
 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, Ethiopia     P. O. Box 3243       Tel ; 5517 700      Fax : 5511299 
Website : www.africa-union.org  

 

 المجلس التنفيذي

 ثالثونالالسادسة والدورة العادية 

 0202فبراير   7-6أديس أبابا، إثيوبيا، 

 

 

 األصل: إنجليزي 

EX.CL/1189(XXXVI) Rev.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :9102 لعام األفريقي االتحاد موضوع عن تقرير

 دائمة حلول نحو: داخليا   والنازحون والعائدون الالجئون"

 "أفريقيا في القسري للنزوح
  

http://www.africa-union.org/


EX.CL/1189(XXXVI) Rev.1 

Page 1 

 

 حلول نحو: داخليا   النازحونو والعائدون الالجئون"  :9102 لعام األفريقي االتحاد موضوع عن تقرير

 "أفريقيا في القسري للنزوح دائمة

 :مقدمةأوال: 

 يف القسري للنزوحدائمة  حلول نحو: داخليا   النازحينو والعائدين لالجئين اعام: 9112 عاملقد أُعلن  .1

مؤتمر ل والثالثين الحادية العادية الدورة خالل األفريقي االتحاد وحكومات دول رؤساء اعتمدو". أفريقيا

 قررمال موريتانيا، نواكشوط، في 9112 يوليو 9و 1المنعقدة يومي  األفريقي التحادا

AU/Dec.707(XXXI) حلول نحو: داخليا   النازحينو والعائدين الالجئين عام" 9112عام  علنأ الذي 

 عن قريرت وتقديم ، العام لموضوع المقررة األنشطة توجيه واوطلب". أفريقيا في القسري للنزوح دائمة

 قويا   اعتراف ا هذا كان. 9191 فبراير في للمؤتمر والثالثين الثالثة العادية الدورة خالل المقرر هذا تنفيذ

 السبعة طلعاتالت لتحقيق القسري النزوح يفرضها التي العميقة بالتحديات األفريقيين القادة جانب من

عالمية األجندة ال في الواردة عشر السبعة المستدامة التنمية وأهداف هانريد التي فريقياأ- 9102جندة أل

 .9121 عامل
 لميةوس ومزدهرة متكاملة فريقياأ" وهي لقارتنا واضحة رؤية- نريدها التي أفريقيا- 9102 أجندةتحدد  .9

 األجندة مع جيد بشكل 9102 أجندةتتوافق و". الدولية الساحة في ديناميكية قوة وتمثل مواطنوها يقودها

 التنمية وأهداف 9102 ألجندة السبعة التطلعات أن الواضح منو. المستدامة لتنميةل 9121 العالمية

 األزماتفرضها ت التي للتحديات األفريقية القارة تتصد لم إذا بالكامل تتحقق ال قد عشر السبعة المستدامة

 والديمقراطية الرشيد لحكما فريقياأ" إلى 9102ألجندة  2 الطموح يتطلعو. القسري والنزوح اإلنسانية

". وآمنةسلمية  فريقياأ" إلى 4 الطموح يتطلعو". القانون وسيادة والعدالة اإلنسان حقوق واحترام

 تعزيز" إلى يهدف الذي ،10 رقم المستدامة التنمية هدفمع  بدقة 4و 2 الطموحين من كل ينسجمو

 بناءو للجميع العدالة إلى الوصول وتوفير المستدامة، التنمية أجل من والشاملة السلمية المجتمعات

 ."المستويات جميع على وشاملة للمساءلة وخاضعة فعالة مؤسسات
 و،مباسوج ويمانج أوبيانج تيودوروفخامة السيد  والحكومات الدول رؤساء نعي   نفسها، القمة خاللو .2

 اإلعالن 9112 فبراير قمة اعتمدت ذلك، بعدو. السنة لموضوع مناصرا االستوائية، غينيا رئيس

Assembly/AU/Decl.8(XXXII) لتنفيذ الرئيسية األولويات يحدد الذي 9112 سنة موضوع بشأن 

 الذكرى( أ) األولويات من واسعة مجموعة التنفيذ طريق طةارخ تغطيو. العام مدار على الموضوع هذا

 أفريقيا في الالجئين لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي األفريقية الوحدة منظمة التفاقية الخمسون

