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 أفريقياتقرير عن الوضع اإلنساني في 
 

 :مقدمة -أوال

 مناه محتوستمد يو. أفريقياالقسري في  والنزوحعامة عن الوضع اإلنساني  نظرةيقدم التقرير  .1

والمجموعات االقتصادية  األفريقيالمعلومات التي تم جمعها من الدول األعضاء في االتحاد 

ها باضطلعت ومنظومة األمم المتحدة. ويقدم التقرير كذلك معلومات عن األنشطة التي اإلقليمية 

. وتشمل هذه األنشطة جميع اإلجراءات المتخذة 2018إلى ديسمبر  يوليوخالل الفترة من المفوضية 

الحلول الدائمة للحاالت مع التركيز على لمعالجة األزمات اإلنسانية، ومعالجة األسباب الجذرية، 

 .بالمساعدة الضرورية، وتزويد الدول األعضاء التي طال أمدهاإلنسانية ا

داخليًا: نحو  والنازحين"عام الالجئين والعائدين بوصفه  2019 عام األفريقياالتحاد  مؤتمر أعلن .2

نشطة حول األ، وفي هذا الصدد، يتضمن التقرير معلومات -" أفريقياالقسري في  للنزوححل دائم 

وأجهزة االتحاد األخرى وجميع أصحاب المصلحة المعنيين  األفريقيوضية االتحاد التي تنفذها مف

 .2019طريق لتنفيذ موضوع عام الوتوفر عنصًرا لخارطة 

 

 :النزوح واألزمة اإلنسانية في القارة عننظرة عامة  -ثانيا

منهم ماليين  6.3، أفريقيامليون نازح ويوجد ثلث النازحين في  65 بنحوفي العالم ما يقدر يوجد  .3

ً  النازحينمليون من  14.5اللجوء والالجؤون أو طالبو  . إن أسباب النزوح القسري واألزمة 1داخليا

والحكم السيئ وانتهاكات حقوق اإلنسان وتدهور البيئة  النزاعاتاإلنسانية متعددة ومعقدة. وتشمل 

 ازحين أنفسهم في أوضاع نزوح مطولة.وآثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية. كما يجد العديد من الن

شخص عديم الجنسية في  712000ووفقاً لمفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين، يوجد 

 .القارة

لنزاعات والعنف. ومع ذلك، فإن الكوارث ان نتيجة ونازح الغالبية العظمى من األشخاص هم .4

 وانعدام األمن الغذائي والفقر المدقع وعواملمثل تفشي اإليبوال الطارئة الصحية والحاالت الطبيعية 

، كما هو الحال في العديد من المواقع األخرى، هناك عدد أفريقيافي فأخرى تدعم هذه التحديات. 

الالجئين  تعرضأدى تسييس الهجرة وكره األجانب إلى وأكبر من النازحين داخل حدود بلدانهم. 

في بعض البلدان، ال يزال عدد ومختلف أنواع المخاطر واالنتهاكات.  إلى يناألفريقيوالمهاجرين 

 .كبير من الالجئين والمهاجرين قيد االحتجاز

ضيفة الم البلدانالعديد من تواجه والقدرات المحدودة التي  على نحو كبير الموارد شحعلى الرغم من  .5

 لمحلية تواصل تحمل المسؤوليات، فإن الحكومات والمجتمعات اأفريقياالجئين في لعدد واسع من ال

وتسهيل وصولهم إلى المرافق. وكثيراً ما أدى ذلك إلى  النازحينالتضامن من خالل إيواء  وإبداء

عة تحقيق منف بغيةالمجتمعات المضيفة. وإلى جانب المساهمات مع  التأقلمتدهور الموارد وفرص 

جل تعزيز االستقرار والسالم اإلقليميين عامة عالمية، فإن اإلجراءات التي تتخذها هذه الدول من أ

امج برالالتضامن العالمي وتقاسم األعباء، ال تزال العديد من  خطاب في ضوءوتستحق الثناء. 

                                                           
 .2018االتجاهات العالمية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، يونيو  1
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الوطنية لالجئين تعاني من نقص كبير في التمويل، مما يترك لالجئين والمجتمعات المضيفة القليل 

 .من الموارد التي يمكن االعتماد عليها

 ،بسبب مخاطر االتجار وانتهاكات حقوق اإلنسان وحوادث اإلعادة القسرية النزوححجم أزمة يتفاقم  .6

س الجننوع الجنس و القائم على والعنف، والهجرة المختلطة، وانعدام المساعدة اإلنسانية الكافية

ره اللجوء والترحيل وك طالبيواحتجاز ، المناطق الحدوديةاألنشطة األمنية في و ،والتجنيد القسري

 للمهاجرين المزدوجةداخليا. وما زالت الحركة  النازحيناألجانب واستهداف الالجئين ومستوطنات 

. قارةا في اليا رئيسيتشكل تحد أفريقياووسط  أفريقياوغرب  األفريقيوالالجئين من الشرق والقرن 

الوصول وعلى إعادة التوطين.  في المائة من الالجئين 1على الصعيد العالمي، ال يحصل سوى و

 .لالجئينلنسبة با جدا ومحدودإلى التعليم العالي، وهو أمر مهم لدعم سبل عيش الالجئين، 

رص في فالعلى البحث عن  أفريقيالقد أجبر نقص الفرص الشباب بشكل خاص من مختلف أنحاء  .7

رغم من الجهود اإلصالحية أماكن أخرى، وكثيراً ما يقعون في بيئات أكثر تعقيداً وخطورة. على ال

عديد ة، ال يزال الاألفريقياألخيرة لتعزيز استراتيجيات ونهج "خارج المخيم" في عدد من البلدان 

من الالجئين في المخيمات، معزولين عن الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة وغيرها من 

 .الخدمات

 
 
 :التحليل اإلقليمي -ثالثا

 أفريقيا:وسط  .أ

الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى حد كبير،  أفريقيابسبب الحالة اإلنسانية في جمهورية  .8

ميل في المنطقة، توومنطقة البحيرات الكبرى من بلدانهم.  أفريقيامليون الجئ في وسط  1.44فر 

بشكل تتم استضافتهم الجًئ من بوروندي  364.764هناك و. تتسع وتطولحاالت الطوارئ إلى أن 

 .2رئيسي في البلدان المجاورة مثل تنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

البلد  شهدو. والنزوحاإلنساني  الوسطى تواجه تحديات كبيرة في المجال أفريقياال تزال جمهورية  .9

بسبب الهجمات ضد السكان المدنيين، ليصل إجمالي عدد النازحين  2018نزوًحا جديدًا في عام 

بعثة األمم المتحدة المتكاملة جدد مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والية و 3ألفًا. 689لى داخليًا إ

فقًا و. و2018، في نوفمبر الوسطى أفريقياالمتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية 

 أفريقياالجًئ من جمهورية  574.638، هناك ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينامفوضية ل

حتى   .4الوسطى فروا إلى الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وجمهورية الكونغو

الجئي وطالب لجوء سياسي في جمهورية أفريقيا الوسطى.  7800، تم تسجيل 2018ديسمبر 

ويأتي هؤالء األشخاص المتأثرين من تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. 

