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 الدورة الرابعة والستون
 * من جدول األعمال املؤقت٤٣البند 

تقريــر مفــوض األمــم املتحــدة الــسامي لــشؤون 
واملــــــسائل املتــــــصلة بــــــالالجئني  الالجــــــئني،
   واملشردين، واملسائل اإلنسانية  والعائدين

 تقدمي املساعدة إىل الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا    
  **تقرير األمني العام    

  

  موجز  
 املتعلـق بتقـدمي املـساعدة إىل        ٦٣/١٤٩ُيقدم هذا التقرير امتثاال لقـرار اجلمعيـة العامـة             

 ٢٠٠٨ينـاير   /نون الثـاين   كا ١وهو يغطي الفترة من      .الالجئني والعائدين واملشردين يف أفريقيا    
 ويستكمل املعلومـات الـواردة يف تقريـر األمـني العـام املقـدم إىل       ٢٠٠٩يونيه / حزيران ١٥إىل  

ــة     ــة العام ــستني للجمعي ــة وال ــدورة الثالث ــم املتحــدة     ).A/63/321(ال ــد قامــت مفوضــية األم وق
مـن مكتـب تنـسيق      لشؤون الالجئني بتنسيق التقرير احلايل، وهو يستند إىل املعلومات الـواردة            

الشؤون اإلنسانية ومفوضية حقـوق اإلنـسان ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة وبرنـامج األمـم             
املتحدة اإلمنائي وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان وبرنـامج األغذيـة العـاملي ومنظمـة الـصحة                    

  . حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياًالعاملية وممثل األمني العام املعين
  

  

 
  

  *  A/64/150.  
 .يعزى التأخر يف تقدمي النص احلايل إىل استكمال املعلومات لتعكس التطورات األخرية  **  
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 مقدمة  - أوال  
 إىل جعـل   ذلـك    أدىوقـد   . )١(ما زال السالم واألمن هشني يف جـزء كـبري مـن أفريقيـا               - ١

 حيـوي   غـري أنـه   إيصال احلماية واملساعدة أمرا صعبا وحمفوفـا باملخـاطر يف كـثري مـن األحيـان،                 
شــخاص الفــارين مــن انعــدام األمــن واالضــطراب الــسياسي   لتلبيــة احتياجــات املاليــني مــن األ 

إىل تفــاقم الوضــع   الوقــود والغــذاءاأزمتــووأدت زيــادة حــدة األخطــار الطبيعيــة   .واالضــطهاد
بالنسبة للسكان املشردين املتضررين الذين يكافحون بالفعل مـن أجـل البقـاء، وضـغطت علـى                 

 .ميزانيات وكاالت األمم املتحدة

وحبلـول   . اسـتمر عـدد الالجـئني يف االخنفـاض للـسنة الثامنـة علـى التـوايل                 ويف أفريقيا،   - ٢
 ماليــني يف عــام ٣,٤ مليــون الجــئ مقارنــة مبــا يزيــد عــن ٢,١، كــان هنــاك ٢٠٠٨هنايــة عــام 
، تــهوهناي ٢٠٠٨ يف املائــة بــني بدايــة عــام ٧واخنفــض عــدد الــسكان الالجــئني بنــسبة . ٢٠٠٠
كمـا وفـر اإلدمـاج احمللـي      .العودة الطوعيـة الناجحـة   أساسا إىل عدد من عمليات   ذلكويعزى  

وبـرغم ذلـك، فـإن     .ينيقيوإعادة التوطني يف بلد ثالـث حـال دائمـا للعديـد مـن الالجـئني األفـر         
 يف املائــة مــن الالجــئني يف أفريقيــا يعيــشون يف املنفــى منــذ أكثــر مــن مخــس  ٩٨يقــرب مــن  مــا

 .، حبيسي أوضاع طال أمدها)٢(سنوات

 مليـون   ١١,٦ما يقدر بـ     )٣(٢٠٠٨لق بالتشريد الداخلي، شرد يف هناية عام        وفيما يتع   - ٣
 مليون شخص من املشردين حـديثا خـالل         ٢شخص بسبب الرتاع يف أفريقيا، مبا يف ذلك حنو          

 .وهــذا ميثــل مــا يقــرب مــن نــصف عــدد املــشردين داخليــا بــسبب الرتاعــات يف العــامل     .العــام
 .رية من األشخاص من جراء الكوارث الطبيعيةوباإلضافة إىل ذلك، شردت ماليني كث

__________ 
  .تشري أفريقيا يف هذا التقرير إىل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى  )١(  
ة لـشؤون الالجـئني، فـإن حالـة الالجـئني الـيت طـال أمـدها تعـرف مبجموعـة مـن                       وفقا ملفوضية األمـم املتحـد       )٢(  

وينطبـق هـذا   .  الجئ أو أكثر يعيشون يف املنفى يف بلد من البلدان النامية ألكثر من مخس سنوات          ٢٥ ٠٠٠
 غـري أنـه  .  يف املائة من الالجئني الذين يعيشون يف أفريقيا جنـوب الـصحراء الكـربى    ٧٠التعريف على حوايل    

وطــرح معيــار املوقــع ) أي مخــس ســنوات أو أكثــر(مــع أخــذ اجلانــب الــزمين للتعريــف وحــده بعــني االعتبــار 
 يف املائــة مــن ٩٨ شــخص، فــإن مــا يقــرب مــن  ١ ٠٠٠جانبــا، وتقليــل حجــم احلــد األدىن للمجموعــة إىل  

  .الالجئني يف أفريقيا اليوم يف حالة طال أمدها
يب اللجــوء والعائــدين عــادة، إىل األرقــام الــيت مجعتــها مفوضــية األمــم  تــشري اإلحــصاءات عــن الالجــئني وطــال  )٣(  

واإلحـصاءات  . ، مـا مل ُيـنص علـى خـالف ذلـك           ٢٠٠٩ينـاير   / كـانون الثـاين    ١املتحدة لشؤون الالجئني يف     
حملـة شـاملة عـن      (املقدمة عـن املـشردين داخليـا هـي تقـديرات تقريـر مركـز رصـد التـشريد الـداخلي املعنـون                        

، فــضال عــن ”Global Overview Of Trends and Developments“) ٢٠٠٨لتطــورات يف عــام االجتاهــات وا
  . واإلحصاءات مؤقتة وميكن أن تكون عرضة للتغيري. تقديرات مجعها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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ملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالتـشرد       نشر ا  الذكرى السنوية العاشرة ل    ٢٠٠٨وشهد عام     - ٤
وأصــبحت املبــادئ التوجيهيــة مرجعــا رئيــسيا لوضــع أطــر معياريــة حلمايــة املــشردين  .الــداخلي

 .يقيــا، حيــث أحــرز معظــم التقــدمداخليــا يف التــشريعات والــسياسات احملليــة، وال ســيما يف أفر
 خطـت الـدول األفريقيـة خطـوة رائـدة يف جمـال وضـع معـايري إقليميـة، وذلـك مـن خـالل                       كما

سـتطرح  و .صياغة اتفاقية االحتاد األفريقي املتعلقة حبماية ومساعدة املشردين داخليـا يف أفريقيـا   
 االســتثنائي لالحتــاد االتفاقيــة علــى رؤســاء الــدول واحلكومــات العتمادهــا خــالل مــؤمتر القمــة 

 .٢٠٠٩أكتوبر عام /األفريقي بشأن الالجئني والعائدين واملشردين داخليا يف تشرين األول

ــال وانعــدام األمــن أدىو  - ٥ ــسانية يف    إىل احلــد القت ــة إيــصال املــساعدات اإلن  مــن إمكاني
 ،التخفيـف وعلـى الـرغم مـن تـدابري          .أجزاء كثرية من أفريقيا وأعاق تـوفري احلمايـة واملـساعدة          

 وموظفـو األمـم املتحـدة والـشركاء         املـستفيدون زالت املخاطر األمنية قائمة، حيث يتعـرض         ما
ومل يقتـصر األمـر علـى اسـتحالة اإليـصال املباشـر للمعونـات يف                 .لإلصابة أو اخلطف أو القتـل     

 التفـاوض بـشأن    أمـام  أيـضا حتـديات خطـرية        طـرح بعض املناطق، ولكن تدين إمكانيـة إيـصاهلا         
 احلـد  تـدين إمكانيـة إيـصال املـساعدات أيـضا      عـين يو .ئق إيصال املعونات يف مناطق أخـرى      طرا
 الدويل يف املناطق الـيت ارتكبـت فيهـا انتـهاكات حقـوق اإلنـسان، ممـا يعـوق            اجملتمع وجود   من

 .اجلهود املبذولة لتحقيق احلماية من خالل احلضور

التمويـل الـدويل املخـصص حلـاالت     وحصلت البلدان األفريقية على اجلـزء األكـرب مـن          - ٦
، ورد  ٢٠٠٩مـايو   / وهنايـة أيـار    ٢٠٠٨يناير  /بني كانون الثاين  ف .الطوارئ والعمليات اإلنسانية  

 ٢٦ألنـشطة اإلنـسانية يف أفريقيـا، اسـتجابة لــ            خمصـصة ل   دوالر   يـني  بال ٦,٦ما يزيد قليال عن     
 .نظمـات غـري احلكوميـة     امل نداء مـشتركا بـني الوكـاالت التابعـة لألمـم املتحـدة والـشركاء مـن                

وســاعد . )٤(أغلبيــة تلــك النــداءات مــن أجــل أنــشطة تعــود بالفائــدة علــى املــشردين   أطلقــت و
ــة للتنبــؤ هبــا حلــاالت    اســتجابة حتقيــقاملركــزي ملواجهــة الطــوارئ علــى   الــصندوق أكثــر قابلي
بلـغ جمموعهـا    والـيت     بلـدا أفريقيـا،    ٣٧ مبا يف ذلك املنح املقدمة حلاالت الطوارئ يف          الطوارئ،

 الـصندوق املركـزي     الـدفعات الـيت قـدمها      يف املائة من     ٥٧وقد مثل ذلك     . مليون دوالر  ٣٥١
وبلــغ جممــوع مــنح االســتجابة الــسريعة، مبــا يف ذلــك مــشاريع االســتجابة    .ملواجهــة الطــوارئ

 تتـوفر هلــا مـوارد كافيــة   مل حــاالت الطـوارئ الــيت   وتلقـت . مليــون دوالر٢١٤ألزمـة الغـذاء،   
ــون دوالر ١٣٨ ــستفيدة مج    .مليـ ــات املـ ــرب العمليـ ــت أكـ ــة   وكانـ ــو الدميقراطيـ ــة الكونغـ هوريـ

 ) يف املائـة   ٩,٤(والـسودان    ) يف املائـة   ١٠(كينيـا    و ) يف املائة  ١١,٧(إثيوبيا   و )يف املائة  ١٥,٤(
  .) يف املائة٨,٤(وزميبابوي 
__________ 

  .املشردون يشملون املشردين داخليا والالجئني وطاليب اللجوء  )٤(  
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 ةعامة اإلقليميالستعراضات اال  - انيثا  
 ريقي شرق أفريقيا والقرن األف  - ألف  

 موجــات اجلفــاف والفيــضانات والــرتاع  بتكــراراملنطقــة متثلــت التحــديات الرئيــسة يف  - ٧
ــة احلــادوانعــدام األمــن والعنــف، فــضال عــن االرتفــاع    ويف حــني أن  . يف أســعار املــواد الغذائي

تفتقـر إىل   إىل منـاطق فقـرية   معظـم احلـاالت،   عشرات اآلالف من الناس عادوا إىل ديارهم، يف         
 .األساسية، فقد زاد عدد الذين شردوا حديثا اهلياكل

  
 السودان    

الالجئـون وطـالبو     ميثل السودان مركزا ألكرب عملية إنـسانية يف أفريقيـا، يـستفيد منـها               - ٨
ن داخليـا   ياملشرد من   اللجوء من إريتريا وإثيوبيا والصومال يف الشرق ويف اخلرطوم؛ والعائدون         

 مليون مشرد داخليـا، جنبـا إىل        ٢,٧ا، يف اجلنوب؛ وحنو     ، إضافة إىل املشردين حديث    نيوالالجئ
 ٤١٩ ٠٠٠وحيـث أن     .جنب مع الجئني مـن تـشاد ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى، يف دارفـور               