 إيجاد( ج) القسري؛ للنزوح الجذرية األسباب معالجة( ب) كمباال؛ التفاقية العاشرة السنوية والذكرى

 لكوارثل الضارة اآلثار تخفيف( هـ) ؛ الجنسية انعدام مشكلة معالجة( ( د) ؛ القسري للنزوح دائمة حلول

 نسانيالج المنظور مراعاة تعميم( ز) ؛ قسرا   للنازحين التعليم تشجيع( و) المناخ؛ وتغير الطبيعية

 الوكالة تفعيل( ي) ؛العالمي والتعاون الشراكات العالمية( 1) اإلنساني؛ التمويل( ح) الشباب؛ وتمكين

 .األفريقية اإلنسانية
 

 العام لموضوع األفريقي االتحاد قائد دور - ثانيا

 تيودورو. الرئيس سعادة إشراف تحت 9112 لعام األفريقي االتحاد لموضوع الطريق خارطة تنفيذ تم .4

 عام وعلموض األفريقي التحادا كقائد ، االستوائية غينيا جمهورية رئيس ، وجمباسو ويماجن أوبيانغ

ا القائد لعب. 9112  في القسري النزوح تحديات إلى والدولية اإلقليمية الرؤية جلب في محوري ا دور 

تضيفة أكبر الدول المس هما الدولتانوتعتبر . وأوغندا إلثيوبيا ميدانية بزيارات المناصر قام كما. القارة

 إفريقية ةرؤي مما أكسبه  اإلنساني الوضع إبراز حجم في الزيارات هذه ساهمت وقد. إفريقيا في لالجئين

 شاكللم دائمة حلول إليجاد األفريقي االتحاد جهود علىفي نفس الوقت  الضوء تسليط  مع ، ودولية

 تقدمية اتسياس لديهماتتوفر  اللتين وإثيوبيا أوغندا مثال باستخدام ، أفريقيا في القسري النزوح

 . لالجئينبخصوص ا
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ا .5  عوةد الضروري من سيكونف ، واحدة لمرةيقع  حدث ا ليست الجذرية األسباب معالجة مسألة ألن نظر 

 9191 لعام اإلفريقي االتحاد بموضوع التوصيات ربط سيما ال ، الجهود هذه دعم لمواصلة المناصر

 بشكل صلمف برنامج وضع سيتم. أفريقيا لتنمية. مواتيةتهيئة الظروف ال: إسكات صوت البنادق  حول

دائمين للجنة الممثلين ال الفرعية اللجنةه ومع مع الوثيق بالتنسيق للمناصر المستمر للدور مشترك

 ا.داخليوالنازحين  والعائدين لالجئين
 
 :األفريقي لالتحاد المعيارية األطر: ثالثا

 :تشمل والتي األفريقي، لالتحاد المعياري اإلطار سياق في السنة لموضوع الطريق خارطة تنفيذ تم .0
 .اأفريقي في الالجئين لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي األفريقية الوحدة منظمة تفاقيةا (أ

 وتعزيز بحماية األطراف الدول يلزم الذي 1221 لعام والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق (ب

 داخليا   النازحونو والعائدون اللجوء وطالبو الالجئون فيهم بمن األشخاص، جميع حقوق

 الجنسية؛ عديمو واألشخاص
 أفريقيا؛ في داخليا النازحين ومساعدة لحماية 9112 لعام األفريقي االتحاد اتفاقية (ج
 رؤية يحدد الذي( 9112) األفريقية والنهضة اإلفريقية الوحدة حول الخمسين الرسمي اإلعالن (د

 لتنميةوا اإلعمار إعادة ودعم للنزاعات الهيكلية األسباب مع التعامل في األفريقية والشعوب الدول

 أخرى؛ أمور بين من النزاع بعد ما مرحلة في
 يف األفريقيين تطلعات يعزز الذي اإلنسانية الفعالية حول 9110 لعام الموحد األفريقي الموقف (ه

 في للغرض مناسبة جعلها أجل من واإلقليمي العالمي الصعيدين على اإلنسانية المنظومة تعزيز

 .القارة في بفعالية نسانيةاإل األزمات معالجة
 

المحلي  إضفاء الطابع هو المطلوبف. السياساتمتعلقة بو قانونية أطر إلى األفريقي االتحاد يفتقرال  .7