الجئ، معظمهم من جمهورية الكونغو الديمقراطية. باإلضافة  66000وتستضيف بوروندي نحو 

 ومعظمهم من تنزانيا.  2016الجئ بوروندي منذ عام  57000عاد أكثر من إلى ذلك فقد 

 نزوحلعقود من الزمان واجهت جمهورية الكونغو الديمقراطية حاالت طوارئ معقدة أسفرت عن و .10

داخلي وعبر الحدود وأزمة إنسانية كبرى. وفقا لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، هناك 

                                                           
 2018،نوفمبر  ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينامفوضية  2
 2018سبتمبر  2ن، الداخلي النزوحمركز رصد ، : أرقام منتصف العام2018النزوح الداخلي في عام  3
 http://data2.unhcr.org/fr/situations/car، الوسطى أفريقياتقرير مفوضية شؤون الالجئين في جمهورية  4
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 2.1. مع ما مجموعه 5البي اللجوء من جمهورية الكونغو الديمقراطيةمن الالجئين وط 800.330
ل داخلي في القارة بحلو نزوح، تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر داخليمليون نازح 

اعات بشكل رئيسي في نزالأدت ، 2018في األشهر القليلة األخيرة من عام و .2017نهاية عام 

. ومنذ إعالن 6شخص 946000 نزوحإلى ، ومنطقة كاساي ،توريإي وإقليم، شمال وجنوب كيفو

حالة في  238ما مجموعه  وقوعأُبلغ عن ، 2018الحكومة حالة الطوارئ الصحية في مايو 

، تم 2018وحتى ديسمبر  شخصا. 155مما أسفر عن وفاة ، مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري

 األفريقيمركز االتحاد ن مرض اإليبوال. ويدعم م 203حالة وفاة، بينما تم إنقاذ نحو   359تسجيل 

 المنطقة في النزاعات المتواصلةجهود االستجابة التي تعيقها  لمكافحة األمراض والوقاية منها

 .والهجمات ضد العاملين في المجال اإلنساني

الشمال ورون، فقد أدت التوترات السياسية االجتماعية في منطقتي الجنوب الغربي يفيما يتعلق بالكام .11

روني إلى نيجيريا المجاورة منذ يماك 30000الغربي الناطقتين باإلنجليزية إلى نزوح أكثر من 

 ، وهم أساسا من النساء واألطفال.2017سبتمبر 

 

 :األفريقيالشرق والقرن  -ب 

ة تحوالت جغرافية سياسية إيجابية رئيسي األفريقيوالقرن  شرق أفريقيافي األشهر األخيرة شهد  .12

ذلك تحسن في العالقة  وتلي. 2018توقيع اتفاق السالم بين إرتريا وإثيوبيا في سبتمبر  أعقابفي 

ساعد في المنطقة وتاالستقرار تعزز أن مثل هذه المبادرات السلمية ومن شأن بين إرتريا وجيبوتي. 

 كذلك على التخفيف من التحديات اإلنسانية والتهجيرية. 

لنازحين داخلياً في العودة إلى ديارهم ا نتعا  البطيء والمتواصلالسودان، يساعد االجمهورية في  .13

 .في دارفور وجنوب كردفان ووالية النيل األزرق

على نطاق واسع. طال أمدها وحاالت إنسانية  مع ذلك، ال تزال بلدان المنطقة تواجه حاالت نزوح .14

تشمل الدول التي و. 7أوغندا وإثيوبيا والسودان في المنطقة وهيتوجد ثالث دول مضيفة لالجئين، و

 لألرقام ووفقا .8عدد كبير من النازحين داخليا إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان لها

 إقامتهم أماكن إلى داخليا المشردين من 930 000 حوالي عاد اإلثيوبية، السلطات من الواردة

في السودان، هناك عدد كبير من المدنيين في جيوب صغيرة من و. القريب الماضي في المعتادة

ات الشمال والتي ال يمكن للجه جناح -المناطق التي يسيطر عليها الجيش الشعبي لتحرير السودان 

 .الفاعلة في المجال اإلنساني الوصول إليها

 هناك األزمات التي طال أمدها، حيث ال يزال الدول التي تعيش ال تزال الصومال واحدة من أكثر .15

، عاد 2018و 2014بين ديسمبر وفي الفترة ألف الجئ يقيمون في المنطقة وفي اليمن.  835

وتدعم الجئ صومالي إلى ديارهم من مخيمي داداب وكاكوما لالجئين في كينيا.  75 000أكثر من 

نيروبي بشأن الحلول الدائمة لالجئين خطط وبرامج العمل الوطنية التي بدأت في إطار إعالن 

 2017مارس  25في عليها تم التوقيع والذي الصوماليين وإعادة إدماج العائدين في الصومال، 

                                                           
 .2018نوفمبر ، الكونغو، المتحدة السامية لشؤون الالجئينمفوضية األمم  5
 2018سبتمبر  2، الداخلي النزوحمركز رصد ، : أرقام منتصف العام2018النزوح الداخلي في عام  6
 2018االتجاهات العالمية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، يونيو،  7
 14، ص. 2018يونيو  الداخلي النزوحمركز رصد ، التقرير العالمي عن النزوح الداخلي 8
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مع المعايير واإلطار الدولي واإلقليمي بما في ذلك خطة االستجابة الشاملة  ياهذه الحلول تماش

 .9لالجئين

. والبلدان 10معظمهم بلدان المنطقةستضيف ت الجئ من جنوب السودان 183.928هناك حوالي  .16