مواطن يعيشون بوصفهم الجئني أو طاليب جلوء يف أماكن أخرى، فإن السودان يعد ثاين أكـرب                
 ٤,٩يبلـغ   داخليـا   ين  شردني املـ  سودانيلـ  ا جممـوع  ويقـدر أن   .بلد منتج لالجئني يف القـارة أيـضا       

 .شخصماليني 

ويف دارفور، تفاقمت احلالـة اإلنـسانية الـصعبة أصـال نتيجـة لقيـام احلكومـة الـسودانية                     - ٩
 .ثــالث منظمــات غــري حكوميــة وطنيــة عمــل  منظمــة غــري حكوميــة دوليــة وتعليــق  ١٣بطــرد 

ممتلكـات املنظمـات اإلنـسانية،     ضـد وتواصل العنف املوجـه ضـد العـاملني يف اجملـال اإلنـساين و           
 اتفـاق سياسـي بـني       التوصـل إىل   عـدم    أدىو .حد من إمكانية إيصال املـساعدات اإلنـسانية        مما

ــة املختلطــة لالحتــاد األفريقــي   إىل تقــويضاحلركــات املتمــردة  خمتلــف احلكومــة و ــدرة العملي  ق
، حـدت العقبـات     وباإلضـافة إىل ذلـك     .واألمم املتحدة علـى تـوفري األمـن للـسكان املتـضررين           

إيـصال اإلغاثـة    العـاملني يف اجملـال اإلنـساين مـن          البريوقراطية والقيـود املفروضـة علـى حتركـات          
ــسري         ــق بتي ــان املــشترك املتعل ــزام بالبي ــد االلت ــرغم مــن جتدي ــى ال ــاش، عل ــساعدة علــى االنتع وامل

  .املساعدات اإلنسانية يف دارفور
 مــنمــا يقــرب حــدة لــشؤون الالجــئني ، ســاعدت مفوضــية األمــم املت٢٠٠٨ويف عــام   - ١٠

 . مـشرد داخليـا علـى العـودة إىل ديـارهم يف جنـوب الـسودان          ٥ ٠٠٠ الجئ وحنـو     ٦٨ ٠٠٠
بيــد أن أعــدادا أكــرب قــد شــردت نتيجــة هلجمــات جــيش الــرب للمقاومــة األوغنــدي والقتــال   

ــة واخنفــ إىل جعــل أعمــال العنــف املــستمرة   وأدت.الطوائــفبــني  فيمــا ض ا املمــرات غــري آمن
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وال بـد مـن التـصدي النعـدام األمـن وإرسـاء سـيادة القـانون واحلكـم احمللـي                .النشاط الزراعـي  
 . بيئة داعمة للعائدين واملقيمني على حد سواءلتهيئةوتسهيل املصاحلة واإلدماج احمللي 

 يف أفريقيـا يعـود تارخيهـا إىل         ها أمـد  طـال وشرق السودان موطن ألقـدم حالـة الجـئني            - ١١
 طالــب جلــوء جديــد مــن  ٢٠ ٠٠٠جل مــا يقــرب مــن  ، ُســ٢٠٠٨ويف عــام  . عامــا٤٠حنــو 

نتيجة ملا تبديه مفوضـية     و .إريتريا وإثيوبيا والصومال يف مركز شقراب لتحديد وضع الالجئني        
 خـدمات امليـاه والـصرف       فقـد مت حتـسني     األمم املتحدة لشؤون الالجئني من اهتمـام متواصـل،        

  . يف شرق البالد الستيعاب الوافدين اجلددملةالعا ١٢الصحي والصحة يف املخيمات الـ 
  

 الصومال    

 الجـئ وطالـب     ٥٦١ ٠٠٠يعد الـصومال أكـرب بلـد منـتج لالجـئني يف أفريقيـا، فثمـة                   - ١٢
، حيــث ٢٠٠٨ عــدد املــشردين داخليــا دون تغــيري يــذكر يف عــام  ال يــزالو .جلــوء يف اخلــارج

لكـثري مـن النـاس شـردوا عـدة      بيد أن هذه اإلحـصاءات ختفـي أن ا   . مليون شخص ١,٣قارب  
ــرات ــارهم يف األ      .م ــادوا إىل دي ــا ع ــشردين داخلي ــن امل شــهر ويف حــني أن عــشرات اآلالف م

 حـاالت العـودة      اجتـاه  ، فقـد عكـس القتـال األخـري يف مقديـشو           ٢٠٠٩األربعة األوىل من عـام      
اع وكان السبب الرئيسي للتشريد انعدام األمـن النـاجم عـن الـرت          .تلك وأضاف مشردين جدد   

ــسانية       ــساعدات اإلن ــة امل ــرزق واجلفــاف وعــدم كفاي ــرص كــسب ال ــدرة ف ــدائر ون ــشري.ال   وت
ــة،    ــصحة العاملي ــديرات منظمــة ال ــساعدات  إىل أنتق ــاجني إىل م ــاس احملت ــسبة  ازداد عــدد الن  بن

 .٢٠٠٨يف املائة خالل عام  ٧٧

ــدام األمــن  أدىو  - ١٣ ــى   إىل ختفــيض العنــف وانع ــسانية عل ، رضاأل وجــود املنظمــات اإلن
 يف عــام  حــادث أمـين ١ ٨٠٠ أكثـر مـن    وقــوعوأبلــغ عـن  . علــى تقلـيص عملياهتـا  أجربهـا  ممـا 

قتـل  أدت إىل  ؛عـاملني يف اجملـال اإلنـساين وممتلكـات املنظمـات اإلنـسانية       ال ت استهدف ،٢٠٠٨
ويف وقـت كتابـة هـذا التقريـر،          .عـامال  ٣٢ف  ا من العاملني يف جمال تقدمي املعونـة واختطـ         ٣٤
ــا ــ١٦زال  م ــان وجــودهم      م ــرف مك ــر، وال يع ــسانية يف األس ــساعدة اإلن ــوظفي امل ويف  .ن م
، أغــارت ميليــشيات علــى جممــع اليونيــسيف يف جــوهر، ودمــرت لقاحــات   ٢٠٠٩مــايو /أيــار

 ١٣٥ ٠٠٠ فــإنونتيجــة لـذلك،   . سـوء التغذيــة احلـاد  ملنـع معاجلــة وإمـدادات غذائيـة عالجيــة   
 .دويــة واألغذيــة العالجيــة الــيت حيتاجوهنــا األ لــن حيــصلوا علــىطفــل يعــانون مــن ســوء التغذيــة

 مليــون طفــل دون ســن اخلامــسة    ١,٢ امــرأة وأكثــر مــن   ٨٤٠ ٠٠٠ستفيد حــوايل تــ  ولــن
 .التحصني من

ــر مــن    - ١٤ ــا أن أكث ــاملي      ٩٠ومب ــة الع ــامج األغذي ــة لربن ــة التابع ــع األغذي ــة مــن مجي  يف املائ
لبحريـة للـسفن الـيت حتمـل الغـذاء          لصومال تسلم عن طريق البحر، ما زالت احلراسة ا        ل املوجهة
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 شـهد   ٢٠٠٨ويف حـني أن عـام        .واإلمدادات اإلنسانية األخرى حامسة ملواجهة خطر القرصنة      
رقما قياسيا جديدا يف عدد حوادث القرصـنة، فـإن أيـا مـن الـسفن الـيت حتمـل األغذيـة التابعـة                        

  .لربنامج األغذية العاملي مل يتأثر بفضل احلراسة البحرية
 الرغم من أن عملية إيصال املعونات يف الصومال أمر صعب، فإن االحتياجـات              وعلى  - ١٥

 النداء املوحد من أجـل الـصومال، الـذي ينـشد مجـع      مت متويلو .هائلة وتعبئة املوارد أمر حيوي 
 يف املائـة فقـط يف هنايــة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، مـع اخــتالل       ٣٥ مليـون دوالر، بنـسبة   ٩٨٣

والقطاعــات غــري الغذائيــة  )  يف املائــة٤٢املمولــة بنــسبة (ني املــواد الغذائيــة كــبري يف التمويــل بــ 
وال تزال هناك عدة قطاعات تفتقر للتمويل غاية االفتقار، مبـا يف             ). يف املائة  ٢٦املمولة بنسبة   (

ويف وقت كتابة هذا التقرير مل يكـن قطـاعي           ). يف املائة  ٢(والصحة  )  يف املائة  ٧(ذلك التعليم   
 .واألمن قد تلقيا أي متويلاملأوى 

  
 إثيوبيا    

 الجئ وافد حـديثا، معظمهـم مـن إريتريـا والـصومال،             ١٧ ٠٠٠ُسجل ما يقرب من       - ١٦
وأطلقـت   .٢٠٠٨ الجئ سوداين أعيدوا إىل وطنـهم خـالل عـام    ١٠ ٠٠٠يف حني أن حوايل    

ق الـيت كانـت     مبادرة مشتركة بني الوكاالت متتد لعدة سنوات من أجل إصالح البيئة يف املناط            
 .تستضيف الالجئني سابقا يف غرب إثيوبيا

 ٢٠٠ ٠٠٠ املـــشردين داخليـــا يف إثيوبيـــا يتـــراوح مـــن  أن هنـــاك عـــددا مـــنيقـــدر و  - ١٧
وال تتوفر بيانات موثوقة قائمة على التوصيف والتقيـيم، باعتبـار أن الوصـول            .٣٠٠ ٠٠٠ إىل

 وضـع حلـول طويلـة       إىل جعـل  لومـات    عدم وجـود هـذه املع      أدىكما  . إىل املناطق املعنية مقيد   
 . أمرا صعبااألمد هلؤالء السكان

ــة احلــدود املــستقلة       - ١٨ ــا وجلن ــا وإريتري ــة األمــم املتحــدة يف إثيوبي ــهاء واليــيت بعث وأدى انت
ومثة قلـق أيـضا إزاء       .املكلفة بترسيم احلدود املتنازع عليها، إىل جتدد التوتر يف املنطقة الشمالية          

تسجيل وتنظـيم املؤسـسات اخلرييـة واجلمعيـات،     املتعلق ب يدلقانون اإلثيويب اجلداآلثار احملتملة ل 
 ٢٠١٠ يف عـام  سـيبدأ نفـاذه  الـذي  ومينـع القـانون   . ٢٠٠٩ينـاير  /الذي اعتمد يف كانون الثاين 

املنظمــات الدوليــة مــن العمــل يف قــضايا مثــل حقــوق اإلنــسان والــسالم واملــصاحلة، الــيت تعتــرب  
  .باب اجلذرية للتشريد املتصل بالرتاع يف البلدضرورية ملعاجلة األس

  كينيا    
ــانون األول      - ١٩ ــات يف ك ــاب االنتخاب ــدلع يف أعق ــذي ان ــف ال ــسمرب /أدى العن  ٢٠٠٧دي
 ٢٠٠٨وبينما كان هنـاك حبلـول هنايـة عـام      .يف كينياواسع النطاق   حدوث تشريد داخلي     إىل
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ـــ  هنــاكف عــادوا إىل منــازهلم،  قــدشــخص ٣٤٦ ٠٠٠مــا يقــرب مــن    ٤٠٤ ٠٠٠ مــا يقــدر ب
واعتمـــدت اللجنـــة الدائمـــة املـــشتركة بـــني الوكـــاالت النـــهج   .يزالـــون مـــشردين شـــخص ال

   .العنقودي يف كينيا للمساعدة يف كفالة وجود استجابة إنسانية منسقة جيدا
 ٦٢ ٠٠٠مـا يقـرب مـن       متكـن   وعلى الرغم من إغالق احلدود بني الصومال وكينيا،           - ٢٠

، ممــا أدى الرتفــاع ٢٠٠٨عبــور احلــدود خــالل عــام  مــن الــصوماليني مــن ملتمــسي اللجــوء  
واسـتمرت هـذه احلركـة يف عـام     . ٢٦٠ ٠٠٠جمموع عدد الالجـئني الـصوماليني يف كينيـا إىل      