 يةالدول والصكوك األفريقي االتحادصكوك  من وغيرها األطر هذه توفرو. اوتنفيذهعليها بإخالص 

 .دائمةال حلولال وإيجاد الجذرية األسباب لمعالجة الالزم اإلطار
 

 جئينالال لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي األفريقية الوحدة منظمة التفاقية الخمسون الذكرى -رابعا

 :كمباال التفاقية العاشرة والذكرى أفريقيا في
 
 0292 لعام األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية. أ

 منظمة ةاتفاقي العتماد الخمسين بالذكرى فيه األعضاء والدول اإلفريقي االتحاد احتفل ،9112 عام في .2

 نظمةم اتفاقية) أفريقيا في الالجئين لمشاكل المحددة الجوانب تحكم التي 1202 لعام األفريقية الوحدة

 (.لالجئين األفريقية الوحدة
 قانوني كإطار يعملئيسيا ر اقانوني اصك 1202 لعام لالجئين األفريقية الوحدة منظمة اتفاقيةتعتبر  .2

 لتقاسم وي اق أساس ا وتضع ينالالجئ تعريف االتفاقية توسعو. الالجئين ومساعدة لحماية أساسي إقليمي

 تتضمنو .الوطن إلى الطوعية العودة ذلك في بما للحلول أساس ا وتوفر اإلقليمي المستوى على األعباء

المالحظة ب جديرومن ال. فريقياأ في لالجئين والحلول الحماية تتناول وشاملة كافية أحكاما   االتفاقية

 ".الجئينل العالمي الميثاق" تنفيذ دعم في اوأهميته المعاصر صداها
 40 عليها صدقت قد 1202 لعام األفريقية الوحدة لمنظمة الالجئين اتفاقية أن إلى اإلشارة تجدرو .11

 خاللو. االتفاقية هذه على بعد تصدق لم األفريقي االتحاد في أعضاء دول تسع هناكو. اعضو دولة

 .الجئينل األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية على عضو دولة أي تصدق لم بالتقرير، المشمولة الفترة
 

 9112األفريقي لعام  لالتحاد كمباال اتفاقية. ب 
 الذكرىب والشركاء اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول مع بالتعاون المفوضية احتفلت .11

 أولوهو . الداخلي النزوح مشاكل يتناول رئيسي قانوني صك هي االتفاقية. كمباال التفاقية العاشرة
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 نازحينال مثل معاصرة قضايا تتناول أحكاما ويتضمن داخليا النازحين لحماية إقليمي قانوني صك

 االتفاقية تحدد األعضاء، الدول مسؤوليات إلى باإلضافةو. التنمية ومشاريع المناخ تغير آلثار نتيجة

ا  توالشركا الحكومية غير الفاعلة الجهات على تنطبق التي والمسؤوليات األدوارو مبادئال أيض 

 .الخاصة
 92 قبل من داخليا النازحين ومساعدة لحماية 9112 لعام األفريقي االتحاد اتفاقية على التصديق تم .19

 إعداد فترة خاللو. االتفاقية هذه على بعد عضوا دولة( 90) ست وعشرون تصدق لم .عضوا دولة

 نوبوج والصومال االستوائية غينيا وهي كمباال اتفاقية على أعضاء دول ثالث صدقت التقرير،

 .التصديق صكوك رسميا الصومال ودعي لم. السودان
 
 القسري للنزوح  للتهجير الجذرية األسباب معالجة: خامسا

 يوينبغ. دائمة حلول إيجاد خالل من هو القارة في اإلنسانية األزمات لمعالجة استدامة األكثر النهج .12

 يتعمق أن يجب ،اأساسو. محليا   وإدماجهم توطينهم وإعادةطوعا  النازحين عودة الحلول هذه تسهل أن

ا الحل هذا  ذات باستراتيجية يوصىو. األول المقام في القسري للتهجير الهيكلية العوامل في أيض 

 ولىاأل تتعلقو. اإلنسانية واألزمات القسري للنزوح السياسية لالستجابات كدليل محاور أربعة

 حقوق احترام على المؤسسي الطابع إضفاء إلى أمور، جملة في تهدف، التي الحكم بإصالحات

. عوبوالش اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق مع يتماشى بما ها وحمايتهاوتعزيز والشعوب اإلنسان

