنو  68مليون دوالر مت التعهد ا خالل ذلك املؤمتر
 - 61ويف ةرب أفريقيا ،استؤنضت عملية إعادة الالجئني اإليضـواريني مـن لينييـا إىل وطنـهم
يف هنايــة عــام 2015و وُقــدمت املســاعدة إىل حــوايل  18 000الجـ يف العــودة إىل ديــارهم
ةلول منتصف عام  2016وخالل الضترة امل مولة بـالتقرير ،توادـل تيسـري العـودة الطوعيـة
لالجئني املاليني ،بطرا منها تقدمي املساعدة النقدية إىل العائدين
إعادة التوطني وامل ساراو البديلة للسماح بالدخول
 - 62إلت برامأل إعـادة التـوطني والسـماح بالـدخول ألسـباب إنسـانية أداة يايـة حاوـة،
وال سيما عند تلبية احتياجاو الضئاو الضعيضة مـن الالجـئني فضـ ةـرب أفريقيـا ،مت التركيـز
على إجياد حلول دائمـة حلـوايل  70 000مـن الالجـئني الـاين يعي ـون حـاالو ت ـريد طـال
أمدها ،ـن فـيهم الالجئـون املوريتـانيون يف السـنغال ومـايل ،والالجئـون التوةوليـون يف ةانـا،
والالجئون الغانيون يف توةـو ،والالجئـون السـنغاليون يف ةامبيـا وةينيـا  -بيسـاو ،والالجئـون
اإليضواريون يف مجيع أحنا املنطقة دون اإلقليمية
 - 63ويف عام  ،2015بلغت طلباو إعادة التـوطني الـواردة مـن أفريقيـا  38 900طلـي،
وهــو أعلــى رقــم مت تســجيل علــى اإلطــالا وقــدم العــدد األكــني مــن الطلبــاو الجئــون مــن
مجهوريــة ال ونغــو الدميقراطيــة والصــومال وخــالل الضتــرة امل ــمولة بــالتقرير ،كانــت هنــاك
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حــاالو مغــادرة إىل بلــدان إعــادة التــوطني مــن  39بلــد جلــو  ،ــا يف ذلــك إليوبيــا وأوةنــدا
وبورونــدي ومجهوريــة تزنانيــا املتحــدة وكينيــا ومت ال ــروع أيضــا يف مبــادرة إعــادة تــوطني
مجاع يف مجهورية تزنانيا املتحـدة ترمـ إىل إعـادة تـوطني حـوايل  32 000الجـ كونغـويل
يف السنواو األربع القادمة ،أساسا يف الوالياو املتحدة األمري ية
 - 64وتتعاون الدول يف املنطقة ب ل متزايد من أجل است ـا إم انيـة اسـتءدام سـبل
ت ميلية للحماية وإجياد حلول ،ا يف ذلك يف ةرب أفريقيا ومي ن أن توفر اتضاقـاو اجلماعـة
االقتصادية لدول ةرب أفريقيا الر تسمت لرعايا الـدول األعضـا يف اجلماعـة بالتنقـل والعمـل
ةرية داخل املنطقة دون اإلقليمية حلوال لالجئني ور ا قد تيسر هلم حـىت سـبل احلصـول علـى
اإلقامة الدائمة وجنسية البلد املضيف
اإلدماج ارل وتعزيز إم انية احلصول على احلقوا
 - 65على الرةم من أن الضرذ املتاحة لإلدمـاج ارلـ إلـت حمـدودة ،فقـد لبـت أهنـا حـل
لبعل الالجئني الاين يعي ون حاالو ت ريد طال أمدها فض ةرب أفريقيا ،تلقـى اللينييـون
يف ةانا وةينيا وكوو ديضوار وسرياليون ومايل جمموعة هنائيـة مـن جـوا او السـضر وتصـاريت
اإلقامـــة وســـاعدو جهـــود الـــدعوة يف تســـريع وتـــرية جتنـــيل الروانـــديني يف بـــنن ،وتوةـــو،
والســنغال ،وةينيـــا ،ومـــايل ،والنيجـــر وإـــل مـــنت اجلنســـية ألكثـــر مـــن  151 000الجــ
بوروندي سابق يف مجهورية تزنانيا املتحـدة و  36 000مـن معـاليهم ميثـل تقـدما ملحوإـا يف
اإلدماج ارلـ ويف اجلنـوب األفريقـ  ،وافقـت ح ومـة امبيـا علـى معـايري موسـعة لإلدمـاج
ارل لمنغوليني ،امـا مـنت جلميـع الالجـئني األنغـوليني السـابقني الـاين ودـلوا إىل امبيـا قبـل