إلجهـاد  ، أصـبحت خميمـات داداب مكتظـة بـشكل خطـري، ممـا يـؤدي                 لـذلك ، ونتيجة   ٢٠٠٩
 .املــضيفاحمللــي  اجملتمــعأفــراد بــني إلجيــاد تــوترات و  واخلــدمات األساســيةاألساســيةاهلياكــل 

بانتظــار تــأخرت اخلطــط مــن أجــل إنــشاء خميمــات إضــافية الســتيعاب الوافــدين اجلــدد،     وقــد
ع يوجيـب أن ميـضي توسـ       .هلذا الغـرض مـن جانـب الـسلطات الكينيـة          الالزمة  ختصيص األرض   

وإصـالح  سـبل العـيش   مشاريع ، مبا يف ذلك    إضافيةمشاريع  استحداث  املخيمات بالتوازي مع    
ــضيفة      ا ــات املـ ــئني وللمجتمعـ ــشية لالجـ ــوال املعيـ ــسني األحـ ــل حتـ ــن أجـ ــة، مـ ــضمن  .لبيئـ وتتـ

  .ستراتيجية أيضا االنتقال الطوعي جلزء من الالجئني من داداب إىل كاكومااال
  

  أوغندا    
، مليــونني تقريبــاًاملــشردين داخليــا يف مشــال أوغنــدا الــذين يبلــغ عــددهم  معظــم غــادر   - ٢١

 وستون يف املائـة منـهم إىل قـراهم     ةوعاد مخس  .ن داخليا اليت كانوا يعيشون هبا     خميمات املشردي 
أما باقي املشردين داخليـا الـذين        .يف املائة منهم يف مراكز انتقالية     مخسة عشر   األصلية، ويعيش   

يعانون من ضعف شديد للغايـة وهـم حباجـة    ال يزالون يف املخيمات، وال يزال عددهم كبريا، ف       
ــسانية مــستمرة إىل مــساعدة  ــارة   .إن ــام هبــا  ويف أعقــاب زي ــام املعــين حبقــوق   ق ــل األمــني الع ممث

شار بوضوح إىل أن املـشردين داخليـا ينبغـي أن يكـون هلـم حريـة                 أاإلنسان للمشردين داخلياً،    
 ال يـزال يؤكـد أيـضاً      وهـو    .االختيار يف العودة أو اإلدماج احمللي أو االستيطان يف مكـان آخـر            

االنــدماج ود متــضافرة ملــساعدة األشــخاص األكثــر ضــعفا علــى إعــادة جهــبــذل علــى ضــرورة 
 والغذاء واملراكز الصحية العاملة واملدارس يف منـاطق         هويؤدي نقص امليا   .جمتمعاهتم األصلية  يف

العودة، وكذلك اخلالفات بشأن األرض واملمتلكات، إىل إعاقـة عـودة املـشردين داخليـا علـى                 
الــدعم برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي  قــدم اطق العائــدين، ويف العديــد مــن منــ  .حنــو مــستدام

لمجتمعــات احملليــة املــستقبلة يف إطــار برناجمــه لإلنعــاش املبكــر، الــذي تــضمن مــشاريع بــشأن   ل
  . احلكم احمللي، وأمن اجملتمع احمللي، وسيادة القانون

ــرة    - ٢٢ ــدة وخــالل الفت ، ٢٠٠٩مــارس / إىل آذار٢٠٠٨ديــسمرب /مــن كــانون األول املمت
وعلـى الـرغم مـن إحلـاق         .شنت حكومة أوغنـدا عمليـة عـسكرية ضـد جـيش الـرب للمقاومـة               
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واصل جيش الرب للمقاومة أنـشطته يف منطقـة         فقد  األساسية للجماعة،   أضرار ببعض اهلياكل    
الجـئ   ٤٥ ٠٠٠شـخص، مبـن فـيهم        ٢٥٥ ٠٠٠يقـدر بــ     عـدد   أدى إىل تـشريد     ، ممـا    موسعة

  .يةمجهورية الكونغو الدميقراط من
  

   أفريقيا ومنطقة البحريات الكربىوسط  -باء   
الـــسياسي مـــستقرا بـــشكل أساســـي يف أغلـــب بلـــدان املنطقـــة دون  الوضـــع ال يـــزال   - ٢٣

لغــذاء والوقــود يف ا أســعار شغب بــشأن ارتفــاعالــأعمــال بعــض اإلقليميــة، بــالرغم مــن وقــوع 
ومـع ذلـك، فـإن    . الكـامريون ، ومجهورية الكونغو، ورواندا، وغـابون و مجهورية ترتانيا املتحدة 

  .تشاد، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ال تزال تشهد اضطرابات
  

  تشاد    
الجــئ، مبــن  ٣٢٥ ٠٠٠مــا يقــرب مــن  ٢٠٠٨ خــالل عــام تستــضيفكانــت تــشاد   - ٢٤

ن مـن  يآخـر  ١٠ ٠٠٠وافد جديد من دارفور يف شرق البلد، وما يقـرب مـن     ١٢ ٠٠٠فيهم  
عــدد املــشردين داخليــا يف شــرق تــشاد     بلــغ و. يــة أفريقيــا الوســطى يف جنــوب البلــد    هورمج

ونتيجة لـذلك، كـان أغلـب        .وتتسم منطقة شرق تشاد ببيئة نادرة املوارد      .  مشرد ١٦٦ ٠٠٠
ــة، فيمــا كانــت       ــا معتمــدين اعتمــادا كــامال علــى املــساعدة الدولي الالجــئني واملــشردين داخلي

وأعـرب   .وال يـزال الوضـع األمـين غـري مـستقر           . أيضا حباجـة إىل دعـم      اجملتمعات احمللية املضيفة  
ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخلياً عن قلقه بـشأن االنتـهاكات اجلـسيمة       
حلقوق اإلنسان املرتكبة ضد املشردين، مبا يف ذلك جتنيد األطفال قسرا من جانـب اجلماعـات                 

ــسي واجل   ــسلحة والعنــف اجلن ــساينامل ــدين      .ن ــضرر بالطــابع امل ــسلحة ال وأحلقــت اجلماعــات امل
األمــن عمليــات املــساعدة انعــدام ملخيمــات الالجــئني واملــشردين داخليــا، فيمــا أعــاق العنــف و 

  .الء املوظفني اإلنسانيني مؤقتاوأدى إىل إج
 يف   التابعـة لعمليـة االحتـاد األورويب العـسكرية         وبدأت القوات األوروبية حلفظ الـسالم       - ٢٥

ــة  ــاين     مجهوري ــة يف كــانون الث ــا الوســطى يف الوصــول إىل املنطق ــة أفريقي ــشاد ومجهوري ــاير /ت ين
مارس، حلت بعثة األمم املتحدة يف مجهوريـة أفريقيـا الوسـطى وتـشاد حمـل                /ويف آذار . ٢٠٠٨

 مـن املتوقـع أن       يف املائـة فقـط، فـإن       ٥٠نـسبة   نشرها حاليا   بلغ  وبينما   .عملية االحتاد األورويب  
 القوات العسكرية التابعة للبعثة مع قـوات الـشرطة التـشادية الـيت دربتـها األمـم املتحـدة         كنتتم
  .العاملني يف جمال املساعدةو واملشردين داخليا، ، والالجئني،زيادة محاية القوافل اإلنسانيةمن 
مـن املـشردين داخليـا إىل     ٢٠ ٠٠٠خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، أكثـر مـن          وعاد    - ٢٦
اكنــهم األصــلية يف شــرق تــشاد، بــالرغم مــن الوضــع األمــين احملفــوف باملخــاطر ومــن نقــص  أم
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، مبـا يف ذلـك الوصـول     بأمهيـة حامسـة   تعزيز جهـود اإلنعـاش املبكـر      يتسم  و .اخلدمات األساسية 
جلعـل  الدولة  حضور  إىل العدالة وسبل العيش واخلدمات االجتماعية األساسية، وكذلك زيادة          

  .دامةعمليات العودة مست
  

  مجهورية أفريقيا الوسطى    
وقعت احلكومة اتفاقات سالم مع العديد من اجلماعات املتمردة، مما يـؤذن بفتـرة مـن                  - ٢٧
مـا يزيـد    ال يـزال    وبالرغم مـن عمليـات العـودة،         .ولكن السالم ثبت أنه يتسم بالتقلب      .األمل
قلــق بــشكل ويــساور مؤســسات األمــم املتحــدة ال .شــخص مــشردين داخليــا ١٢٢ ٠٠٠عــن 

ــشأن         ــشردون، وكــذلك ب ــها امل ــيش يف ظل ــيت يع ــة باملخــاطر ال ــشأن األوضــاع احملفوف خطــري ب
يشكل عـدم وجـود   و .املرتكبة ضدهم بشكل يبدو أنه مبنأى عن العقاب متاماالعنف  ممارسات  

 .إطار تشريعي عقبـة هامـة تعتـرض اجلهـود الـيت هتـدف إىل معاجلـة املـشاكل املتعلقـة بالتـشريد                      
 املـسلحة ضـد     أعمال الثأر ة اجلهات اإلنسانية الفاعلة يف مناطق الرتاعات إىل تقليل          وأدت زياد 

ــدنيني  ــسكان امل ــام    .ال ــن ع ــصف األول م ــة   ٢٠٠٩إال أن الن ــا يف احلال ــدهورا ملحوظ  شــهد ت
  .الكامريونتشاد، والسودان، و: رةاألمنية يف البلد، مما أدى إىل فرار السكان إىل البلدان اجملاو

  
   الكونغو الدميقراطيةمجهورية    

 كيفــو وتــوغالت جــيش الــرب للمقاومــة يف اجلــزء الــشمايل   مقــاطعيت الــرتاع يف ىأد  - ٢٨
ــى نطــاق واســع       ــسكان عل ــشريد لل ــة إىل ت ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــشرقي مــن مجهوري أدت و .ال

اهلجمــات املوجهــة ضــد املــدنيني وتفــشي العنــف اجلنــسي، وجتنيــد اجلنــود األطفــال، واإلعــدام  
ومنـذ   .ءات موجزة من جانب اجلماعات املـسلحة، إىل تـدهور كـبري يف احلالـة اإلنـسانية           بإجرا
ــ تــصعيد للقتــال يف كيفــو الــشمالية أعقب حــدث، ٢٠٠٨أغــسطس /آب ه عمليــات عــسكرية ت

ــع مليــون شــخص      ــد عــن رب ــة مــشتركة، أثــرت مباشــرة علــى مــا يزي ــة ورواندي ويف  .كونغولي
 . مليـون شـخص    ١,٦٤ املـشردين داخليـا بــ        ، قـدر جممـوع عـدد األشـخاص        ٢٠٠٩مايو  /أيار

وتعد احلالـة اإلنـسانية مزريـة، بافتقـار املـشردين داخليـا إىل الطعـام، وميـاه الـشرب، واملـأوى،                      
ــصحية  ــة ال ــصحية  األساســيةوالنظاف ــة ال ــسانية    .، وخــدمات الرعاي ويعــد وصــول اجلهــات اإلن

  .األساسيةياكل  املساعدة واهلحمدودا نتيجة لتكرار اهلجمات على القوافل والعاملني يف جمال
وبــالرغم مــن هــذه التحــديات، عملــت مؤســسات األمــم املتحــدة جاهــدة علــى تقــدمي   - ٢٩

وجرى نشر قوات بعثة منظمة األمم املتحـدة يف مجهوريـة الكونغـو              .املساعدة وحتسني احلماية  
ــشردين       ــدين ملخيمــات امل ــة الطــابع امل ــة لكفال ــشاء نظــم رصــد جمتمعي ــة وإن ــاالدميقراطي  . داخلي

ودعمت منظمة األمم املتحدة للطفولة وصندوق األمم املتحدة للـسكان بـرامج مـن أجـل منـع                 
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اجتماعيـة وقانونيـة    - العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس والتـصدي لـه، وقـدمتا مـساعدة نفـسية              
 منظمـة إنـسانية     ٣٧ويف الشرق، حشدت جمموعة الصحة       .وطبية للنساء والفتيات املتضررات   

مرفـق صـحي وإعـادة تزويـدها باملعـدات، بـدعم             ١ ٤٠٠دة تنشيط ما يقرب من      من أجل إعا  
  .اجملتمعينيالعمال الوطنيني ومن الصحيني من العاملني  ٥ ٠٠٠مما يقرب من 