 على ألعضاءا الدول تساعد التي للسالم الوطنية األساسية الهياكل تعزيز أو/ و بإنشاء الثانييتعلق و

. يالسياس واالستقرار واألمن السالم على الحفاظ بهدف ودية بطريقة وحلها وإدارتها النزاعات منع

 وعدم الفقر لمث الرئيسية اإلنمائية التحديات تعالج واستراتيجيات سياسات بوضع الثالث ويتعلق

 ألعضاءا الدول على يتعين وأخيرا ،. الدولة بناء عملية في واالستبعاد والتهميش والبطالة المساواة

 .المناخ وتغير البيئي للتدهور الضارة اآلثار من تخفف واستراتيجيات سياسات تضع أن
 رئيسيينال المصلحة أصحاب يضم حوار عقد فيالصدد  هذا في للمفوضية الرئيسي اإلنجاز يتمثلو .14

 .ةالمباشر الجذرية األسباب من وغيرها القسري للتهجير الهيكلية العوامل هذه حول اآلراء لتبادل
 

 :القسري للنزوح  دائمة حلول إيجاد: سادسا
 يف االندماج إعادة( أ: )يلي ما تأمين يتم عندما قسرا   النازحين لألشخاص دائم حل إلى التوصل يتم .15

 أيلج التي المناطق في المستدام المحلي االندماج( ب) وكرامة، أمان في العودة أواألماكن األصلية 

 من آخر جزء في المستدام االندماج( ج) أو ؛(المحلي االندماج) داخليا   النازحون أو الالجئون إليها

 .آخر ثالث بلد في التوطين إعادة أو البلد

ان مك البلدان  هذهوتحتل . الالجئين من كبيرة أعدادا تستضيف القارة يما زالت بلدان عديدة ف .10

. بلد كلل محددة إحصائيات تتوفرو . العالم مستوى على لالجئينالمستضيفة  الدول بينالصدارة  

 لتواص هافإن ، البلدان هذه اتواجهه التي اإلنمائية التحديات من الرغم على أنه نالحظ أن المهممن و

 دوا كيما يج الالجئين لماليين الفرصة يتيح مما ، الالجئينمفتوحة بخصوص  سياسات ممارسة

 بين عاونالت وتعزيز التضامن هذايتعين الترحيب بو. بمنازلهم  االتصالموضعا يتمكنون فيه من 

 .أفريقية حلول إيجادإلى  الدعوة تحقيقعلى  األعضاء الدول
ليه نحو ما دعا إ على،  حاجة هناكف. كافية أعاله المذكورة القسري للنزوح التقليدية الحلولليست  .17

 نزوحال قضايا وإدراج المسائل  هذه تجاوزإلى  ،اإلنسانية الفعالية بشأن الموحد األفريقي الموقف

 .الوطنية اإلنمائية خططال في القسري
 وضع سيتم ، 9112 لعام األفريقي االتحاد لموضوع رئيسية كنتيجةو ، الجهود هذه دعمسعيا إلى  .12

 القسري النزوح ألوضاع خرائط رسمنظام من هذا القبيل  إعداد سيتطلبو. الدائمة للحلول فهرس

 الخطة رتوفو. عنه واإلبالغ المحرز التقدم لرصد بعدفيما   الخرائط هذه مثلستستخدم  و. القارة في

 .الصدد هذا في جيدة انطالق نقطة 9195-9110 العشرية  اإلنسانية



EX.CL/1189(XXXVI) Rev.1 

Page 4 

 الياتهاو في اإلنسانية االستجابة تنسيق عن الرئيسية المسؤولية األعضاء الدولتقع على عاتق  .12

 النزوح ولح الحالية والسياسات الترتيبات لتقييم إجراء دراسة استطالعية  إلى حاجة وثمة. القضائية

  ي الشروع ف عند الثغرات تقييم في األهمية بالغ التقييم هذامثل  سيكونو. األعضاء الدول في القسري

 .الدول دور لتعزيز الالزمة القدرات اءكفيلة ببنال تدابيراتخاذ ال
 المرجوة ةالنتيج األوروبي واالتحاد المتحدة واألمم األفريقي لالتحاد الثالثية العمل فرقة جهود تحقق .91