عام  ،2003فضال عن حوايل  4 000رواندي ،فردة االندماج حمليا
 - 66وساهم اإلدماج التدرجي لالجئني وملتمسـ اللجـو وامل ـردين داخليـا واألبـءاذ
عدمي اجلنسية يف البلدان املضيضة يف التحقيق التدرجي لطائضة من احللول ،ـا يف ذلـك العـودة
الطوعية ولئن أبقت بعل البلدان علـى ضظاسـا ب ـ ن أح ـام رئيسـية مـن االتضاقيـة اخلادـة
بواع الالجئني لعام  ،1951مثل احلق يف العمل وحرية التنقل ،أحر و بلدان أخـرى تقـدما
هاما حنو امان إدماج أكني للم ردين وتعزيز متتعهم بـاحلقوا فعلـى سـبيل املثـال ،سـاعدو
السلطاو ارلية يف ةامبيا الالجئني على اقتنا األرااـ ألةـرام السـ ن والزراعـة ،ومنحـت
احل ومة إعضا من اريبة دخل كانت فُرات على الالجئني يف السابق
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سابعا  -التنسيق وال راكاو
 - 67يف عــام  2015ويف أوائــل عــام  ،2016توادــل تنضيــا املــاكرة امل ــتركة ملضواــية
األمم املتحدة ل ؤون الالجئني وم تي تنسيق ال ؤون اإلنسانية ب ـ ن احلـاالو املءتلطـة ،)4
حسي االقتضا  ،يف العملياو املتعلقة بالالجئني وحـاالو الطـوار اإلنسـانية املعقـدة ورـل
دعم التنضيا تقدمي التوجيـ الـتقا وبنـا القـدراو وقـدمت البعثـاو امل ـتركة بـني الوكـاالو
املوفدة إىل ال امريون والسودان أيضا الـدعم إىل منسـق ال ـؤون اإلنسـانية واألفرقـة القطريـة
للعمل اإلنساين من أجل تعزيز التنسيق وتقدمي املساعدة جلميع السـ ان املتضـررين ،ـن فـيهم
الالجئون وامل ردون داخليا ول ضالة إجرا استعرام أرل لالحتياجـاو القطاعيـة ،أدرجـت
االحتياجــاو ومتطلبــاو االســتجابة بالنســبة لالجــئني يف االستعرااــاو العامــة لالحتياجــاو
اإلنسانية وخطط االستجابة اإلنسانية للجنة الدائمة امل تركة بني الوكاالو
 - 68وإلــت خطــة التحــول للجنــة الدائمــة امل ــتركة بــني الوكــاالو ت ـ ل إطــارا للــدعم
املركز والتنسيق املعز فيما بني الوكاالو وإلت استجابة حلاالو الطـوار مـن املسـتوى 3
على دعيد املنظومة ب كملها قائمة يف جنوب السودان حـىت أيار/مـايو  ،2016امـا م َّـن مـن
التوسيع املستمر لعملية التصدي لم مـة و ـا أنـ مت اسـتيضا املعـايري التنضيايـة الرئيسـية ةلـول
أيار/مايو  ،2016مت وقف االسـتجابة مـن املسـتوى  ،3رةـم أنـ مت الت ـديد علـى أن القـدرة
وامل ــاركة واملــوارد املســتدامة ســتظل بالغــة األمهيــة يف جنــوب الســودان بــالنظر إىل اســتمرار
تضاقم األ مة اإلنسانية
 - 69ووادــلت جمموعــة مــديري الطــوار التابعــة للجنــة الدائمــة امل ــتركة بــني الوكــاالو
دعم تنضيا خطة التحول فقد سافر رئيل اجملموعـة إىل نيجرييـا يف أواخـر عـام  2015لتقيـيم
ألر األ مة املتـدهورة يف ال ـمال ال ـرق للبلـد وعلـى الصـعيد اإلقليمـ وأجـرى فريـق كبـار
املوإضني املعا بتنضيا خطة التحول أيضا بعثاو دعم إىل ت ـاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى يف
أواخر عام  2015وأوائل عام  2016وإـل تعزيـز القيـادة اجلماعيـة ألفرقـة العمـل اإلنسـاين
القطريــة واملســا لة أمــام األبــءاذ املتضــررين واألمهيــة اروريــة للحمايــة يف العمــل اإلنســاين
أهدافا حاوة بالنسبة لممم املتحدة وبركائها يف اجملال اإلنساين