(، 761889(، السودان )1073125المضيفة الرئيسية لالجئين من جنوب السودان هي: أوغندا )

(، جمهورية 95181(، جمهورية الكونغو الديمقراطية )114432(، كينيا )422240إثيوبيا )

وتطبيقها الكامل  2018في سبتمبر  يمثل توقيع اتفاقية السالم المجددةو. (2571أفريقيا الوسطى)

 .فرصة كبيرة إليجاد حل دائم ألزمة الالجئين وأزمة النزوح الداخلي التي تؤثر على البالد

 

 :أفريقياشمال  .جـ

ال تزال أوضاع المهاجرين والالجئين الذين تقطعت بهم السبل مصدر قلق. ووفقاً لمفوضية ، في ليبيا .17

المنظمة تقارير بينما أفادت ، الجًئ مسجلً  57.618هناك ، الالجئينلشؤون االمم المتحد السامية 

 ينالنازحاستمر االتجاه في عودة . جنوب الصحراء أفريقيامن الدولية للهجرة بوجود عدة مهاجرين 

ين دق العمل الثالثي تعطي النتيجة المرجوة بعدد كبير من العائيبذلها فريداخليا. إن الجهود التي 

الجًئ من  2.690تم إجالء ، 2018بحلول نوفمبر و. عودتهم منذ انطالق الجهودتحققت ذين ال

 .ظهر تضامنا كبيرات ةاألخيروال تزال هذه ليبيا بشكل رئيسي إلى النيجر. 

18.  ً  ومع .نظاميين غير مهاجرين بها يوجد التي االحتجاز مراكز معظم أغلقت الليبية، للسلطات وفقا

 نفس وفي. مهاجًرا 3420 المراكز هذه وتضم. العمل قيد تزال ال احتجاز مركز 16 هناك ذلك،

 .ليبيا في داخليًا مشرد شخص 15،000 هناك الوقت،

ً ولجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الجزائر. لوضع الالجئين لقد طال أمد  .19 ، يعيش حاليا

ون، ودجلة، وسمارة، مخيمات رئيسية في آي 5الجئ من الصحراء الغربية في  173.600أكثر من 

 .الحكومة الجزائرية ووكاالت األمم المتحدة المساعدة اإلنسانية لهم ، وتقدم11وبجدور، وأوسرد 

 مجتمعال األفريقي االتحاد ويدعو الشديد، القلق على تبعث الصحراويين الالجئين حالة تزال ال .20

 .المتضررون السكان فيها يعيش التي الظروف تحسين في المساهمة إلى الدولي

معظمهم ويشملون في ، ينعالوة على ذلك، فإن التهديد بترحيل واحتجاز اآلالف من األفريقي .21

ض الكثير منهم الحتياجات حماية كبيرة.   اإلرتريين والسودانيين من إسرائيل، قد عرَّ

 

 :األفريقيجنوب ال –د 

انعدام األمن الغذائي  عن ناجمة أساساأزمة إنسانية وتحديات نزوح  أفريقياواجهت منطقة جنوب  .22

فإن  ،وتأثيرات الكوارث الطبيعية واالنتشار الحار للجيش. ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

 ً  المناطق في مالوي وزيمبابوي ومدغشقر تواجه انعدام األمن الغذائي خالل المواسم العجاف. ووفقا

من  280.027حوالي  أفريقياتستضيف جنوب ، ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئينامفوضية ل

وتجدر اإلشارة إلى أن حكومة جنوب أفريقيا أقرت بحدوث عنف وسوء  الالجئين وطالبي اللجوء.

                                                           
بيان االجتماع األول المشترك بين الوزارات بشأن خطة عمل نيروبي بشأن الحلول الدائمة لالجئين الصوماليين وإعادة  9

 اكيني، نيروبي، 2018مارس  22، ادجياإل، إدماج العائدين في الصومال
10  

 2018يناير، الصحراء الغربية الهالل األحمر،  11
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دعت السلطات إلى وقد  . 12معاملة ضد األجانب، وتبذل الجهود لوضع حد لمثل هذه الهجمات

 .الهدوء وتعهدت باتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلة

 
 
 أفريقيا:غرب -ه

د. عابر للحدوأزمات إنسانية مأساوية ونزوح داخلي  جداطويل منذ أمد واجهت منطقة الساحل  .23

مما  ،والفقر المدقع، والعنف الطائفي، هناك عوامل متعددة بما في ذلك اإلرهاب، وآثار تغير المناخف

تسبب عنف بوكو حرام في البلدان المحيطة ببحيرة ويفاقم من تحديات النزوح القسري في المنطقة. 

بنية دمر العنف االقتصادات والو. من السكانتشاد مثل نيجيريا والنيجر والكاميرون في نزوح العديد 

 مثل بلدان تواصل ذلك، ومع التحتية المحلية وعرض األفراد لمختلف المخاطر واالعتداءات.

 التكيف على المتضررة المحلية المجتمعات قدرة وتبني المتضررين السكان توطين إعادة نيجيريا

 يوه ،تأثرت منطقة حوض بحيرة تشاد بشكل كبير بندرة المياهو .رزقهم مصدر إنعا  ذلك في بما

يعتمد الماليين على بحيرة تشاد في كسب الرزق والزراعة والمحرك الرئيسي للنزوح الحالي. 

بسبب تقلص حوض بحيرة تشاد بنسبة تزيد عن و، الرعوية بما في ذلك صيد األسماك. ومع ذلك

تركت الظروف المناخية الخطرة بشكل سلبي ، نتيجة الرتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ ٪ 90

مما ساهم في مزيد من ، مجموعات من حوض بحيرة تشاد معرضة لحركة التمرد في بوكو حرام

وتفاقمت ، األمن الغذائي الناجم عن النزاع تفاقمت األزمة بفعل انعدامو. 13لنزوح اإلقليميةاأزمات 

 .واالقتصادية االجتماعية والهشاشةمخاطر حماية النازحين بتدهور الوضع األمني 

 لنزوحا ازدياد الوضع هذا ويصاحب. ومالي فاسو بوركينا في التدهور في اإلنساني الوضع يستمر .24

 فاسو بوركينا في خاصة الداخلي

25.  ً  قدمالت إلى ذلك ويرجع. ديارهم إلى الالجئين من كبير عدد يعود مالي، من الواردة للتقارير وفقا

 .مالي يف المتأثرة األجزاء بعض في االستقرار بعض تعيد التي الجزائر لعملية نتيجة أحرز الذي

 الستقرارا لتحقيق وكذلك للتضامن برنامج في الشروع الضروري من الساحل، بمنطقة يتعلق فيما .26

 .الصمود على المنطقة قدرة لبناء

احل ممراً تعتبر صحراء منطقة السوالالجئين،  الشبابين بالنسبة لكثير من طالبي اللجوء األفريقي .27

يتعرض العديد من الالجئين والمهاجرين لمخاطر وتحديات حماية ونحو مستقبل أفضل في أوروبا. 