 محل وه الليبية الحكومة اضطلعت به الذي لدورفا .بدء عملها منذ العائدات من كبيرق قدر يتحقتم و

 42111 لحوالي الطوعية العودة بدعم العمل فرقةقامت  االستراتيجي، المستوى علىو بالغ. تقدير

 .لجوء وطالب الجئ آالف 4 من ألكثر اإلنساني واإلجالء ةاألصلي همانبلد إلى مهاجر
 لذينا والمهاجرين لالجئين اإلنساني اإلجالء هماتسهيل خالل من مثالي ا تضامن ا ورواندا النيجر أظهر .91

 من واندار سياق في خاصةات العملي هذه بتسهيل األفريقي االتحاد قام. ليبيا من السبل بهم تقطعت

. جئينالال لشؤون المتحدة األمم ومفوضية رواندا حكومة مع األطراف ثالثية تفاهم مذكرة توقيع خالل

 أوسع إقليمي تضامن أجل من بالدعوة واضطلعت االستراتيجي التنسيق المفوضية دعمت
 األفريقي حاداالتمناصر ، االستوائية غينيا رئيس و،مباسوج ويمانج أوبيانج تيودورو السيد فخامة قدم .99

ا إثيوبيا، أسوسا، في لالجئين لمخيم زيارته أثناء، للسنة  إلعادة أفراد( 7) سبعة من الجئة لعائلة عرض 

 عامل ألولا الفصل خالل التوطين إعادة عملية لتسهيل الترتيبات تنفيذ يجريو. مالبو في توطينها

9191. 

 من أكثر ةالقار في يوجدو. أمدها طال التي الالجئين أوضاع حاسم بشكل تعالج أن أفريقيايتعين على  .92

ا 41 منذالذي امتد  الصحراوي الوضعين الطويلة األمد. فالجئوضعا من أوضاع ال 95  هو عام 

 عاتوالنزا الحروب لوقف تدابير الحالي إطاره أن يتخذ ضمن األفريقي التحادل ينبغيو  .األطول

 المناطق وتنمية النزاع انتهاء بعد اإلعمار وإعادة السالم فرض ذلك في بما ، القارة في األخرى

 يطتسل سيتمو. خارجي تدخل دونب األفريقية الحلول منءا جزباعتبار ذلك  ، عنزاال من الخارجة

 االتحاد جنةل مع الوثيق بالتنسيق القسري النزوحأوضاع  فييعيشون  أطفال عن تقرير على الضوء

 .األطفال حولخبراء لل األفريقي
 

 الجنسية انعدام مشكلة معالجة :سابعا

 نم وغيرها والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقية اللجنة مع كثب عن عملبال ،المفوضيةوضعت  .94

 للقضاء المحددة بالجوانب المتعلق والشعوب اإلنسان لحقوق األفريقي الميثاق بروتوكول الشركاء،

 ثةثال ذو هو البروتوكول من الرئيسي الغرضو. الجنسية في والحق الجنسية انعدام حاالت على

 لدولا ومسؤوليات التزامات تحديد( ب) أفريقيا؛ في الجنسية في الحق احترام ضمان( أ) وهي محاور

 حاالت لىع التام القضاء ضمانو( ج) ؛أفريقيا في الجنسية في للحق المحددة بالجوانب يتعلق فيما

 الجنسية انعدام نإوال ينبغي أن يكون أي أفريقي عديم الجنسية في أفريقيا. . أفريقيا في الجنسية انعدام

 اصاألشخ الجنسية انعدام يمنعو. األساسية اإلنسان لحقوق انتهاك ا يشكالن الجنسية من والحرمان

 ةوالهادف الكاملة المشاركة ذلك في بما األساسية، والخدمات الحقوق إلى الوصول من المتضررين

 القومية الدولة إلى واالنتماء الجنسية في بالحق أفريقي كل تمتع ضمان إن. االجتماعية الشؤون في

 االجتماعية والتنمية واالستقرار للسالم الضروري واالندماج االجتماعي التماسك في يسهم

 فيه ظرللن نيةالقانو والشؤون لعدلل المتخصصة الفنية اللجنة إلى توكولالبروتم تقديم  .واالقتصادية