__________
 )4متاح على الرابط التايلا www.unhcr.org/53679e679.pdf
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مؤمتر القمة العامل للعمل اإلنساين
 - 70ععقد أول مؤمتر قمة عامل للعمل اإلنساين يف اسطنبول ،تركيا ،يف أيار/مـايو 2016
ويف ختــام املــؤمتر ،قُطــع حنــو  1 500التــزام ،ــا يف ذلــك التزامــاو بالتقيــد عــايري احلمايــة
الدولية ،وتعزيز الت ريعاو والسياساو الوطنية من أجل ياية امل ردين داخليا ،ودعـم تنضيـا
اتضاقية كمباال وقرر امل اركون است ا هنأل جديدة للحد مـن الت ـريد الـداخل و سـني
تلبية احتياجاو الالجئني وامل ردين داخليـا ،وال سـيما عـن طريـق سيئـة فـرذ كسـي الـر ا
واحلصول على التعليم وكالك توفري املزيد من التمويل املتعدد السنواو الاي مي ن التنبؤ ب
م روع تطوير قدرة احلماية االحتياطية
 - 71خــالل الضتــرة امل ــمولة بــالتقرير ،قــام املســؤولون عــن م ــروع تطــوير قــدرة احلمايــة
االحتياطية امل ترك بني الوكاالو بتيسري ن ر ع رة من كبار موإض احلماية مـن أجـل دعـم
األمم املتحدة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ،وجنوب السودان ،ورال نيجرييا كما قـام كبـار
مــوإض احلمايــة بواــع وتنضيــا اســتراتيجياو يايــة يف ت ــاد ،ومجهوريــة أفريقيــا الوســطى،
وجنــوب الســودان ،وال ــامريون وإاــافة إىل ذلــك ،ركــزو عمليــاو الن ــر علــى مســاعدة
احل وماو يف تنضيا السياساو الوطنية املتعلقة بامل ردين داخليا واحللول الدائمـة يف مجهوريـة
ال ونغــو الدميقراطيــة والصــومال وعلــى الصــعيد اإلقليم ـ  ،مت إيضــاد مــوإضني قــائمني علــى
امل روع املاكور إىل  25بلدا ،للقيام هام منها معاجلة احلالة يف بوروندي
تول ـت مضواــية األمــم املتحــدة ل ــؤون الالجــئني دور
 - 72ومنــا بــباا/فنياير َّ ،2016
رئيل التحـالف مـن أجـل إجيـاد احللـول ،الـاي مجـع احل ومـاو املضـيضة واملاحنـة ،ومنظمـاو
األمــم املتحــدة ،ومنظمــاو اجملتمــع املــدين ،والقطــاع اخلــاذ ،واملؤسســاو املاليــة الدوليــة،
ومؤسساو أكادمييـة مـن أجـل البحـا عـن نعهـأل إلجيـاد حلـول حلـاالو الت ـريد وتضـادي أن
تصبت حاالو جديدة طويلة األمد ويف عـام  ،2016مت إن ـا فـريقني وطنـيني جديـدين مـن
أجل أوةندا ومجهورية تزنانيا املتحدة ،لينضافا إىل الضريقني الوطنيني لزامبيا والصومال
 - 73وخــالل الســنة املااــية ،عمــق كــل مــن املضواــية والبنــك الــدويل التعــاون يف جمــايل
السياســة العامــة والعمــل امليــداين علــى الصــعيد العــامل وقــدمت لــالث دراســاو م ــتركة
أجريت يف منطقـة السـاحل ومنطقـة الـبحرياو ال ـنيى والقـرن األفريقـ ) لـيالو حلـاالو
إقليمية للت ريد القسري واستعربد بنتائجها يف واع أولوياو النيجمة ويف أيار/مـايو ،2016
برعا أيضـا يف التعـاون يف م ـروع قيمتـ  175مليـون دوالر يسـمى ”م ـروع معاجلـة آلـار
الت ـــريد بالتنميـــة يف منطقـــة القـــرن األفريقــ “ يهـــد إىل ســـني إم انيـــة احلصـــول علـــى
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اخلــدماو االجتماعيــة األساســية ،وتوســيع نطــاا الضــرذ االقتصــادية ،وتعزيــز اإلدارة البيئيــة
للمجتمعاو ارلية الر تستضيف الالجئني يف أجزا من إليوبيا وأوةندا وجيبو