ن. لنازحين والمتضرريغالباً ما ال يستطيع الناشطون في المجال اإلنساني الوصول إلى اوشديدة. 

 . وعلىفقطمثال على سبيل الألف مدني مؤخراً في مناطق الحدود النيجرية،  50قد نزح أكثر من ف

 والنازحين.الرغم من هذه التحديات، أظهرت النيجر تضامنًا مثاليًا مع الالجئين 

 

 :نحو الحلولالطريق  -رابعا

بالطبع تطورات مهمة وإيجابية. ودعمت الحكومات وشركاؤها العودة حدثت  2018في عام  .28

، ومالي ،وكوت ديفوار، بما في ذلك بورونديأفريقيا، الطوعية لالجئين في العديد من البلدان في 

                                                           
 2018ستتمبر  4بيان مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين،  1212
 2018التقرير العالمي عن النزوح الداخلي، مايو  13
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ية نفذت عدة بلدان أفريق، خطة االستجابة الشاملة لالجئين ةوالسودان. وبتجرب، والصومال، ورواندا

 .ية لالجئين تهدف إلى دعم الدمج والتكاملبرامج وطنية تقدم

يعزز وجئين. الالإصالحات تشريعية وسياسية للسماح بتسجيل مواليد بحكومتا إثيوبيا وأوغندا  قامت .29

يضاً أانعدام الجنسية ويسهل الوصول  ويحمي منالوصول إلى التسجيل االعتراف القانوني، ويقلل 

ساو بي -إلى الخدمات األساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم. وقد منحت حكومة غينيا 

، كما اتخذت زامبيا خطوة في توفير اإلقامة الطويلة األجل طال أمد إقامتهمالجنسية لالجئين الذين 

 .لالجئين الروانديين السابقين

 1.4وغندا تستضيف أو. والنازحينالالجئين  تتمتع أفريقيا بتقليد رائع من الكرم والضيافة تجاه .30
السودان وإثيوبيا أيضا ثاني وثالث ويوجد في ون من جنوب السودان. يأتمعظمهم ومليون الجئ، 

البلدان التي فالجئ على التوالي.  889.400و 906.600 انأكبر عدد من الالجئين الذين يستضيف

يعود وتستضيف الغالبية العظمى من الالجئين.  هي التي في الموارد في أفريقيا اكبير نقصاتواجه 

 2016الالجئون السودانيون من إثيوبيا وجنوب السودان إلى بلدهم. بفضل مراجعة التوجيهات لعام 

والعائدين بشكل ملحوظ في . داخليًاوالنازحين بشأن الوصول اإلنساني، والوصول إلى الالجئين 

 .السودان

اعترفت الصومال بالحاجة إلى حلول وقد الداخلي.  للنزوحفي مجال التصدي أيضا  يستمر التقدم .31

. 2019-2017دائمة لنزوح وإعادة إدماج الالجئين السابقين في خطة التنمية الوطنية للفترة 

ألف نازح إلى مناطقهم األصلية في ليبيا. وقد بذلت  400، عاد أكثر من 2018بحلول أكتوبر و

في ولتصديق على اتفاقية كمباال من قبل جنوب السودان والصومال وإثيوبيا. جهود إيجابية لتسهيل ا

 تها، أصبحت النيجر أول دولة طرف في اتفاقية كمباال عندما اعتمدت جمعي2019ديسمبر  3

شركاء لاالداخلي، تمشيا مع أحكام اتفاقية كمباال. وبدعم من  النزوح حول شامال اوطني االوطنية قانون

ن داخلياً ومفوضية األمم المتحدة لشؤو للنازحينالمقرر الخاص المعني بحقوق اإلنسان  دوليين مثلال

الالجئين، تقوم حكومات جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وجمهورية أفريقيا 

من خالل جهود  اإذا تم دعمهوالداخلي.  النزوح حولالوسطى بأنشطة لتطوير تشريعات مماثلة 

 المزيد من الدول وتصدق علىيوقع ، فمن المتوقع أن الفرعية الدعوة القوية اإلقليمية واإلقليمية

 .اتفاقية كمباال

 إظهار تواصل المغربية، المملكة ذلك في بما األعضاء، الدول من العديد أن مالحظة المفيد من .32

 كوارثال عواقب من التخفيف في التدخل خالل من القارة، في اإلنساني العمل في والمساهمة التزامها

 .ارةالق في تنشأ أن وشك على إنسانية وكالة إلنشاء الثابت بدعمه المغرب تعهد وقد. الطبيعية

 

 ً  :أفريقياالقسري في  للنزوحداخلياً: نحو حلول دائمة  زحيناوالنعام الالجئين والعائدين  -خامسا

اعتمد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ، 2063 أجندةتمشياً مع الرؤية طويلة األجل الواردة في  .33

ودعا إلى فترة تحول مدتها عشر سنوات لتعزيز العمل  الفعالية اإلنسانية من موحدا أفريقياموقفاً 

 .(DECISION 604 (XXVI))اإلنساني في القارة 

، في نواكشوط، موريتانيا، اعتمد مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي 2018في يوليو  .34

"عام الالجئين  2019الذي أعلن عام ، Decision Assembly/AU/Dec.707(XXXI)المقرر 

ن م المؤتمرالقسري في أفريقيا ". طلب  للنزوحداخليًا: نحو حلول دائمة  والنازحينوالعائدين 

ال الحتفالخاص با ، وضع خارطة طريق للعمللجنة الممثلين الدائمين، بالتعاون مع المفوضية
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، دعا المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي 2017التاسع والعشرين في يوليو  مؤتمرهبالسنة. وفي 