 .9191 عام في القادمة دورتهاخالل 
 

 المناخ وتغير الطبيعية للكوارث الضارة اآلثار تخفيف :ثامنا

 والعائدين نلالجئي الفرعية للجنة الميدانية الزيارة المفوضية دعمت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .95

 ثاراآل دمرتها التي وزيمبابوي مبيقوموز مالوي إلىللجنة الممثلين الدائمين  داخليا   النازحينو
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 ةنتيج القمر وجزر مدغشقر ليشمل الحق وقت في الدعم هذا امتد. إيداي إعصار عن الناجمة المدمرة

 .كينيث إعصار

ا تضررا  القمر جزر تضررت  .90  يةالعال المناطق في فيضانات حدثتو. كينيث إعصار من كبير 

 وفاة لىإ األولية التقديرات تشيرو. الساحلية الخطوط على السيماو ، بأكمله األرخبيل في الخطورة

 ما نزح  و ، شخص 45111 بنحو يقدر ماوتضرر . شخص 911 من أكثر وجرح أشخاص سبعة

 بمجرد النازحين عدد يزداد أن المحتمل منو(. األطفال من منهم كثير) شخص ألف 91 عن يقل ال

 المزارع، من المائة في 21 حوالي وقد دمرت. تدميرها تم التي األسر عدد على أفضل مؤشر توفر

 .لدالب في الرئيسي االقتصادي القطاع هي الزراعة ألن ةكبيرتترتب عليه آثار س مما
 

 :قسرا للنازحين التعليم تعزيز :تاسعا

 ويماجن أوبيانج تيودورو فخامة السيد ،زار مناصر موضوع السنة بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .97

ا مبلغ الرئيس قدم. إثيوبيا أسوسا، في الالجئين مخيمات أحد االستوائية، غينيا رئيس و،مباسوج

 .المضيف والمجتمع لالجئين ابتدائية مدرسة بناء أجل من أمريكي دوالر مليون 51 متواضعا قدره

 اندونجوكيري مستوطنة بزيارة المناصر قام ، أوغندا في .المدرسة بناءل الفنية األعمال وتجري حاليا

 تمارسو. مع ا والمواطنون الالجئون يعيش حيث ، االجئ 02.11 من أكثر التي تستضيف  ، لالجئين

ن االستفادة م النازحين من األخرى والفئات لالجئين تتيح لإلدماج تقدمية سياسة أوغندا حكومة

 .تمييز دون االجتماعية الخدمات
 

 :الشباب وتمكين الجنساني المنظور مراعاة تعميم: عاشرا

 يالقسر النزوح تأثير حول حوار منتديات المفوضية نظمت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .92

 النساء نأ في المتمثل الصارخ للواقع تقديرا   ذلك تم وقد. والشباب النساء على اإلنسانية واألزمات

 هذه تأبرز وقد. القسري النزوح في أوضاع  تضررا   االجتماعية الفئات أكثر هم والشباب واألطفال

 في لفئاتا لهذه المحددة االحتياجات تلبية إلى الماسة الحاجة وكمباال نيروبي في المنعقدة االجتماعات

 تجابةاالس مبادرات في المناسبة بأدوارهم والشباب النساء قيام وضمان اإلنساني العمل جوانب جميع

 .اإلنسانية
 

 :اإلنساني التمويل: حادي عشر

ا تحدي ا يمثل اإلنسانية االستجابة تمويل يزال ال .92  الجئينل االفتتاحي العالمي المنتدى خاللو. كبير 

 بشأن العالمي الميثاق اعتماد من عام بعد أي ،9112 ديسمبر في سويسرا، جنيف في عقدلمنا

 والقطاع الدولية والمنظمات الدول قبل من جيدة ممارسة 412و تعهد 774 ميقدتم ت الالجئين،

 تعهدات فيه األعضاء والدول األفريقي االتحاد قدم كماوغيرها.  الرياضية والمنظمات الخاص

 بلغ 12 الدولية اإلنمائية المؤسسة إطار في الدعم من جديدة حزمة عن الدولي البنك أعلن. ملموسة

بغية  لللتموي أقوى آليات وضعبإلحاح إلى  األفريقي التحاديحتاج ا .نسمة مليون 9.9 سكانها مجموع

نفيذ مقرر واليزال يتعين ت. لألزمات المناسب الوقت وفيوالقابلة للتنبؤ بها  الفعالة االستجابة ضمان