ويف  .ويف املنــاطق األخــرى جبمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ال يــزال الوضــع مــستقرا    - ٣٠
الالجئـون واملـشردون   يواصـل  يب مـن كيفـو اجلنوبيـة،    املقاطعة االستوائية وكاتنغا، واجلزء اجلنو    

حىت يف هـذه املقاطعـات الـيت هـي نـسبيا أكثـر سـالما وأمنـا، يعـد                    مع ذلك، و  و .داخليا العودة 
الوصول إىل الطعام واملأوى واخلدمات األساسية حمدودا، مما يعوق إعادة إدماج العائدين علـى              

  .حنو مستدام
  

  مجهورية ترتانيا املتحدة    
الجئ يف مجهورية ترتانيا املتحدة على حل دائم خـالل           ١١٣ ٧٠٠عثر ما يقرب من       - ٣١

ــام  ــاد  : ٢٠٠٨عـ ــث عـ ــب إىل     ١١٠ ٠٠٠حيـ ــوعي، يف الغالـ ــشكل طـ ــدهم بـ ــهم إىل بلـ منـ
شــخص يف  ٣ ٢٠٠بورونــدي ومجهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة؛ وأعيــد تــوطني مــا يزيــد عــن   

ــة صــومايل اجلنــسية الترت٤٩٠بلــدان ثالثــة؛ ومــنح   ســتراتيجية احللــول الــشاملة  اوواصــلت  .اني
طلبــــات التجــــنس ملــــا يقــــرب بقيــــام الــــسلطات الترتانيــــة مبعاجلــــة الترتانيــــة املــــضي قــــدما، 

وبــدأت اجملتمعــات احملليــة املــضيفة  .١٩٧٢الجــئ بورونــدي مــن تــدفق عــام  ١٥٨ ٢٠٠ مــن
االنتقـال  : م املتحـدة   مبادرة توحيد األداء لألمـ      برنامج لالجئني سابقا يف تلقي الدعم من خالل      

ن وســلمت اوأغلــق خميمــ .مـن املــساعدة اإلنــسانية إىل التنميـة املــستدامة يف مشــال غــرب ترتانيـا   
وبــالرغم مــن التقــدم . ةكــز صــحيارس ومرامــداجملتمعــات احملليــة الســتخدام األساســية اهلياكــل 

جـــئني ونظـــرا ألن الال .الجـــئ يف ترتانيـــا ٣٢٠ ٠٠٠احملـــرز، ال يـــزال هنـــاك مـــا يزيـــد عـــن  
املخيمـــــات غـــــري مـــــسموح هلـــــم بالعمـــــل، فهـــــم معتمـــــدون بالكامـــــل تقريبـــــا علـــــى   يف

  .اإلنسانية املساعدة
  

  اجلنوب األفريقي  - جيم  
ــوض        - ٣٢ ــتمرار الغمـ ــات، واسـ ــق باالنتخابـ ــف املتعلـ ــسائل العنـ ــت مـ ــابوي، كانـ يف زمبـ

يـار التـام    السياسي، وسرعة تدهور الوضع االقتصادي، والتضخم املفرط، ومـا يقـرب مـن االهن             
للـسكان، بـل وعلـى نطـاق أكـرب          هائلـة   للخدمات االجتماعية األساسية، قد طرحـت حتـديات         

جامعــــة وأدى تكــــوين حكومــــة شــــاملة  .بالنــــسبة للعــــدد الكــــبري مــــن املــــشردين يف البلــــد
ومتكنت املنظمـات اإلنـسانية مـن تقـدمي قـدر حمـدود              . إىل تفاؤل حذر   ٢٠٠٩فرباير  /شباط يف
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املــواد الغذائيــة وغــري الغذائيــة، إىل العديــد مــن  مــن الطبيــة، وكــذلك ونيــة مــن املــساعدة القانو
وتزمــع الــسلطات الزمبابويــة باالشــتراك مــع الوكــاالت اإلنــسانية    .اجملتمعــات احملليــة املتــضررة

  .القيام بتقييم رائد الحتياجات السكان املشردين
ــا، حيــث ســج    و  - ٣٣ ــابويني إىل جنــوب أفريقي ــهم  رحــل عــدد كــبري مــن الزمب ل الكــثري من

لجـوء، ممـا يـسمح هلـم بإضـفاء الطـابع القـانوين علـى إقامتـهم                  الملتمسي  من  أنفسهم بوصفهم   
وكانـت جنـوب    .وضـع قـانوين  وال يزال عدد أكرب بـدون وثـائق وبـدون           .البحث عن عمل  بو

، حيـث   ٢٠٠٨  عـام  أفريقيا على مـستوى العـامل، املقـصد الرئيـسي مللتمـسي اللجـوء اجلـدد يف                
 .نــصفها مقــدم مــن أشــخاص زميبــابويني كــان أكثــر مــن مطالبــة فرديــة،  ٢٠٧ ٠٠٠ســجلت 

وعلى سـبيل املقارنـة، كانـت ثـاين أكـرب دولـة متلقيـة ملطالبـات اللجـوء الفرديـة هـي الواليـات                         
  .مطالبة ٤٩ ٦٠٠املتحدة، حيث سجلت 

ــار  - ٣٤ ــة األجانــب يف    ٢٠٠٨مــايو /ويف أي ــائم علــى كراهي ، أدى انــدالع أعمــال عنــف ق
الجـئني  وال شخـصا، مبـن فـيهم مـن مـواطين البلـد،              ٦٠ أفريقيـا إىل مقتـل مـا يزيـد عـن             جنوب

ــن        .لجــوءالوملتمــسي  ــد ع ــا يزي ــل م ــم املتحــدة، جــرى نق ــديرات األم ــا لتق  ٤٦ ٠٠٠ووفق
ــن ــن      م ــر م ــوائهم يف أكث ــ٨٠الالجــئني وملتمــسي اللجــوء وإي ــاً موقع ــهم   .اً مؤقت ومتكــن أغلب
إال أن العنـف والتـدمري أديـا    . ٢٠٠٨املـضيفة حبلـول هنايـة عـام      العودة إىل جمتمعاهتم احملليـة       من

إىل نكسة قوية يف جهود االعتماد على الذات للعديـد مـن الالجـئني وملتمـسي اللجـوء الـذين                    
  .فقدوا سبل عيشهم يف خضم اهلجمات

  
  غرب أفريقيا  - دال  

عـم  فقـد  بيـساو،   -بالرغم من أن األمن ال يزال هشا يف كوت ديفوار وغينيـا وغينيـا              - ٣٥
وعاد مئات اآلالف من الالجـئني واملـشردين داخليـا إىل            .السالم يف أغلب بلدان غرب أفريقيا     

وكان أغلب الالجئني املتبقني منفـيني لفتـرات طـال أمـدها، ويعـيش أغلبـهم               .أماكنهم األصلية 
أن ووفــرت بروتوكــوالت اجلماعــة االقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا بــش  .يف املنــاطق احلــضرية

وقـد أدت زيـادة تقبـل بعـض بلـدان            .حرية احلركة إطارا حلقـوق الالجـئني يف العمـل واإلقامـة           
غرب أفريقيا لإلدماج احمللي وزيـادة التركيـز علـى أنـشطة سـبل العـيش إىل مـساعدة الالجـئني                     

ويتطلب األمر مشاركة أكرب مـن جانـب اجلهـات اإلمنائيـة الفاعلـة               .على العثور على حل دائم    
  .ساعدة الالجئني واملشردين داخليا على االستيطان على أساس مستداممن أجل م

وكانت االنتخابـات الرئاسـية الناجحـة يف سـرياليون معلمـا آخـر يف عمليـة االسـتقرار                     - ٣٦
انتـهاء  ”بنـد   حتـتج ب  مبفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني أن            حـدا   لبلد، مما   يف ا واالنتعاش  
ويف كوت ديفـوار، ال يـزال هنـاك         . ٢٠٠٨ليون مع هناية عام     لالجئي سريا بالنسبة   “الظروف
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مــن املــشردين داخليــا يعيــشون يف منــاطق يعــوق نقــص األمــن فيهــا   ٦٢١ ٠٠٠مــا يزيــد عــن 
  .وصول املنظمات اإلنسانية إليها

  بني الوكاالتفيما االستجابة لالحتياجات اإلنسانية والتعاون   - ثالثا  
  إصالح األمم املتحدة  -ألف   

  نهج العنقوديال    
ميكّــن النــهج العنقــودي جمتمــع األنــشطة اإلنــسانية مــن تلبيــة االحتياجــات الطارئــة            - ٣٧

ويف الفتـرة   . للمشردين داخليا على حنو يتسم بقدر أكرب من الكفاءة وسهولة التوقـع واملـساءلة             
ج جهــود التنفيــذ والتنــسيق باتبــاع النــهعلــى تعزيــز عــدة مبــادرات عملــت املــشمولة بــالتقرير، 

ومشـل التقـدم وضـع توجيهـات تـشغيلية،          . العنقودي، سـواء قبـل حـاالت الطـوارئ أو أثناءهـا           
  .الحتياجات املشتركة، والتخطيط حلاالت الطوارئعمليات تقييم لوإجراء 

ــا        - ٣٨ ــدا أفريقي ــشر بل ــة ع ــودي يف ثالث ــهج العنق ــذ الن ــدا  إ: وجيــري اآلن تنفي ــا وأوغن ثيوبي
ــة أفريقيــ   ــشاد ومجهوري ــدي وت ــابوي    وبورون ــة وزمب ــو الدميقراطي ــة الكونغ ا الوســطى ومجهوري

ويعتمــد تركيــز النــهج وجناحــه . والــسودان والــصومال وغينيــا وكــوت ديفــوار وكينيــا وليربيــا 
ففــي كينيــا، اســتخدم . اعتمــادا كــبريا علــى طبيعــة حالــة الطــوارئ والوضــع الــسياسي يف البلــد

انية النامجـة عـن أعمـال العنـف الـيت           النهج العنقـودي بنجـاح لالسـتجابة حلالـة الطـوارئ اإلنـس            
زال العمــل بــه جاريــا ملعاجلــة االحتياجــات    ومــا،٢٠٠٧أعقبــت االنتخابــات يف أواخــر عــام  

ــا     ــدبريا طارئ ــستمرة وبوصــفه ت ــسانية امل ــشرة منظمــة      . اإلن ــرد ثــالث ع ــر ط ويف الــسودان، إث
 يـسعى  ،٢٠٠٩مـارس  /حكومية دولية وثالث منظمات غري حكومية وطنية يف شـهر آذار        غري

جمتمع األنشطة اإلنسانية عن طريق النهج العنقودي إىل معاجلة ما أحدثتـه عمليـات الطـرد مـن                  
  .ثغرات يف القدرة ويف االستجابة

ومتر أوغندا حاليا مبرحلة انتقالية، وقد أدى حتسن الوضع األمين إىل عودة العديـد مـن                  - ٣٩
ــز مــن املــساع    ــؤرة التركي ــا، وإىل تغــري ب ــة املــشردين داخلي ــسانية إىل اإلنعــاش والتنمي . دات اإلن

يف أوغندا مع احلكومة على كفالة مواصلة الدوائر احلكوميـة املعنيـة            اجملموعات  وتعمل قيادات   
استمرار الدعم مـن املـاحنني والوجـود الـدويل خـالل الفتـرة         يتسم  و. تنفيذ األنشطة بدعم دويل   

  .لضمان االستدامةبأمهية جوهرية االنتقالية 
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  األداءوحدة     
ــا        - ٤٠ ــة ترتاني ــا هــي مجهوري ــدان يف أفريقي ــادرة وحــدة األداء يف أربعــة بل ــار مب جيــري اختب

وتعمـل أفرقـة األمـم املتحـدة القطريـة جنبـا إىل             . املتحدة والـرأس األخـضر وروانـدا وموزامبيـق        
جنـب مـع احلكومـات املعنيـة يف سـبيل حتقيـق قــدر أكـرب مـن االتـساق، واالسـتفادة مـن نقــاط            