داخليًا، ودعا االتحاد األفريقي إلى والنازحين عام الالجئين والعائدين  2019االتحاد إلى إعالن 

ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين من   مل مع مكتب األمين العام لألمم المتحدةالع

 .أجل تنفيذه بالكامل

كجزء من االحتفال  المفوضيةتنفذها التي األنشطة  سوف تشارك مختلف الجهات الفاعلة في .35

؛ والمجلس فريقيالبرلمان األواألعضاء في االتحاد األفريقي؛ وهي :الدول  2019بموضوع عام 

اخليًا؛ د للنازحينحقوق اإلنسان لالمقرر الخاص لألمم المتحدة والثقافي؛ و واالجتماعي االقتصادي

ً  ، والنازحينوطالبي اللجوء لالجئيناألفريقية  للمفوضيةالمقرر الخاص و ن في والمهاجري ،داخليا

 األوساطوالشركاء الحكوميين الدوليين، بما في ذلك وكاالت األمم المتحدة األخرى؛ وأفريقيا؛ 

وكلها مدعوة إلى  القطاع الخاص والمنظمات القائمة على العقيدة والمجتمع المدني، واألكاديمية

 تحقيق الهدف المشترك.

 

 :2019موضوع عام الخاص بطريق للعمل الرطة اوضع خ -اسادس

طة راخ وضع األفريقيمفوضية االتحاد من  بي طلذال األفريقياالتحاد  مؤتمر مقررتمشياً مع  .36

خالل الندوة اإلنسانية السنوية السادسة األفريقي مفوضية االتحاد  بحثت، 2019طريق لموضوع 

الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية  وبمشاركةعناصر خارطة الطريق.  وضع

  .2019فرصة لصياغة رؤية جماعية لوضع عالمة موضوع عام الندوة  أتاحت، والشركاء

سوف يتم تحديد خارطة الطريق للعمل من خالل مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية. وتشمل  .37

هذه الحاجة المواءمة مع أطر السياسة التأسيسية لالتحاد األفريقي بشأن التنمية والسلم واألمن 

فعالة الشراكة والمركزية دور الحكومة؛ و؛ النازحينمشاركة وإشراك السكان ووحقوق اإلنسان؛ 

مع جميع الجهات الفاعلة بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال التنمية وتعميم االعتبارات الخاصة 

رطة الطريق على نهج "المجتمع ككل" حيث يشجع االتحاد األفريقي اخ تؤكدبالعمر والجنس. كما 

ات دور القطاع الخاص والبرلمانيين ورؤساء البلدي وتتبنىتراتيجيات وطنية تعترف ويدعم وضع اس

والمسؤولين في المراكز الحضرية والمؤسسات والمراكز األكاديمية األفريقية وممثلي المنظمات 

 .الدينية

 :ما يلي 2019ضمن أهداف موضوع عام تت .38

 القسري  للنزوححلول دائمة  تعبئة العمل السياسي لمعالجة األسباب الجذرية وإيجاد  •
لمساعدة  فريقياألالتحاد كمباال لة لالجئين واتفاقية األفريقيتحسين تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة  •

 ؛والعالميالفرعي  داخليا في السياق الحالي اإلقليمي واإلقليمي النازحين وحماية
ة للسلم األفريقي المنظومةوخارطة طريق ، األفريقيلالتحاد  2063 أجندةتعزيز جدول   •

 ؛اإلنساني العمل فعالية منالموحد  األفريقيواألمن، والموقف 
 إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئينتعزيز أهداف التنمية المستدامة وإعالن نيويورك وو •

 .والميثاق العالمي لالجئين
 

بالتعاون مع الدول ، المفوضيةستقوم ، واإلطار المشار إليهما أعالهالشاملة تمشيا مع األهداف  .39

 بدعم تنفيذ األنشطة على المستويات، وأصحاب المصلحة المعنيين األفريقياألعضاء في االتحاد 

 .الوطنية واإلقليمية والعالمية
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 التالية؛في هذا السياق، ستقوم المفوضية بتحديد أولويات بعض األنشطة  .40

حيث ، 2019في فبراير  اد األفريقيرية في القمة العادية لالتحرسمي للسنة التذكاالطالق اإل  •

وأصحاب المصلحة وستناقش الدول األعضاء ، موضوع العام للسنةموضوع ال مناصرسيطلق 

مع التركيز على أفضل الطرق ، تحديات ومستقبل االستجابة اإلنسانية في القارة ونالمعني

 اإلنساني؛القسري والتحدي  للنزوحلمعالجة األسباب الجذرية وإيجاد حلول 
وأصحاب المصلحة  األفريقيتنظيم اجتماعات استشارية قارية للدول األعضاء في االتحاد   •

ضافة اإلب، الجنسية عديميأو والنازحين داخليا العائدين واآلخرين، تركز على قضايا الالجئين 

 ذاتقضايا شاملة. سوف يتم إبالغ كل اجتماع: عن طريق مدخالت من مجموعة عمل إلى 

الرسمية؛  األساسيةمالحظات الوالورقات ؛ أن تكون على علم بالمتعددين أصحاب المصلحة

مية التي بالوثيقة الختا ستساهموتقديم استنتاجات وتوصيات بشأن التعهدات وااللتزامات التي 

 ؛األفريقيسيعتمدها رؤساء دول وحكومات االتحاد 
انية، القانون والسياسات اإلنس لحو المفوضيةاالعتماد على برامج التدريب القائمة التي تنفذها   •

إعداد برنامج تدريبي متعدد السنوات للقانون وسياسة العمل اإلنساني يستهدف مسؤولي الدول و

 األعضاء المسؤولين عن إدارة البرامج اإلنسانية على المستوى الوطني 
ن لعام لالجئياة بشأن األفريقي الوحدةاتفاقية منظمة على واسعة النطاق بشأن التصديق  دعوة  •

 عليها؛واتفاقية كمباال وإضفاء الطابع المحلي  1969
تعليق على اتفاقية منظمة الوحدة  تقديمدعم ، ة للقانون الدولياألفريقيبالتعاون مع اللجنة   •

. كما ستنشر لجنة القانون النموذجي بشأن اتفاقية كمباال على 1969ة لالجئين لعام األفريقي

ستضع  ،. بالشراكة مع االتحاد الدولي للصليب األحمراألفريقيالتحاد نطاق واسع بجميع لغات ا

تنفيذ ي ف األفريقياللجنة أيضا قانونًا نموذجيًا بشأن الكارثة يدعم الدول األعضاء في االتحاد 

 .الصكوك الدولية واإلقليمية
 

 
 
 

 :ة الرائدةاألفريقيالذكرى السنوية للصكوك القانونية اإلقليمية  -سابعا

ياً والفئات داخل والنازحينة صكوك قانونية وسياسية قوية بشأن حماية الالجئين األفريقيلدى القارة  .41

الذكرى الخمسين العتماد اتفاقية  2019السنة التذكارية لعام  يصادف تخليدالضعيفة األخرى. 