لامنا  -التمويل
 - 74يف عــام  ،2015خصــم وكيــل األمــني العــام لل ــؤون اإلنســانية ومنســق اإلةالــة يف
حــاالو الطــوار مبل ـ  246مليــون دوالر مــن الصــندوا املركــزي ملواجهــة الطــوار لــدعم
أن طة إنقاذ احلياة يف  24بلدا يف أفريقيا جنوب الصحرا ال نيى ورل هـاا املبلـ خمصصـاو
من نافاة الصندوا اخلادة باالستجابة السريعة  172مليون دوالر) ونافات لتمويـل الطـوار
الناقصة التمويل  74مليون دوالر) ،ومثل نسبة  52يف املائة من مبل  470مليون دوالر الاي
خصص الصندوا يف مجيع أحنا العا( وم ن مبل يقدر بـ  148مليون دوالر تقريبا وكـاالو
املعونــة مــن تقــدمي املســاعدة اإلنســانية يف إطــار التصــدي أل مــاو الت ــريد يف أفريقيــا وقــدم
ما جمموع  172م روعا من م اريع الصندوا املركزي ملواجهة الطوار يف أفريقيا املسـاعدة
إىل الالجئني وامل ردين داخليا وةريهم من الس ان املتضررين ،ـا يف ذلـك اجملتمعـاو املضـيضة،
ووفرو هلم احلماية
 - 75ويف عام  ،2015قدم الصندوا املركـزي ملواجهـة الطـوار أيضـا التمويـل للتصـدي
لعــدة أ مــاو ت ــريد إقليميــة يف أفريقيــا فءــالل عــام  2015وكــانون الثاين/ينــاير ،2016
استعءدم مبل  58مليون دوالر من التمويل من أجل مساعدة األبءاذ الاين بـردوا نتيجـة
الــزناع يف حــوم ةــرية ت ــاد ويف أيلول/ســبتمني  ،2015قــدم الصــندوا مبل ـ  21مليــون
دوالر ملساعدة األبءاذ امل ردين بسبي العنف يف دارفـور ،ـن فـيهم امل ـردون داخليـا يف
السودان والالجئون يف ت اد ،فضال عن اجملتمعاو ارلية املضيضة
 - 76وتلقـــت وكـــاالو املعونـــة يف الســـودان أعلـــى مبلــ متويـــل ملواجهـــة أ مـــة الت ـــريد
 22مليون دوالر) ،تليها وكـاالو املعونـة املوجـودة يف كـل مـن ت ـاد  17مليـون دوالر)،
ومجهورية ال ونغو الدميقراطية  15مليون دوالر) ،وال امريون  14مليون دوالر) ،والنيجـر
 14مليــون دوالر) ومت تقــدمي حــوايل  11مليــون دوالر أيضــا مــن أجــل مواجهــة الــزناع
والت ــريد يف جنــوب الســودان ،و  12مليــون دوالر للتصــدي أل مــة الت ــريد يف مجهوريــة
أفريقيا الوسطى ،وأكثر من رسة ماليني دوالر مـن أجـل تلبيـة احتياجـاو الالجـئني اليمنـيني
يف الصومال وكانت أكـني اجملـاالو الـر اسـتضادو مـن الـدعم املـايل هـ الغـاا  37مليـون
دوالر) ،واملساعدة اخلادة بالالجئني  20مليون دوالر) ،والصحة  16مليون دوالر)
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املياو القطرية للتمويل اجلماع
 - 77حــىت أيار/مــايو  ،2016خصصــت الصــناديق القطريــة امل ــتركة مبل ـ  426مليــون
دوالر لمن ـــطة اإلنســـانية يف إليوبيـــا ،ومجهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى ،ومجهوريـــة ال ونغـــو
الدميقراطيــة ،وجنــوب الســودان ،والســودان ،والصــومال ،اســتءعدمت نســبة  70يف املائــة منـ
لتمويــل م ــاريع ترم ـ إىل تلبيــة االحتياجــاو النامجــة عــن الت ــريد فض ـ جنــوب الس ـودان،
استضاد من  99يف املائة من التمويل اجلماع  129مليون دوالر) األبءاذ املتضررون مـن
الت ريد ،فيما خصصت نسبة  67يف املائة من التمويـل اجلمـاع القطـري مـن أجـل مجهوريـة