ففي مجهورية ترتانيا املتحدة، على سبيل املثـال،        . واملزايا املقارنة ملختلف املنظمات املعنية    القوة  
ــة       ــساعدة اإلمنائي ــم املتحــدة للم ــار عمــل األم ــرة حيــدد إط ــف ختطــط  ٢٠١٠-٢٠٠٧للفت  كي

السبع عشرة املوجودة يف البلـد لتحقيـق أهـدافها، علـى حنـو يتـسق مـع                  األمم املتحدة   وكاالت  
ويتـضمن اإلطـار    . ت الوطنية اليت وضعتها احلكومة لتحقيق النمو واحلد من الفقـر          االستراتيجيا

تقدمي املساعدة إىل الالجئني واجملتمعـات الـيت تستـضيفهم، كـي يتـسىن للجميـع االسـتفادة مـن                    
  .أنشطة األمم املتحدة اإلمنائية

  
   البعثات املتكاملة    

ــه ا     - ٤١ ــاع جلنتـ ــد يف اجتمـ ــن جديـ ــام مـ ــد األمـــني العـ ــسياسات  أكـ ــة بالـ ــود ملعنيـ يف املعقـ
باعتبــاره املبــدأ التــوجيهي جلميــع حــاالت الــرتاع   ” علــى التكامــل ٢٠٠٨يونيــه /حزيــران ٢٦

وحاالت مـا بعـد انتـهاء الـرتاع الـيت يكـون لألمـم املتحـدة فيهـا فريـق قطـري وعمليـة متعـددة                           
زيـز التكامـل يف     يف أفريقيا جهـود لتع    تبذل  و. “أو مكتب سياسي   األبعاد حلفظ السالم أو بعثة    

أوغندا وبوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية والـسودان         
ومعظــم هــذه العمليــات بــدأت فعليــا يف تنــسيق جهودهــا  . والــصومال وكــوت ديفــوار وليربيــا

ــدان        ــسالم يف هــذه البل ــد دعــائم ال ــى توطي ــأثري عل ــا لألمــم املتحــدة مــن ت ــادة م ــة إىل زي  الرامي
  .قصوى زيادة

  
  هيكل األمم املتحدة لبناء السالم    

تندرج على جـدول أعمـال جلنـة بنـاء الـسالم أربعـة بلـدان هـي بورونـدي                    يف أفريقيا،     - ٤٢
وبالعمل جنبـا إىل جنـب مـع األطـراف     . بيساو -ومجهورية أفريقيا الوسطى وسرياليون وغينيا     

.  علـى وضـع اسـتراتيجيات لبنـاء الـسالم     الفاعلة الوطنية والدولية، ساعدت اللجنة هذه الـدول    
واستعني بتمويل إضايف من صندوق بناء السالم لتقدمي دعم بالغ األمهية خالل املراحل املبكـرة               

كما استفادت مـن صـندوق بنـاء الـسالم مخـسة بلـدان أفريقيـة أخـرى هـي                    . من عملية السالم  
الـسابق ألوانــه تقيـيم األثــر   وإذا كـان مــن  . جـزر القمـر وغينيــا وكـوت ديفــوار وكينيـا وليربيــا    

ألمـم املتحـدة لبنـاء الـسالم، فـإن املؤشـرات األوليـة تـشري إىل أن الـدعم املقـدم                      االكامل هليكل   
  .ساهم بشكل إجيايب يف توطيد السالم قد
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نطـاق العـودة ومـدى النجـاح يف إعـادة اإلدمـاج مـن أهـم املؤشـرات امللموسـة                     يعترب  و  - ٤٣
ــة     ــدم يف أي عملي ــى إحــراز تق ــسالم لعل ــاء ال ــالتقرير،    . بن ــشمولة ب ــرة امل ــزال وخــالل الفت ال ت

 متابعـة  ملعاجلتـها، وعـدم  املنازعات على األراضي واملمتلكـات، وعـدم وجـود آليـات للتـصدي             
وتتطلـب معاجلـة هـذه القـضايا علـى       . عائقـا أمـام العـودة     تشكل  إعادة دمج املقاتلني السابقني،     

  .النحو املناسب تعاونا وثيقا يف إطار األمم املتحدة
  

  تعزيز مبادئ احلماية الدولية  - باء  
 دولـة  ٤٣فهنـاك  : أفريقيا مؤيدة تقليدية قوية لتوفري احلمايـة الدوليـة لالجـئني          ما فتئت     - ٤٤

 امللحـق   ١٩٦٧ وبروتوكول عـام     ١٩٥١مبركز الالجئني لعام    أفريقية طرفا يف االتفاقية املتعلقة      
ــنظم      . هبــا ــة الــيت ت ــة منظمــة الوحــدة األفريقي ــة أطــراف أيــضا يف اتفاقي ومعظــم الــدول األفريقي

ومـع ذلـك، فـإن عـددا مـن البلـدان أبـدت        . اجلوانب احملـددة مـن مـشاكل الالجـئني يف أفريقيـا           
احلـصول  األحكـام املتعلقـة حبريـة التنقـل و         وال سـيما بـشأن       ،١٩٥١حتفظات على اتفاقية عـام      

إىل أن  يف املخيمـات  اإليـواء   ويف العديـد مـن البلـدان، أدت سياسـات           . التعليم والتوظيـف  على  
كمـا أن اإلعـادة القـسرية       . الالجئني أصبحوا يعتمدون اعتمادا كليا على املساعدات اإلنـسانية        

  .ل الفترة املشمولة بالتقريرللقلق خالمدعاة لالجئني يف عدد قليل من البلدان كان 
  

  تعزيز احلماية الوطنية لالجئني    
ساعدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني الدول على الوفاء بالتزاماهتـا الدوليـة             - ٤٥

حلمايــة الالجــئني، وال ســيما مــن خــالل زيــادة قــدرة احلكومــات علــى تــويل عمليــات حتديــد    
 برجميـة التـسجيل املوحـدة الـيت طورهتـا            حاليـا  بلدا ٣٢يف  ُتستخدم  و. وتسجيل مركز الالجئني  

حكوميــون مــن مجيــع أحنــاء القــارة تلقــي التــدريب بــشأن إجــراء   مــسؤولون وواصــل . املنظمــة
فعلى سبيل املثـال، جـرى تـدريب        . عمليات حتديد مركز الالجئني واجلوانب األخرى للحماية      

ديد من طـاليب اللجـوء الـذين     شخص يف جنوب أفريقيا للتوصل إىل تسجيل الع١٠٠أكثر من   
وأحـرز تقـدم كـبري علـى طريـق تعزيـز إطـار              . وصلوا إىل هناك خالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير         

نفاذ قانون جديـد بـشأن اللجـوء،        بدأ  ويف بوروندي،   . احلماية الوطنية يف غامبيا وكينيا وليربيا     
  .وأنشئ أول مكتب جلوء يف البلد

  
  اهلجرة املختلطة     

على تـدفقات اهلجـرة املختلطـة    فحسب حركات اهلجرة املختلطة يف أفريقيا      تصر  ال تق   - ٤٦
خــارج أفريقيــا، مثــل عمليــات انتقــال األشــخاص اخلطــرة عــرب خلــيج عــدن أو البحــر األبــيض  

فهــي تــشمل أيــضا التحركــات داخــل القــارة، مبــا يف ذلــك انتقــال النــاس مــن وســط . املتوســط
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ن القرن األفريقي ومنطقة البحريات الكـربى وزمبـابوي إىل       أفريقيا وغرهبا إىل مشال أفريقيا، وم     
  .جنوب أفريقيا

ــشباب، وال    - ٤٧ ــدة مــن ال ــاك أعــداد متزاي ــريني واإل ســيما مــن الرجــال اإل وهن ــوبيني ريت ثي
دوافعهــم قــد تــشمل و. وا إليــهأجمــددا مــن البلــد األول الــذي جلــينتقلــون والــصوماليني، الــذين 

فندرة الفرص االقتصادية يف كثري مـن البلـدان         . جياد فرص اقتصادية  مشل العائلة، والتعليم، وإ    ملّ
   .املضيفة لالجئني واملشردين داخليا دافع قوي لتحركهم جمددا

فرقـة العمـل املختلطـة      قامـت   وباالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني،          - ٤٨
لهجرة، ومكتب تنـسيق الـشؤون      لشؤون اهلجرة يف الصومال، اليت تضم أيضا املنظمة الدولية ل         

ــدامنركي          اإلنــسانية، ومفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان، واليونيــسيف، واجمللــسني ال
وساعد املؤمتر، الذي شارك فيه أيضا عـدد        .  يف اليمن  مؤمتر إقليمي بتنظيم  والنروجيي لالجئني،   

، علــى حتديــد املــشاكل  مــن احلكومــات يف املنطقــة، واالحتــاد األفريقــي، وممثلــو اجملتمــع املــدين  
املمكنة من أجل املساعدة علـى محايـة النـاس علـى حنـو أفـضل يف حركـات                   االستجابة  احلالية و 

  . اهلجرة املختلطة
ــدفقات       - ٤٩ ــز االســتجابات للتحــديات الــيت تفرضــها ت ــة هتــدف إىل تعزي ــادرة مماثل ويف مب

شؤون الالجـئني، واملنظمـة     اهلجرة املختلطة يف غرب أفريقيا، نظمت مفوضية األمـم املتحـدة لـ            
الدولية للهجرة، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، ومفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق             
اإلنسان، إىل جانب حكومة السنغال، مؤمترا إقليميا يف داكار بـشأن محايـة الالجـئني واهلجـرة                  

تنفيــذ  ) أ: (وهــيوركــز املــؤمتر علــى ثالثــة أهــداف اســتراتيجية تتعلــق باحلمايــة،        . الدوليــة
، مبـا يف   التنقـل الربوتوكوالت اليت أقرهتا اجلماعة االقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا بـشأن حريـة                 

ذلك التشجيع على إدمـاج مـا تبقـى مـن جمموعـات الالجـئني مـن غـرب أفريقيـا يف اجملتمعـات                    
ات الالجـئني ومحايتـهم ضـمن التـدفق       التعرف على   تعزيز قدرات احلكومات على     ) ب(احمللية؛  

ــة،        ــصاف والفعاليـ ــسم باإلنـ ــوء تتـ ــراءات جلـ ــق إجـ ــن طريـ ــك عـ ــة وذلـ ــسني ) ج(املختلطـ حتـ
  .جابات اإلقليمية لالجتار بالبشراالست

  
  تعزيز حقوق اإلنسان للمشردين داخليا واالستجابات العملية    

 نظــم يف أوســلو مــؤمتر وزاري لالحتفــال بالــذكرى ،٢٠٠٨أكتــوبر /يف تــشرين األول  - ٥٠
ــسنوية العاشــ  ــداخلي    ال ــشرد ال ــة بالت ــة املتعلق ــادئ التوجيهي ــشاركون  . رة إلصــدار املب وأكــد امل

وُشـجعت  . جتديد االلتزام السياسي واملـايل لكفالـة احلمايـة الكاملـة للمـشردين داخليـا              ضرورة  
اختـاذ تـدابري ملنـع      ) أ: (الدول على وضـع أو تعزيـز سياسـات بـشأن عـدة مـسائل، مبـا يف ذلـك                   

  وضـع  )ج(ءات ختفيفية جيـري تفعيلـها حينمـا حتـدث حالـة تـشريد،               إجرااختاذ  ) ب(التشريد،  
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وأشري إىل بروتوكول منطقة البحريات الكربى بـشأن محايـة املـشردين    .  دائمة إطار يوفر حلوال  
داخليا ومساعدهتم، الذي يتضمن التزاما قانونيا يفـرض علـى األطـراف املوقعـة إدمـاج املبـادئ             

وهناك بروتوكول آخـر ذو أمهيـة حلمايـة         . صفه مثاال إقليميا  التوجيهية ضمن القانون احمللي، بو    
حلول دائمة هو الربوتوكـول املتعلـق حبقـوق ملكيـة األشـخاص        سعيهم للتوصل إىل    املشردين و 
وكالمهــا جــزء مــن ميثــاق األمــن واالســتقرار والتنميــة يف منطقــة الــبحريات الكــربى . العائــدين