 أفريقيا التي تحكم الجوانب المحددة لمشكالت الالجئين في 1969ة لعام األفريقيمنظمة الوحدة 

ة لشؤون الالجئين( وكذلك الذكرى السنوية العاشرة العتماد اتفاقية األفريقي)اتفاقية منظمة الوحدة 

 .)اتفاقية كمباال(  أفريقياداخليا في  النازحينلحماية ومساعدة  2009لعام  األفريقياالتحاد 

رائدة تعمل كإطار قانوني أداة قانونية  1969اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لالجئين لعام  تعد .42

تأسيسي إقليمي لحماية ومساعدة الالجئين. وتأتي الذكرى السنوية الخمسين لهذه االتفاقية في الوقت 

أعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة، الميثاق  باعتبارها األفريقية،الذي اعتمدت فيه البلدان 

تتضمن االتفاقية أحكاماً كافية وشاملة تتناول الحماية والحلول لالجئين في أفريقيا. و. لالجئينالعالمي 

ويتجلى صدى االتفاقية وأهميتها المعاصرة في اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية في تركيز هذه 

 لجميعااألخيرة على الحلول وتقاسم التضامن. وسيشمل االحتفال أنشطة تهدف إلى تشجيع تصديق 

توافق قوي مع الميثاق العالمي المعتمد حديثاً بشأن الالجئين وزيادة تعزيز وإيجاد التفاقية؛ على ا
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التفاعل مع آليات حقوق اإلنسان التابعة زيادة امتثال الدول األعضاء ألحكام االتفاقية من خالل 

 .اآللية األفريقية للمراجعة المتبادلة بين االقرانلالتحاد األفريقي و

عضوا دولة  40الداخلي. وقعت  النزوحملزما يعالج مشاكل رائدا كمباال صكا قانونيا  اتفاقية تعد .43

ُعقد االجتماع األول للدول ودولة.  27االتحاد األفريقي على االتفاقية في حين صدق عليها  في

في هراري، زيمبابوي، حيث اعتمدت خطة عمل  2017األطراف في اتفاقية كمباال في يوليو 

قية كمباال هي أول صك قانوني إقليمي بشأن حماية النازحين داخليا وتتضمن أحكاًما اتفاوهراري. 

تتناول القضايا المعاصرة مثل النازحين نتيجة لتأثيرات تغير المناخ ومشاريع التنمية. وباإلضافة 

إلى مسؤوليات الدول األعضاء، تضع االتفاقية أيضا مبادئ بشأن األدوار والمسؤوليات المنطبقة 

لى الجهات الفاعلة غير الحكومية والشركات الخاصة. وستشمل اإلجراءات التذكارية دعوة قوية ع

 لدول األعضاء وأصحابلوبناء القدرات عليها للتصديق على االتفاقية وإضفاء الطابع المحلي 

 .المصلحة اآلخرين

ة من الرئيسي في المنطقفي األشهر األخيرة، اتخذ االتحاد األفريقي إجراءات لملء الفراغ القانوني  .44

خالل وضع بروتوكول بشأن الحق في الجنسية والقضاء على حاالت انعدام الجنسية في أفريقيا. في 

اللجنة الفنية المتخصصة وافقت أعقاب سلسلة من المفاوضات قام بها خبراء من الدول األعضاء، 

مفوضية عمل ت. وس2018وفمبر مشروع البروتوكول في ن على داخليًا والنازحينوالعائدين  لالجئين

نون وضع قالالصليب األحمر والهالل األحمر  ياالتحاد األفريقي أيًضا مع االتحاد الدولي لجمعيت

المعايير والقواعد الدولية المتعلقة  إضفاء الطابع المحلي علىنموذجي بشأن الكوارث لدعم 

 .بالكوارث

 :وأجهزته األفريقيمن االتحاد المقدم دعم الجرااا  واإل -ثامنا

حد ساهم ذلك في وقف األعمال القتالية والوفي مجال الدبلوماسية الوقائية.  األفريقيلقد نشط االتحاد  .45

رطة طريق للخطوات العملية إلسكات افي العقود األخيرة. كما قام بتطوير وتنفيذ خ النزاعمن 

، ياألفريقبشأن تنفيذ إصالح االتحاد  المؤتمر مقرر وسيعزز. 2020بحلول عام  أفريقياالمدافع في 

 ،إلنسانيةا الحقيبةبما في ذلك في مجاالت التمويل وتعزيز نظام مراقبة حقوق اإلنسان وإعادة تنظيم 

 .في مجاالت الوقاية المفوضيةعمل 

على معالجة األسباب الجذرية للمشاكل اإلنسانية. كما حظيت مسألة  2019يركز موضوع عام  .46

سيؤدي االمتثال لقانون حقوق اإلنسان وم وتركيز كبيرين على المستوى العالمي. باهتما الوقاية

والقانون اإلنساني وبناء جهود قوية لإلنذار المبكر والحد من مخاطر الكوارث إلى قطع شوط طويل 

 والتدخالت الوساطة عن طريق المشاركة المبكرة كما أنالقسري.  والنزوحفي منع الكوارث 

وعلى مستوى المجموعات االقتصادية اإلقليمية وعلى  نمألاوالسلم  آليات بناج نم رىخألا

 .كلذ في اًيضأ مهاستسالمستوى القاري 

سبتمبر  12بشأن حل النزاع في جنوب السودان في التي تم تنشيطها إن التوقيع على االتفاقية  .47

لمشتركة اهيئة الحكومية ال وتقودهانتيجة لعملية الوتيرة الشاملة المضنية التي تنسقها جاء ، 2018