ال ونغو الدميقراطية  50.4مليون دوالر) لتلبية احتياجاو امل ردين ولـوح اجتـاه امالـل يف
مجهور ية أفريقيـا الوسـطى والسـودان والصـومال ،حيـا اسـتعءدم مـا بـني  43و  80يف املائـة
من األموال املءصصة لتلبية احتياجاو امل ردين

تاسعا  -االستنتاجاو والتودياو
 - 78استمر ارتضـاع مسـتوياو الت ـريد القسـري يف أفريقيـا جنـوب الصـحرا ال ـنيى
للســنة السادســة علــى التــوايل ،امــا أجــني مئــاو امال مــن األبــءاذ علــى تــرك ديــارهم
ومنع املاليني ةريهم مـن العـودة ويـثري هـاا االجتـاه قلقـا عميقـا ،وال سـيما بـالنظر إىل أنـ
ميل عددا متزايدا من األطضال ،وكـالك ،علـى النحـو امل ـار إليـ أعـاله ،بسـبي ارتضـاع
عدد الالجئاو وامل رداو اللوا يعانني من العنف اجلن سـ و ـة حاجـة ماسـة إىل جتديـد
االلتزام عاجلة األسباب اجلارية للزناعاو ،ا يف ذلك التمييز واإلقصا  ،وتزايـد التنـافل
علــى املــوارد املتناقصــة واإلفــالو مــن العقــاب ،بغيــة ع ــل هــاا االجتــاه ويظــل التعــاون
القوي بني احل وماو ،والس ان واجملتمعاو ارلية املتضررين ،واجمل تمع املـدين ،ومنظمـاو
األمم املتحدة ،واملنظماو ةـري احل وميـة حاوـا أكثـر مـن أي وقـت مضـى مـن أجـل تلبيـة
االحتياجاو اإلنسانية املتزايدة يف القارة
 - 79وإهرو يف بعل البلدان هنـأل جديـدة يععتـر فيهـا بـ ن الت ـريد لـ عبعـدان إنسـاين
وإاائ  ،اما م َّ ن الالجئني من قيق االكتضا الاا  ،بطرا منها حرية التنقل والعمـل و اد
عدد النيامأل املتعددة املـاحنني واملتعـددة السـنواو الراميـة إىل مسـاعدة األبـءاذ امل ـردين
قسرا واجملتمعاو ارلية املضيضة ،ول ن ال تـزال االحتياجـاو تضـوا املـوارد املتاحـة وسعـنت
علــى الصــعيدين الــوطا واإلقليمـ أطــر قانونيــة تــدعم حقــوا الالجــئني وامل ــردين داخليــا
واألبءاذ عدمي اجلنسية ،وذلـك بغيـة تعزيـز دـ وك احلمايـة واملسـاعدة الدوليـة وعلـى
الــرةم مــن هــاه التطــوراو اإلجيابيــة ،هنــاك حاجــة إىل القيــام باملزيــد ملنــع ن ــوب الزناعــاو
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واــمان أن تــوفر القــوانني والــنظم الوطنيــة احلمايــة الضعالــة للعــدد املتزايــد مــن األبــءاذ
امل ردين قسرا ،مت يا مع االلتزاماو الدولية ويف إل هاه اخللضيةا
أحــا مجيــع الــدول علــى عــدم ادخــار أي جهــد مــن أجــل التصــدي ةــزم
أ)
لمســباب اجلاريــة جلميــع أب ـ ال الت ــريد وت ثيــف اجلهــود الراميــة إىل تعزيــز الســالم
واالستقرار واال دهار يف أفريقيا د منع ن وب الزناعاو وفضيف املعاناة الب ريةو
ب) أذكِّر مجيع الدول بالتزامها باحترام احلق يف اللجو  ،ا يف ذلـك مبـدأ عـدم
اإلعــادة القســرية ،وإبقــا حــدودها مضتوحــة أمــام األبــءاذ الــاين يضــرون مــن االاــطهاد
والزناع ،وإجياد سبل توفري احلماية املناسبة وال افية على طـول طـرا اهلجـرة حلمايـة أولئـك
املتنقلني ،وال سيما منهم األطضال والنسا  ،من االستغالل واالجتار والعنف واملووو
ج) أبــجع األمــم املتحــدة والــدول األعضــا فيهــا علــى تــاكري األطــرا يف
الزناعـــاو بضـــرورة احتـــرام الطـــابع املـــدين واإلنســـاين ملءيمـــاو ومســـتوطناو الالجـــئني