  .٢٠٠٨ هيوني/ يف حزيرانهنفاذبدأ الذي 
 اتفاقية حلمايـة    ٢٠٠٩أكتوبر  /ومن املتوقع أن يعتمد االحتاد األفريقي يف تشرين األول          - ٥١

ــا  ــا يف أفريقي ــة، الــيت ســتكون األوىل مــن نوعهــا يف   . ومــساعدة املــشردين داخلي وهــذه االتفاقي
ويتوقــع أن تيــسر مثــل هــذه املبــادرات اإلقليميــة اعتمــاد قــوانني . العــامل، ســتكون ملزمــة قانونــا

  . وطنية يستفيد منها املشردون داخلياوسياسات
قدم ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا دعما تقنيا للعديـد مـن               و  - ٥٢

. البلدان األفريقية اليت تعمل على وضع تـشريعات أو سياسـات وطنيـة بـشأن املـشردين داخليـا          
: اء القـانونيني الـدوليني، دلـيال عنوانـه    وأعد ممثل األمني العام، باالشتراك مع جمموعـة مـن اخلـرب           

 ويعطـــي هـــذا الـــدليل .)٥(دليـــل للمـــشرعني ولواضـــعي الـــسياسات: محايـــة املـــشردين داخليـــا
إرشادات عملية بشأن كيفية وضع القوانني والسياسات الوطنية املبنية علـى املبـادئ التوجيهيـة               

 .املتعلقة بالتشرد الداخلي

قرير، توىل مـشروع اجلهـاز املـشترك بـني الوكـاالت املعـين              وخالل الفترة املشمولة بالت     - ٥٣
،  بتنـسيقه مكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية    يقـوم  بتوفري القدرة االحتياطية على احلماية، الذي      

ــا للعمــل يف       ــة إىل أفريقي ــار مــوظفي احلماي ــا إضــافيا مــن كب خمتلــف إرســال أحــد عــشر موظف
حـاالت مـن التـشرد الـداخلي ذات صـلة           ألمم املتحدة، وخصوصا يف مناطق تـشهد        اوكاالت  
ــال ختطـــيط  أتـــاح و. بالرتاعـــات ــة وتنـــسيقااملـــذكورون خـــرباهتم يف جمـ ــذها يف هاحلمايـ  وتنفيـ

. بوروندي وتشاد ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية وزمبابوي وكينيـا          
مـل بـشأن تنفيـذ      ععقـد حلقـة     وعلى الـصعيد اإلقليمـي، سـاعد املـشروع املـذكور أيـضا علـى                

  .عدهتم يف منطقة البحريات الكربىبروتوكول محاية املشردين داخليا ومسا
  

__________ 
 Brookings Institution، دار Brookings-Bern Project on Internal Displacementنــشر يف ســياق مــشروع    )٥(  

  .)٢٠٠٨أكتوبر، /تشرين األول(
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  انعدام اجلنسية    
وتضم القارة عـددا    . يتهدد انعدام اجلنسية أمن اإلنسان وميكن أن يكون سببا للتشريد           - ٥٤

دى عـشرة   فهنـاك إحـ   : قليال نسبيا من الدول األطراف يف معاهديت األمـم املتحـدة هبـذا الـشأن              
 املتعلقـة مبركـز األشـخاص عـدميي اجلنـسية، وسـبعة             ١٩٥٤دولة أفريقيـة طرفـا يف اتفاقيـة عـام           

ويتـضمن امليثـاق    .  بـشأن ختفـيض حـاالت انعـدام اجلنـسية          ١٩٦١دول أطراف يف اتفاقية عـام       
األفريقــي حلقــوق الطفــل ورفاهــه، الــذي صــدقت أغلبيــة البلــدان عليــه، ضــمانات ملنــع انعــدام   

يـتعني علـى عـدد مـن الـدول اختـاذ خطـوات لتنفيـذ         ال يـزال    ومـع ذلـك،     . ند الوالدة اجلنسية ع 
  .هاتني املعاهدتني

واصــلت مفوضــية األمــم املتحــدة لــشؤون الالجــئني حتديــد الــسكان عــدميي اجلنــسية  و  - ٥٥
والسكان املهددين بأن يصبحوا عدميي اجلنسية يف أفريقيـا، وذلـك مبقتـضى واليتـها املتمثلـة يف                  

وأجــرت . الت انعــدام اجلنــسية وتقلــيص عــددها ومحايــة األشــخاص عــدميي اجلنــسية  منــع حــا
ــاس الــذين ال ميلكــون وثــائق هويــة يف           ــسحا لتحديــد الن ــع شــركائها م املفوضــية بالتعــاون م

  .ذه املشكلة يف كينياهبكما بذلت جهودا لزيادة الوعي . ديفوار كوت
  

  التسجيل والتوثيق    
حــصول أساســية لكفالــة  بأمهيــة كــر والتــسجيل الفعــال   آليــات التــسجيل املب تتــسم   - ٥٦

  .احلماية واملساعدة لتمكينهم من املطالبة باحلقوق األساسية والتمتع هباعلى املشردين 
لـى احلمايـة    عصول  حـ تـسجيل املـشردين أمـرا ذا أولويـة يف كـوت ديفـوار لل              ال يزال   و  - ٥٧

، رغـم   احلـصول علـى وثـائق      شخص مـن     ٦ ٠٠٠ومكن التسجيل   . واملساعدة وإلجياد احللول  
 يف الــسودان الــشرقية يــتوأجر. أن عــدم التــسجيل عنــد الــوالدة مــا زال يــشكل حتــديا كــبريا  

التسجيل يف اثين عشر خميما لالجئني، يف سياق البحـث عـن حلـول دائمـة هلـذه       /للتحققعملية  
  .احلالة اليت طال أمدها

ضــون علــى حنــو أكــرب خلطــر  معرفهــم األطفــال الــذين ال يــسجلون عنــد الــوالدة  أمــا   - ٥٨
ويـؤدي التـشريد القـسري إىل       . من اخلدمات القانونية واالجتماعية والنعـدام اجلنـسية       حرماهنم  

 مليــون ١٩,٥ ولــد يف أفريقيــا مــا يقــدر بنحــو ٢٠٠٦ويف عــام . تفــاقم وضــع هــؤالء األطفــال
 ونتيجــة لــذلك، تعمــل اليونيــسيف مــع شــركائها، مبــن فــيهم  . طفــل دون أن تــسجل والدهتــم

ويف الـسودان، حيـث يكـاد تـسجيل         . املؤسسات املالية الدولية، على زيـادة تـسجيل الـوالدات         
 بتنفيــذ مبــادرة ٢٠٠٨اع، بوشــر يف عــام رتاملواليــد يكــون منعــدما يف املنــاطق املتــضررة مــن الــ 

ويف توغــو، أتاحــت مبــادرة نفــذت يف أواخــر  . رائــدة لتــسجيل املواليــد ملعاجلــة هــذه املــشكلة  
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ية وضــع مــا يقــرب مــن ألــف طفــل الجــئ كــانوا قــد اســتبعدوا مــن تعــداد     تــسو٢٠٠٨ عــام
  .سابق سكاين

  
  أمن الناس الذين يثري وضعهم القلق    

مـــسألة كفالـــة الـــسالمة اجلـــسدية لألشـــخاص الـــذين يـــثري وضـــعهم القلـــق   ال تـــزال   - ٥٩
ة واملوجــودين يف كــثري مــن األحيــان يف بيئــات خطــرة جــدا متثــل حتــديا خــالل الفتــرة املــشمول  

ويواجــه األشــخاص املــشردون يف أفريقيــا مــشكلتني خاصــتني تــستدعيان احلمايــة        . بــالتقرير
تعــرض النــساء والفتيــات لالغتــصاب والعنــف اجلنــسي، والتجنيــد القــسري لألطفــال يف    ومهــا

وأجربت أعمال العنف املستمرة العديد من النـاس علـى الفـرار            . القوات أو اجلماعات املسلحة   
ثيوبيـا وتـشاد الـشرقية ومجهوريـة أفريقيـا الوسـطى         إحـىت الثالثـة، وال سـيما يف         يـة أو    للمرة الثان 

وال تـزال الـذخائر غـري املنفجـرة وغريهـا           . ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسودان والصومال    
ــن           ــنوات م ــد س ــشوههم، حــىت بع ــال وت ــالغني واألطف ــل الب ــة تقت ــات احلــرب املهلك ــن خملف م

  .اعاترتال انتهاء
عى جملـس األمـن لتحـسني محايـة الالجـئني واملـشردين داخليـا بتكليـف بعثـات                   سـ وقد    - ٦٠

. ماية املخيمات واملواقع مـن اهلجمـات املـسلحة واحلفـاظ علـى طابعهـا املـدين                حبحفظ السالم   
فـظ الـسالم يف سـتة بلـدان هـي تـشاد ومجهوريـة          دوليـة وإقليميـة حل    ونشر جملـس األمـن قـوات        

أنـه  ورغـم  . و الدميقراطيـة والـسودان وكـوت ديفـوار وليربيـا     أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغ  
والية حمددة حلماية املشردين، فإهنا شاركت يف اجلهود املبذولـة          مكلف ب هذه العمليات   ما كل   

  .الستعادة األمن، مما عاد بالنفع أيضا على املشردين والعائدين
  منع العنف اجلنسي واجلنساين والتصدي له    

وقـد  . اعات املسلحة املعاصرة رتواجلنساين هو أحد اخلصائص املميزة لل     العنف اجلنسي     - ٦١
 مئات اآلالف من النساء والفتيات هلذا النوع احملدد من العنف، الذي يهـدف غالبـا إىل                 تعرض

ما ورد يف دراسـة حديثـة أجراهـا مكتـب تنـسيق              سبحبو. تدمري النسيج االجتماعي جملتمع ما    
 يف املائـة مـن النـساء والفتيـات الـاليت يعـشن يف منـاطق                 ١٥ نـسبة الشؤون اإلنسانية، تعرضـت     

األزمــات يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى للعنــف اجلنــسي، ويتواصــل ورود تقــارير عــن حــاالت 
 يف املائـة    ٩ويف بورونـدي، ذكـرت منظمـة الـصحة العامليـة أن             . اغتصاب جديدة كـل أسـبوع     

ة عن العنـف اجلنـسي قـد تعرضـن العتـداء           دراسة استقصائي مشلتهن  من النساء العائدات اللوايت     
وهذا النوع من العنـف يكـون يف أغلـب األحيـان أكثـر انتـشارا يف خميمـات الالجـئني                     . جنسي

واختـذت مفوضــية األمــم املتحـدة لــشؤون الالجــئني وغريهـا مــن وكــاالت    . واملـشردين داخليــا 
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كافحتـه بوسـائل   ملين واألمم املتحـدة العاملـة يف أفريقيـا خطـوات ملنـع العنـف اجلنـسي واجلنـسا           
  .تكفل توفر استجابة كافية ملساعدة الضحايالكي منها إنشاء نظم إحالة 

 قـــدمت اليونيـــسيف وصـــندوق األمـــم املتحـــدة ،يف مجهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــةو  - ٦٢
للسكان ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني دعما لتنفيذ برنـامج شـامل لتـوفري املـساعدة                

ويـسعى الربنـامج أيـضا إىل وضـع حـد إلفـالت اجلنـاة مـن العقـاب                   . سية للـضحايا  الطبية والنفـ  
ووزع صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان . وذلــك بتعزيــز املالحقــات القــضائية وســيادة القــانون

 لــضحايا االغتــصاب يف مجهوريــة أفريقيــا الوســطى ومجهوريــة جمموعــات عــالج منقــذة للحيــاة
ويف الـصومال، سـاعدت اليونيـسيف علـى         . كامريون وليربيـا  الكونغو الدميقراطية والسودان وال   

  .إنشاء نظام إحالة سري إىل مرشد اجتماعي للنساء واألطفال
وســعت األمــم املتحــدة يف بلــدان عــدة إىل إشــراك الرجــال والفتيــان يف الــصراع ضــد     - ٦٣

 ومحــالت توعيــة يــة عمــل ودورات تدريبحلقــاتوجــرى تنظــيم . العنــف اجلنــسي واجلنــساين 
يــان يف منــع العنــف اجلنــسي فت الــذي ميكــن أن يؤديــه الرجــال والصــة إلبــراز الــدور اإلجيــايبخا