ن من االتحاد األفريقي واألمم المتحدة والشركاء الدوليين، يوفر ون المدعومووالقادة اإلقليمي للتنمية

في البالد. وبدعم من حكومات المنطقة ومفوضية  التي طال أمدهااألزمات اإلنسانية  لفكفرصة 

مان المشاركة النشطة لممثلي الالجئين األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، اتخذت خطوات لض

من جنوب السودان في عملية السالم. وقد ساعد ذلك الالجئين على المساهمة في عملية السالم 

 النزاع.والدعوة إلى اتخاذ إجراء فوري لحل 
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ماسة  ةحاج هي في يتلدول األعضاء الا ىإل الفنيتواصل مفوضية االتحاد األفريقي تقديم الدعم  .48

تعزيز قدرتها على وضع سياسات مناسبة بشأن المساعدة اإلنسانية في حاالت النزاعات إليه ل

لجنة الممثلين الدائمين عمل اللجنة الفرعية لالمفوضية ، دعمت 2018والكوارث الطبيعية. في عام 

داخليا في االضطالع بواليتها ومسؤوليتها. من خالل فريق العمل  والنازحينلالجئين والعائدين 

 وضيةالمفقدمت وشترك بين االتحاد األفريقي واألمم المتحدة واالتحاد األوروبي بشأن ليبيا، الم

ن ؤأيضا الدعم االستراتيجي والتشغيلي لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين العالقين ومعظم الالجئ

 .ضعفاء

دول األعضاء ن الكان توفير التدريب على بناء القدرات الذي يفيد ويستهدف المسؤولين الحكوميين م .49

واصل وللمفوضية. األولويات الرئيسية  ىحدإفي إدارة االستجابة اإلنسانية في بلدانهم تركة المش

الشركاء الدوليون، بمن فيهم منظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، العمل مع الحكومات 

 ات مثل إطار االتحاد األفريقيأدووستدعم في أفريقيا في مختلف المجاالت اإلنسانية واإلنمائية. 

في يناير  توقيعهاالتي تم للتنمية المستدامة،  2030وأجندة  2063 أجندةواألمم المتحدة لتنفيذ 

 .المزيد من التعاون والشراكة في هذا المجال 2018

وتحليلها ونشرها شرطا أساسيا للعمل الوطني الفعال والقائم على  بها يعتبر جمع البيانات الموثوق .50

 تا، بالتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة ذات الصلة، سلسلة من التدريبالمفوضيةاألدلة. نفذت 

القسري. وبدعم من منظومة األمم المتحدة،  النزوحوبناء القدرات لدعم جمع البيانات وتحليلها بشأن 

طوير شاد، في تبدأت عدة حكومات، بما في ذلك أوغندا، وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، والنيجر، وت

داخلياً. وكان هناك اهتمام ومشاركة أكبر من جانب الجهات والنازحين أنظمة تسجيل الالجئين 

 .الفاعلة في مجال التنمية مثل البنك الدولي في دعم هذه الجهود

ً بوضع ونشر قانو المفوضيةالدولي، قامت  للقانونبالمشاركة مع لجنة االتحاد األفريقي  .51 ن أيضا

تمشياً مع خطة عمل هراري، واتفاقية كمباال.  إضفاء الطابع المحلي علىنموذجي يهدف إلى دعم 

 اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بشكل كاملباشراك مفوضية االتحاد األفريقي أيضاً  قامت

ً و والنازحينالخاص المعني بالالجئين ها في دور مقرر المهاجرين في التوعية بحقوق داخليا

 .وحمايتهمداخليا  النازحين

 :اإلنسانية للشؤون األفريقيإنشاا وتشغيل وكالة االتحاد  -تاسعا

، 2016يناير  30 الصادر في AU / Dec.604 (XXVI) / مقررهفي  االتحاد األفريقي مؤتمراعتمدت  .52

الة إنسانية على إنشاء وك ووافق، اإلنسانيةالفعالية من  فريقياأل موحدا فاإثيوبيا موق، في أديس أبابا

للشؤون  األفريقياالتحاد وكالة  تسند على أنالمؤتمر ، شدد المقرروفي هذا  .األفريقيلالتحاد 

 نهبأ المعالخاصة  أفريقيامن موارد  ايتم تمويلهعلى أن اآلليات اإلقليمية والوطنية  اإلنسانية إلى
 ."ة المشتركةاألفريقيوالقيم الشاملة ة األفريقيقوم على مبادئ الوحدة تينبغي أن 

 مرللمؤتالمذكور أعاله  المقررقد اتخذت مفوضية االتحاد األفريقي عددا من اإلجراءات لتفعيل ل .53

ا خبير عينت مفوضية االتحاد األفريقيعليه،  اإلنسانية. وبناءً للشؤون إنشاء وكالة االتحاد األفريقي ب

. وقد المقررلتشاور مع الدول األعضاء والشركاء بهدف تنفيذ بادراسة جدوى  يجري اآلن ااستشاري

الهدف من هذه الوكالة هو االستفادة من الميزة النسبية لالتحاد وأجريت سلسلة من المشاورات. 

 األزمات اإلنسانية في القارة. وسوف تعمل الوكالة فياألفريقي في تعبئة الحلول السياسية لمعالجة 

وبناء القدرات الوطنية ووضع المعايير ودعم التنسيق القاري أثناء  ل على مساعدة وتعزيزالمستقب

 .االقتصادية اإلقليمية وأصحاب المصلحة اآلخرين المجموعاتالعمل مع 
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هجرة لالفنية المتخصصة للجنة التمت مناقشة االقتراح والنتائج األولية للمشاورات في اجتماع  .54

ي وفي الندوة اإلنسانية السنوية لالتحاد األفريق مالبو، غينيا االستوائية،والنازحين في والالجئين 

 ةالمفوضيمن أجل زيادة إثراء هذه العملية، ستجري والسادسة التي عقدت في نيروبي، كينيا. 