وامل ــرد ين داخليــا ،وإدانــة أي هجمــاو عليهــا وجيــي علــى مجيــع اجلهــاو الضاعلــة مــن
الــدول ومــن ةــري الــدول أن تتــيت وتيســر إم انيــة إيصــال املســاعداو اإلنســانية بســرعة
وبدون إعاقة إىل ارتاجني إليها ،ن فـيهم الالجئـون وامل ـردون داخليـا وجيـي أن تـرم
و م موإض وإم داداو ومرافق املساعدة اإلنسانيةو
د) أحا مجيع الدول األفريقية الر ( تنضم بعـد إىل اتضاقيـة اال ـاد األفريقـ
حلمايــة امل ــردين داخلي ـاً يف أفريقيــا ،واالتضاقيــة ب ـ ن واــع األبــءاذ عــدمي اجلنســية
لعـام  ، 1954واالتضاقيــة ب ـ ن خضــل حــاالو انعـدام اجلنســية لعــام  1961علــى القيــام
بالك وأبجع أي ضا على القيـام زيـد مـن اإلجـرا او يف ديـد ومعاجلـة حـاالو انعـدام
اجلنسية يف أفريقيا ا ينسجم مع احلملـة العامليـة ملضواـية األمـم املتحـدة ل ـؤون الالجـئني
الرامية إىل القضا على إاهرة انعدام اجلنسية ةلول عام 2024و
هـ) أهيــي بالــدول األعضــا أن ت ضــل تلبيــة االحتياجــاو اخلادــة للم ــردين
داخليا والالجئني ألنا تنضيا أهدا التنمية املستدامة ،مت يا مع االلتزامـاو املتعهـد ـا يف
مؤمتر القمة العامل للعمل اإلنساينو
و) أهيــي أيضــا بالــدول األعضــا وال ــركا الــدوليني أن يلبــوا االحتياجــاو
اخلادــة لل ــباب الــاين تتــراوح أعمــارهم بـني  15و  24ســنة ،بطــرا منــها إجيــاد فــرذ
ابت ارية ومتيسرة ل سي الر ا واحلصول على التعليم ،من أجل إعطـا األمـل ومت ينـهم
من بنا مستقبلهمو
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) أدعو اهليئاو املعنية ةقوا اإلنسان والوكاالو اإلنسانية إىل سني ردد
ومنع ومواجهة االنتهاكاو اخلطرية حلقوا اإلنسان ،وال سـيما تلـك املرت بـة اـد النسـا
واألطضال ،على سبيل املثال من خـالل تعزيـز آليـاو احلمايـة الـر أن ـ ها جملـل األمـن يف
قراري  )2005 1612و )2010 1960و
ح) أدعو الدول إىل جعل الالجئني وامل ردين داخليا ،ال سـيما النسـا  ،طرفـا
يف احلوار على الصعيد الوطا وبـني اجملتمعـاو ارليـة ،وإبـراكهم ،إىل جانـي احل ومـاو
ارلية والوطنية واجملتمع املدين ومنظماو األمم املتحدة ،يف املسائل الـر تـؤلر علـى حيـاسم
اليومية ،ا يف ذلك أ عمال ال رطة والعدالـة واحلصـول علـى اخلـدماو احل وميـة والـدعم
النضس ـ  -االجتمــاع  ،فضــال عــن أن ــطة منــع العنــف اجلنس ـ واجلنســاين والوقايــة مــن
فريو نقم املناعة الب رية والتصدي للعنف واملرم املاكورينو
ا) أدعــو منظمــاو األمــم املتحــدة والــدول والقطــاع اخلــاذ إىل املســامهة يف
االبت ــاراو الت نولوجيــة اجلديــدة يف جمــايل الطاقــة والبيئــة وإتاحتــها لمبــءاذ امل ــردين
قســرا واجملتمعــاو ارليــة املضــيضة يف أفريقيــا باعتبارهــا وســيلة للتءضيــف مــن ألــر حــاالو
الت ريد الر طال أمدهاو
ي) أبجع وأدعم إقامة براكاو جديدة مع اجلهاو الضاعلـة واجلهـاو املاحنـة
ة ري التقليدية من أجل توسيع القاعدة التمويلية للعمل اإلنساين يف أفريقيـا ،وأدعـو اجملتمـع
الدويل إىل تقدمي متويل مرن وةري خمصم بطريقة مي ن التنبؤ ا من أجـل مت ـني املنظمـاو
اإلنسانية والدول واجملتمعاو ارلية املتضررة من تلبية االحتياجاو الر ( يسبق هلا مثيل
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