  . واجلنساين والتصدي له
  

  محاية النساء واألطفال    
جيــب أن تــرتبط محايــة النــساء والفتيــات ارتباطــا مباشــرا بتعزيــز قــدرهتن علــى التمتــع      - ٦٤

وكــثريا مــا يكــون املــشردون،  . ذاتــه مــن اجملتمــع يف الوقــت احبقــوقهن بوصــفهن أفــرادا وجــزء 
مـن   نوخباصة النساء والفتيات، حمرومني من أبسط السلع األساسية الضرورية لتلبيـة احتياجـاهت            

 فحــسب، بــل يعرقــل أيــضا نوال يــؤثر ذلــك علـى رفاهيتــه .  الــصحيةالنظافــة الشخــصيةلـوازم  
  يف أوغنـدا مـشروع     وينفـذ .  على اخلدمات االجتماعية، مثل التعليم وتوزيـع األغذيـة         نحصوهل

Maka Pads هــذا املــشروعقتــصروال ي. إلنتــاج املناديــل الــصحية باســتخدام مــواد طبيعيــة حمليــة  
، بـل يـوفر هلـن أيـضا فرصـة       فحـسب  احتياجات عدد كبري من الالجئـات يف أوغنـدا        على تلبية 
  .للعمل
  شـــرعت مفوضـــية األمـــم املتحـــدة لـــشؤون،ويف خميمـــات داداب لالجـــئني يف كينيـــا  - ٦٥

سألة مبــمــن أجــل رفــع مــستوى الــوعي   الالجــئني واللجنــة االوملبيــة الدوليــة يف تنفيــذ مــشروع 
 الفتيـات الالجئـات اللـوايت        يف املائـة مـن     ٩٧  نسبة  أن وتقدر. تشويه األعضاء التناسلية لإلناث   
ويهـدف املـشروع إىل     .  أخـضعن هلـذه املمارسـة      يف املخيمـات  تقل أعمـارهن عـن مثانيـة أعـوام          

 اجملتمع لآلثار الضارة لتشويه األعضاء التناسلية لإلناث عن طريق توعيـة املدرسـني              حتسني فهم 
ــة يف   . ةي الرياضــ األلعــابواملــدربني والفتيــات مــن خــالل  كمــا تــضمن املــشروع أنــشطة توعي

  .تعاون مع حمطات اإلذاعة احملليةالاملدارس االبتدائية و
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  إيصال املساعدة واالحتياجات اخلاصة   -جيم   

  غذاءال    
تفـاقم هـذا الوضـع مـع        يأثرت أزمة الغذاء العاملية على املاليني من البـشر يف أفريقيـا، و              - ٦٦

 األمـم    لفرقـة عمـل    ٢٠٠٨مارس  /ويف االجتماع الذي عقد يف آذار     . األزمة االقتصادية العاملية  
 العـاملي علـى     ، وافق برنـامج األغذيـة     ةالرفيعة املستوى املعنية بأزمة األمن الغذائي العاملي      املتحدة  

إعطــاء األولويــة يف براجمــه لألشــخاص الــضعفاء، مبــن فــيهم الالجئــون والعائــدون واملــشردون     
 مـــساعدات غذائيـــة إىل ٢٠٠٨عـــام ويف أفريقيـــا، قـــدم برنـــامج األغذيـــة العـــاملي يف . داخليـــا
 يف ٦٣( عائـد  ٧٥٠ ٠٠٠؛ و ) يف املائة منـهم مـن النـساء أو الفتيـات          ٥٣(مليون الجئ    ١,٦
 يف ٥٥(ني مـن املـشردين داخليـا    يـ  مال ٦,١، وما يقرب مـن      )ة منهم من النساء أو الفتيات     املائ

  ). املائة منهم من النساء أو الفتيات
ونفذ برنامج األغذية العاملي، باالشـتراك مـع وكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى، مهـام                    - ٦٧

ونــدي وتــشاد ومجهوريــة تقيــيم ودراســات استقــصائية بــشأن التغذيــة يف أثيوبيــا وأوغنــدا وبور 
ترتانيــا املتحــدة وروانــدا وغامبيــا وكينيــا وموزامبيــق وناميبيــا لكفالــة تقــدمي املــساعدة الغذائيــة    

  .املستهدفة
 جهودهـا ملكافحـة سـوء التغذيـة          شـؤون الالجـئني     ، كثفت مفوضـية    ٢٠٠٨يف عام   و  - ٦٨

ــة يف عــدة حــاالت جلــوء طــال أمــدها يف أثيو     ــسودان  وحــاالت نقــص املغــذيات الدقيق ــا وال بي
ــ. الــشرقية وكينيــا  اختــاذ تــدابري لتخفــيض حــاالت فقــر الــدم، وال ســيما    اجلهــودلــكت تومشل

ــة يف   . بالنــسبة للحوامــل واملرضــعات  ــة العالجي حتقيــق ويف الكــامريون، ســامهت مراكــز التغذي
. اخنفاض ملحوظ يف معدالت سوء التغذية يف صـفوف الالجـئني واجملتمعـات الـيت تستـضيفهم                

ن ختفيض انتشار سوء التغذية احلاد يف أثيوبيا وتشاد والسودان الشرقية وكينيـا، علـى    كما أمك 
الرغم من أن مؤشرات سوء التغذية هلـذه البلـدان ال تـزال أعلـى مـن املعيـار األدىن احملـدد بأقـل              

  .  يف املائة من السكان يف العمليات املستقرة٥من 
  

  اإليدز/الصحة وفريوس نقص املناعة البشرية    
تكـون  و.  األسباب الرئيـسية للمـرض والوفـاة بـني املـشردين يف أفريقيـا             مناملالريا  تعد    - ٦٩

خميمات الالجئني معرضة بـشكل خـاص لوبـاء املالريـا عنـدما تستـضيف أشخاصـا مـن منـاطق              
وتستخدم حاليـا مـوارد متويـل جديـدة لتـوفري عـالج مركـب        . غري موبوءة ليست لديهم املناعة 

ــادة األ  ــى م ــوي عل ــوفري      حيت ــة، وكــذلك لت ــة غــري الفعال ــة القدمي ــسينني ليحــل حمــل األدوي رتيمي
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 حاليــا الناموســيات املعاجلــة مببيــدات حــشرية طويلــة األمــد الــيت توصــي منظمــة الــصحة العامليــة
  .باستعماهلا

اإليـدز أن   /وذكر برنامج األمم املتحـدة املـشترك املعـين بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية                  - ٧٠
وعملـت منظمـات    . فريوس نقص املناعة البشرية يف أفريقيا     بون  مصابخص   مليون ش  ٢٢هناك  

األمــم املتحــدة، عــن طريــق تعزيــز القــدرات الــصحية الوطنيــة، علــى تــوفري الفحــص والعــالج     
م ض بلـدا أفريقيـا يـ   ١٦وهنـاك حاليـا   . لالجئني واملشردين داخليـا واجملتمعـات الـيت تستـضيفهم       

وكفلـت مـشاريع   .  بفريوس نقـص املناعـة البـشرية واإليـدز         الالجئني يف الربامج الوطنية اخلاصة    
 بفريوس نقص املناعة البشرية استفادة املشردين والعائـدين مـن         املتعلقة الوقاية والرعاية والعالج  

 النـسخ  جمموعة من اخلدمات تشمل الوصـول إىل الـربامج الوطنيـة لألدويـة املـضادة لفريوسـات         
  . العكسي

 إىل تفاقم خطر تفـشي األمـراض املعديـة األخـرى، كمـا أدت               وأدى التشريد اجلماعي    - ٧١
ظروف االكتظاظ السكاين يف بعض املخيمات إىل جعل الناس أكثر وهنـا أمـام خطـر اإلصـابة            

ــر         ويف تــشاد . بــأمراض ميكــن، إن مل تعــاجل علــى النحــو املناســب، أن تعــرض حيــاهتم للخط
يـة ومنطقـة دارفـور الـسودانية، عملـت          ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراط     

منظمــة الــصحة العامليــة وشــركاؤها علــى خفــض معــدالت االعــتالل والوفيــات بــني الــسكان    
  . املشردين عن طريق بناء العيادات الصحية، وتوفري األدوية، وبرامج التدريب والتوعية

ات لـضمان   ويف دارفور، واصلت منظمة الصحة العاملية دعم برنامج خاص باملستـشفي            - ٧٢
وقـدمت منظمـة الـصحة العامليـة        . الرعاية الصحية الثانوية اجملانية للسكان املتضررين من الـرتاع        

، ٢٠٠٨ويف عــام . األدويــة والتــدريب واملعــدات وغطــت نــسبة مئويــة مــن تكــاليف التــشغيل  
 يف املائة من املستشفيات التابعـة لـوزارة الـصحة يف          ٦٤ مستشفى متثل    ١٦ساعد هذا الربنامج    

 يف املائـة مـن األشـخاص املـشردين          ٨٠وبوسع هذه املستشفيات الوصـول إىل حـوايل         . دارفور
  .أو املتضررين من الرتاع

  
  التعليم    

، حــىت أثنــاء حــاالت  بالغــة تــوفري فــرص احلــصول علــى التعلــيم األساســي بأمهيــةيتــسم  - ٧٣
رئ، الــيت تــضم وتولــت الــشبكة املــشتركة بــني الوكــاالت للتثقيــف يف جمــال الطــوا  . الطــوارئ

العديد من منظمات األمم املتحدة واملنظمات غـري احلكوميـة، وضـع مبـادئ توجيهيـة وأدوات              
ــيم ضــمن عناصــر االســتجابة حلــاالت الطــوارئ    ــة إدراج التعل ــيم لألطفــال  . لكفال ــوفر التعل وي

 نشاطا روتينيا وغرضا حمددا، وكالمها يساعدهم على التعامل مع الصدمة النفسية الـيت يـسببها              
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 األطفـال يف اجلماعـات      جتنيـد وعالوة على ذلك، ختفف البيئة املدرسـية اآلمنـة خطـر            . التشريد
  . بأي شكل آخرماملسلحة أو استغالهل

ــشاد، و  - ٧٤ ــي،   ٦ ٠٠٠حـــضر يف شـــرق تـ ــيم قبـــل املدرسـ  طفـــل الجـــئ صـــفوف التعلـ
وســـاعدت .  داخليـــاينشردمـــن املـــ طفـــل ١٢ ٠٠٠التحـــق باملـــدارس مـــا يقـــرب مـــن  كمـــا
ــا يف ســن مــا قبــل  ينشرداملــ ونيالجــئمــن ا طفــل ٧٦ ٠٠٠يقــرب مــن  سيف مــااليونيــ  داخلي

وازداد حـضور  . املدرسة وسن التعلـيم االبتـدائي، وذلـك باسـتخدام املـواد واألنـشطة التعليميـة         
الفتيات يف املدارس االبتدائية زيادة ملحوظـة خـالل الفتـرة املـشمولة بـالتقرير، فبلـغ مـا يقـرب                     

ويف مقديشو، أنـشأت اليونيـسيف مـا يقـرب مـن      .  عدد التالميذ امللتحقني يف املائة من  ٥٠من  
 طفـل ُشـرد كـثري منـهم مـن           ٣٥ ٠٠٠ صف مدرسي حتـت اخليـام يـستفيد منـها حـوايل              ٥٠٠

  . جراء الرتاع أو الفيضانات
لـى التعلـيم االبتـدائي،    عصول ويف حني انصب التركيز الرئيسي علـى تـوفري فـرص احلـ          - ٧٥

ــة     وإىل حــد أقــل بكــثري  ــشتاين األكادميي ــادرة ألــربت إين ــإن صــندوق مب ــانوي، ف ــيم الث  إىل التعل
قدم منحا دراسية لالجئني كي يتـابعوا الدراسـة علـى مـستوى التعلـيم العـايل                 ياألملانية لالجئني   

 ، ارتفـع عـدد الالجـئني األفارقـة املـستفيدين مـن           ٢٠٠٨ويف عـام    . يف البلدان اليت تستـضيفهم    
ــر مــن    ٥٢ بنــسبة مــنح الــصندوق الدراســية  ــاد ذلــك أكث ــسابق، وأف ــة بالعــام ال ــة مقارن  يف املائ