 .2019مشاورات إضافية مع الدول األعضاء والخبراء خالل الربع األول من عام 

 

 :كاساتهاالتطورا  العالمية وانع -عاشرا

بتنسيق ودعم مشاركة الدول األعضاء في المفاوضات حول االتفاقيتين  األفريقيقام االتحاد  .55

إلى إنشاء آلية وترتيبات منصفة وعادلة لتقاسم األعباء.  االعالميتين بشأن الهجرة والالجئين. ودع

ي حماية بتكاملهما ف األفريقي، يعترف االتحاد ومختلفتانفي حين أن االتفاقيتين منفصلتان و

 .2030-2018للهجرة للفترة  األفريقيعلى النحو الوارد في اإلطار ين األفريقيالمهاجرين 

وإثيوبيا وكينيا  : تشاد وجيبوتياألفريقية التالية:بلدان التم تطبيق إطار االستجابة الشاملة لالجئين في  .56

 ار التعامل الشامل مع مسألة الالجئينإطورواندا والصومال وأوغندا وزامبيا. وبالمثل، تم تطبيق 

في الوضع اإلقليمي ألزمة الالجئين الصوماليين، وذلك بفضل الدور الريادي الذي تقوم به الهيئة 

الحلول الدائمة لالجئين الصوماليين وإعادة  حولويعد إعالن نيروبي  .للتنميةالمشتركة الحكومية 

يوبيا في إث إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين م تنفيذإدماج العائدين إطاراً إقليمياً رائداً لدع

وكينيا والصومال وجيبوتي وأوغندا. وتشجع إثيوبيا ومالوي وزامبيا حلول "الخروج من 

المخيمات" لالجئين، بينما تعمل كينيا وجيبوتي على إصالح سياستهما ونهجهما لتشجيع اندماج 

 .الالجئين في نظم التعليم الوطنية

في البلدان األفريقية  إطار التعامل الشامل مع مسألة الالجئين مت الخبرات المكتسبة من تجربةساه .57

في تطوير الميثاق العالمي لالجئين. كما شارك العديد من البلدان بنشاط في المفاوضات حول 

. 2018ديسمبر  17عندما اعتمدت األمم المتحدة الصك في  أوجهااالتفاق؛ وبلغت هذه العملية 

يهدف الميثاق إلى تخفيف الضغوط على المجتمعات المضيفة وتعزيز االعتماد الذاتي لالجئين و

 .وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول دول ثالثة وظروف الدعم في بلد المنشأ للعودة في أمان وكرامة

يحدد الميثاق العالمي حول الالجئين العديد من اإلجراءات بما في ذلك تنظيم المنتدى العالمي لالجئين  .58

، والذي يهدف إلى تعبئة التعهدات والمساهمات، 2019في عام األول الذي سيعقد اجتماعه 

ور ديعترف الميثاق بوتعهدت بها الدول األعضاء. التي  ملموسةالجراءات اإلواستعراض وتنفيذ 

ات االتحاد األفريقي والمجموعفيه ، ومن المتوقع أن يشارك الفرعية اإلقليميةوالكيانات اإلقليمية 

 .االقتصادية اإلقليمية عن كثب

 

 :االستنتاجا  والتوصيا  -حادي عشر

 فريقياألالدول األعضاء في االتحاد  لتحديات اإلنسانية الحالية التي تواجهل ةكاملال بغية المراعاة .59

 :بما يلي األفريقيمفوضية االتحاد  ، توصي2019واألولويات والخطط في عام 

يجب على الدول األعضاء أن تصمم وتنفذ أنشطة على المستوى الوطني بمناسبة موضوع  .1

 .والجهات الفاعلة ذات الصلة والنازحين داخليا،شمل جميع الشركاء والالجئين تالسنة 
م ينظت والمجموعات االقتصادية اإلقليمية في تيسير األفريقييجب أن تستمر أجهزة االتحاد  .2

ن ماألحداث التي تعزز تقاسم الخبرات والدروس المستخلصة بين الدول االعضاء، كجز 

 ؛ليا الفعاتنظيم في إطار ، 2019لعام  األفريقيأولويات موضوع االتحاد 
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ن والنازحيلكاملة لالجئين المشاركة ايجب على الدول األعضاء والسلطات المحلية أن تدعم  .3

 ً في جميع العمليات  ،والسكان المتأثرين اآلخرين ،وممثلي المجتمعا  المضيفة، داخليا

 والقرارات ذات الصلة التي تؤثر عليهم؛
تعزيز النظام الوطني بشأن مخاطر الكوارث والحد منها واإلنذار تشجع الدول األعضاء على  .4

 ة للحد من مخاطراألفريقيبما يتماشى مع إطار ساندي، واالستراتيجية اإلقليمية المبكر 

في  2030-2015الكوارث، وبرنامج العمل لتنفيذ إطار ساناي للحد من مخاطر الكوارث. 

 ؛أفريقيا
على اتفاقية كمباال على القيام بذلك، وتحث  تصدق بعدتشجع الحكومات التي لم توقع أو  .5

على الصك على إدراجه بالكامل في القوانين والسياسات المحلية بما الدول التي صدقت 

 ؛يسمح بتنفيذه الفعال على الصعيدين الوطني والمحلي
 1969ة لعام األفريقيتشجع الحكومات التي لم توقع أو تصدق على اتفاقية منظمة الوحدة   .6

 ية؛قوانينها المحل فياجها روإدبشكل كامل  عليها تصديقالالتوقيع على االتفاقية أو على 
سري القبالنزوح آلية وطنية لجمع البيانا  المتعلقة السلطات الوطنية على إنشاء  تشجع .7

وينبغي، حيثما أمكن، أن تراعي هذه الجهود  داخليا.والنازحين تشمل الالجئين والعائدين 

 األشخاص عديمي الجنسية والمجتمعات المضيفة؛
تشجع الدول على دعم الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والعدالة وسيادة  .8

 األفريقيالتحاد ل 2063أجندة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع  االندماجالقانون، وتعزيز 

بما في ذلك عن طريق المشاركة في شراكات جديدة مع الجهات ، وأهداف التنمية المستدامة

  ؛في مجال التنمية الفاعلة
عدة في للمسا التمويل الكافي والمرن والقابل للتنبؤ فيرتُحث الجهات المانحة على ضمان تو .9

تمويل ولضمان ال أفريقياداخليا في  والنازحينتلبية االحتياجات غير المسبوقة لالجئين 

زيد من بذل ماإلنسانية. وينبغي يشمل مختلف مجاالت التنمية المتعدد السنوات والمرن الذي 

من الفرص غير المستغلة لتعبئة الموارد من القطاع الخاص في  ةلكاملاالجهود لالستفادة 

 .أفريقيا
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