ومن الضروري بذل جهود إضافية لزيادة عدد الفتيات املـشاركات يف           .  طالب الجئ  ١ ٠٠٠
  .هذا الربنامج

  
  فرص كسب الرزق    

 فرص كسب الرزق للحـد مـن اعتمـاد املـشردين علـى املعونـات                توفريومن املهم جدا      - ٧٦
، ٢٠٠٨ويف عــام . لــسري حنــو هــدف معــني احلفــاظ علــى شــعورهم بالكرامــة وبا اإلنــسانية، و

بذلت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وشركاؤها جهودا خاصة لزيادة فـرص كـسب              
ة أو املنـاطق احلـضرية، يف أفـق       العيش لالجئني يف حاالت طال أمـدها، سـواء يف املنـاطق الريفيـ             

ــم   ال ــه أي حــل فــوري ودائ ــدو في ــا وضــع   وجــ. يب ــشرقية وكيني ــسودان ال ــابوي وال رى يف زمب
. استراتيجيات شـاملة لكـسب العـيش باالعتمـاد علـى الـذات، اسـتنادا إىل تقيـيم االحتياجـات                   

ومشلت اجلهود املبذولـة لزيـادة فـرص املـشردين يف كـسب الـرزق تـسهيل الوصـول إىل آليـات                 
ــاء حــاالت الطــوارئ، والتــ     ــيم، وتقــدمي  القــروض واالدخــار، ومــنح املــساعدة أثن دريب والتعل

  .خدمات دعم العمالة
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  لتشريد القسريل وضع حد  -دال   
 لإلنعاش واالسـتقرار    ة حيوي بأمهية تأمني حلول دائمة لالجئني واملشردين داخليا        يتسم  - ٧٧
وقد اخنفض عـدد الالجـئني واملـشردين داخليـا يف أفريقيـا، ويعـود               .  األمد الطويل يف املنطقة    يف

وا منـها، األمـر الـذي مسـح         مدقـ  لتوطيد الـسالم واالسـتقرار يف املنـاطق الـيت             كبري إىل حد ذلك  
كمـا أدى سـخاء الـدول الـيت وفـرت فـرص االنـدماج احمللـي وإعـادة                   . بإجراء عمليـات العـودة    

  . التوطني دورا هاما يف هذا الشأن
 الجـئ إىل ديـارهم، ومعظمهـم مـن          ٢٨٨ ٠٠٠ ، عاد ما يقرب من       ٢٠٠٨ويف عام     - ٧٨

وال تتــوفر بيانــات موثوقــة عــن عــدد املــشردين  .  الــبحريات الكــربى وأفريقيــا الوســطى منــاطق
اع واإلمهـال،  رتوعاد كثريون إىل منـاطق دمرهتـا عقـود مـن الـ      . داخليا الذين وجدوا حال دائما    

. أو إىل أماكن ال يوجد فيها أي شـيء ميكـن ترميمـه وحيـث جيـب البـدء يف البنـاء مـن الـصفر                    
 اخلـــدمات االجتماعيـــة، وال ســـيما املـــدارس واملراكـــز  دى االفتقـــار إىلأويف بعـــض املنـــاطق، 

  .عودة الناس أو بقاء العائدينإىل عرقلة الصحية، 
ــرب           - ٧٩ ــاق يف غ ــوطني الواســعة النط ــادة الت ــة وإع ــودة اجلماعي ــات الع ــهاء عملي ــع انت وم

وركــزت تلــك احللــول . أفريقيــا، تكثفــت جهــود البحــث عــن حلــول أخــرى دائمــة لالجــئني  
بالضرورة على اإلدماج احمللي، مع التشديد على االستفادة من الربوتوكوالت اإلقليميـة بـشأن              

  .حرية احلركة
  

  الشراكات مع الكيانات غري التابعة لألمم املتحدة  - هاء  
كانت الشراكات مع املنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، فـضال عـن املنظمـات                - ٨٠

 بالنـسبة لقـدرة األمــم املتحـدة علــى االسـتجابة علـى حنــو أكثـر اتــساقا       اإلقليميـة، بالغـة األمهيــة  
وانطبــق ذلــك بــشكل خــاص علــى  . وفعاليــة لتحــديات كــثرية خــالل الفتــرة قيــد االســتعراض  

ختلطــة، االســتجابة حلــاالت التــشرد الــداخلي اجلديــد، ومحايــة النــاس أثنــاء حركــات اهلجــرة امل
  . اعرتواالنتعاش بعد انتهاء ال

عدت املشاركة النشطة مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليميـة علـى حتقيـق نتـائج               ساو  - ٨١
. يف جماالت وضـع الـسياسات، وتعزيـز القـدرات احملليـة والوطنيـة، والتوصـل إىل حلـول دائمـة                    

 وتقـدمي    اتفاقية محاية املشردين داخليـا يف أفريقيـا        وضعوركز التعاون مع االحتاد األفريقي على       
ــم  ــساعدة هل ــن ،امل ــضال ع ــال ف ــة اال ية التحــضري األعم ــؤمتر القم ــتثنائي مل ــي ل س ــاد األفريق . الحت

واعتمدت الدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا مـذكرة بـشأن املـساواة                  
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يف املعاملة بني الالجئني وسائر مواطين اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا بغيـة املـساعدة               
  .جئني بنفس احلقوق املمنوحة لبقية املواطنني يف جمتمعاهتم احملليةعلى كفالة متتع الال

  
  خامتة  - رابعا  

رغم أن توطيد عمليات السالم يف خمتلف أحنـاء القـارة قـد مسـح للعديـد مـن الالجـئني            - ٨٢
واملشردين داخليا بالتوصل إىل حـل دائـم، مـازال هنـاك عـدد مـن العقبـات الـيت يـتعني التغلـب                   

فافتقــار منــاطق العــودة إىل اخلــدمات األساســية،   . ذه احللــول مــستدامة حقــا عليهــا لتــصبح هــ 
 الالجــئني واملــشردين داخليــا  يــثينوخباصــة التعلــيم والــصحة، وإىل فــرص كــسب الــرزق، قــد   

ــهم عـــن ــودة إىل مواطنـ ــا عـــن عمليـــات ا  . العـ ــتج غالبـ ــا ينـ ــلوإن مـ ــنعـ ــغوط علـــى ودة مـ  ضـ
ضــي واملمتلكــات، ميكــن أن يعطــل عمليــة  الــشحيحة، إىل جانــب مــشاكل إعــادة األرا املــوارد

  . السالم اهلشة
 واملنظمــات اإلنــسانية واإلمنائيــة الوطنيــة والدوليــة  إىل قيــام احلكومــاتوتــدعو احلاجــة  - ٨٣

ادرة علـى احملافظـة علـى العـودة       بيئـات قـ    يئـة العمل بـشكل مجـاعي مـن أجـل هت         بواجملتمع املدين   
ــدماج أو ــام خــاص حلــق   . االن ــالء اهتم ــتعني إي ــز صول احلــوي ــة   ع دون متيي ــى اخلــدمات العام ل

ــرزق     ــرص كــسب ال ــة والشخــصية وف ــائق القانوني ــضا إىل   . األساســية والوث ــدعو احلاجــة أي وت
استحداث آليات للتعامل مع إعادة األراضي واملمتلكات، ألنه يف غياب هذه اآلليـات سـتمثل               

ين وإنعـاش املنـاطق اخلارجـة    اخلالفات بشأن هذه املسائل عائقا رئيسيا أمام إعادة إدماج العائد     
 احتياجـات الـسكان يف      تراعـي  برنامج للعودة، أن      أي وينبغي أيضا، حني إعداد   . من الرتاعات 

 مؤخرا مسامهة إجيابيـة يف توطيـد        أنشئوقد ساهم هيكل بناء السالم الذي       . اجملتمعات املضيفة 
  .ىهود مماثلة يف حاالت أخرجب استكشاف إمكانية القيامالسالم، وينبغي 

  
  التوصيات  -خامسا   

ــادة          - ٨٤ ــدأ عــدم اإلع ــرام مب ــدول احت ــة، ينبغــي لل ــة واإلقليمي ــصكوك الدولي ــع ال متاشــيا م
  .وتسجيلهم على النحو املالئم ويف الوقت املناسبم القسرية لالجئني وضمان استقباهل

 ومبا أن اثنني من كل ثالثة الجـئني يعتمـدان علـى املـساعدات الدوليـة، جيـب تـشجيع                     - ٨٥
ــةالبلــدان املــضيفة علــى   ــذات، وجيــب دعــم     هتيئ  بيئــات متكــن الالجــئني مــن االعتمــاد علــى ال
وميكـن أن يـشمل ذلـك سـحب التحفظـات املتعلقـة حبقـوق الالجـئني                 . جهودها يف هذا اجملـال    

  .١٩٦٧ وبروتوكول عام ١٩٥١املذكورة يف اتفاقية عام 
 إعداد اتفاقية إقليميـة ملزمـة حلمايـة    تبوأت الدول األفريقية مركز الصدارة يف العامل يف   - ٨٦

  .وجيب على منظمات األمم املتحدة أن تواصل دعم هذه اجلهود. املشردين داخليا
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 لمـساعدة اإلنـسانية   لتـدرجيي ل  هنـاء ا  اإلإلنعـاش يف مرحلـة      لبـرامج   يؤدي عدم وجـود     و  - ٨٧
ات واملؤسـسات    املنظمـ   إىل قيـام   وتـدعو احلاجـة   .  للخطـر   اسـتدامة احللـول الدائمـة      إىل تعريض 

وباملثـل،  . تنسيق أنشطتها على حنـو أفـضل لتجنـب حـدوث فجـوة انتقاليـة              باإلنسانية واإلمنائية   
   .زيادة االستثمار يف جهود اإلنعاش املبكرمسألة ينبغي أن تنظر الدول املاحنة يف 

اص  يف االنـضمام إىل االتفاقيـة املتعلقـة مبركـز األشـخ             بعـد  ينبغي للدول الـيت مل تنظـر      و  - ٨٨
ــة ختفــيض حــاالت انعــدام اجلنــسية    وينبغــي أيــضا .  أن تفعــل ذلــكعــدميي اجلنــسية وإىل اتفاقي

تشجيع الدول على العمل مـع مفوضـية األمـم املتحـدة لـشؤون الالجـئني واملنظمـات األخـرى                    
حسب االقتضاء لتحديد السكان عدميي اجلنسية على أراضيها، واسـتعراض التـشريعات احملليـة              

عــدام اجلنــسية أو إىل اســتمرار  الثغــرات الــيت ميكــن أن تــؤدي إىل حــاالت ان بغيــة القــضاء علــى
   .احلاالت تلك
دول، وللوسـطاء الـدوليني واإلقليمـيني       الـ دول وغـري    الـ ينبغي ألطراف الرتاعات، من     و  - ٨٩

ة جلميع أشكال التـشريد يف أفريقيـا علـى حنـو حـازم، مـع                األساسي معاجلة األسباب    علىالعمل  
أكرب إىل الروابط القائمة بـني منـع التـشريد، واحللـول الدائمـة، وعمليـات الـسالم                  إيالء اهتمام   

وينبغــي إدمــاج الالجــئني واملــشردين داخليــا يف خطــط االنتقــال إىل مرحلــة مــا بعــد   . املــستدام
  .الرتاع، وخطط التنمية، واستراتيجيات احلد من الفقر

تــسهيل وصــول املنظمــات   دول، الــدول وغــري الــينبغــي ألطــراف الرتاعــات، مــن    و  - ٩٠
اإلنسانية إىل السكان املدنيني املتـضررين، وضـمان أمـن العـاملني يف جمـال األنـشطة اإلنـسانية،                   

وينبغـي  . كي يتسىن توفري احلماية واملساعدة على حنـو آمـن، حـىت يف خـضم األعمـال العدائيـة                  
ة مــن العنــف الــذي للمنظمــات اإلنــسانية أن تــصمم ترتيباهتــا األمنيــة للتــصدي لألمنــاط املختلفــ

   .يستهدف املوظفني واملرافق واألصول
تشجع مجيع الدول األفريقية على تصديق وإنفاذ اتفاقية سالمة موظفي األمـم املتحـدة         - ٩١

  .واألفراد املرتبطني هبا
  
 