ا المشجع منو. ٪ 4 إلى ٪ 9 من األعضاء لدولل المقدرة ات مساهمال زيادةالمؤتمر الداعي إلى   أيض 

 ةالوساط( أ: )نوافذ ثالث خالل من األفريقي لالتحاد التابع السالم صندوق ه يجري تفعيل أن

 عضب تخصيص سيتمو. السالم دعم عمليات( ج) ؛ المؤسسية القدرات( ب) ؛ الوقائية والدبلوماسية

 .القارة في اإلنساني للعمل الصندوق هذا من الموارد
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 والتعاون العالمية الشراكة: ثاني عشر

 كاملة اركةبمش المستوى رفيعةال العالمية األحداث من عدد تنظيم تم بالتقرير، المشمولة الفترة خالل .21

 لسابعا تيكادمؤتمر الو لالجئين األول العالمي المنتدى ذلك ويشمل. األعضاء والدول المفوضية من

 شاركت لتيا الالجئين، لشؤون المتحدة األمم لمفوضية التنفيذية واللجنة فريقيابين أ حوارال وسلسلة

 وةوالدع العام لهذا األفريقي االتحاد موضوع أهداف تعزيز بهدف األعضاء، والدول المفوضية فيها

 .العالمية والشراكات التضامن إلى

 الذي لالجئين العالمي النموذج في االلتزامات من العديدون بالدولي والشركاء األعضاء الدولتعهدت  .21

األفريقي  االتحاد في األعضاء الدولولم تقدم . جنيف في ، 9112 ديسمبر 12و12 يومي انعقد

 االتحاد في األعضاء الدول تواصل أن إلى حاجة هناكو. مشتركة تقارير ةأي  االجتماع خالل 

 ألفريقيا والموقف األفريقي لالتحاد التأسيسي القانون إليه دعا كما واحد بصوت التحدث األفريقي

 .أفريقيا في اإلنسانيةالمساعدة  فعالية من الموحد
 نزوحال بشأن التوجيهية المتحدة األمم لمبادئ العشرين الذكرى تقييم الدولي المجتمع واصل كما .29

 لداخليا للنزوح الهيكلية الجذرية األسباب معالجة إلى الرامية الجهود لمضاعفة محاولة فيو. الداخلي

 النزوحب المعني المستوى الرفيع الفريق وأطلق المتحدة لألمم العام األمين أنشأ، دائمة حلول وإيجاد

 وفريق، (واندار) كابيروكا دونالد والدكتور( إيطاليا) موغيريني فيديريكا السيدة هتترأس الذي الداخلي

 الفجوة فإن اإليجابية، العالمية وااللتزامات الجهود هذه من الرغم علىو. له التابع االستشاري الخبراء

 روريالض ومن .رئيسي قلق مصدر كانت القارة في واإلنمائية اإلنسانية التدخالت لدعم الموارد في
 .القارة في القسري النزوح قضايا معالجة في ةالدولي  اءبلألع المنصف التقاسم يتم أن
 

 األفريقية اإلنسانية الوكالة يلتفععشر:  ثالث

 ذلك في بما أفريقيا، في القسري للنزوح للتصدي قوي معياري إطار بوضع األفريقي االتحاد قام .22

 هناك تزال ال ذلك، ومع. األفريقي لالتحاد كمباال واتفاقية لالجئين األفريقية الوحدة منظمة اتفاقية

ا يقياإلفر االتحاد اتخذ الفجوة، هذه ضوء فيو. القواعد وتنفيذ المعايير وضع بين كبيرة فجوة  قرار 

 العادية دورته خالل والحكومات، الدول رؤساء اتخذ. فريقيةاأل اإلنسانية الوكالة بإنشاء حكيما  

 بشأن Assembly/AU/Dec.604 (XXVI) قررمال إثيوبيا، أبابا، أديس في ،9110 يناير في المنعقدة

 .اإلنسانيةالمساعدة  فعالية حول الموحد األفريقي الموقف
 في اإلنسانية الفعالية بشأن 9110 لعام الموحد األفريقي الموقف لىإ للوكالة المنطقي األساس يستند .24

 اإلنسانية الوكالة إنشاء على وافقوا عندما الزعماء مشاعر عن بوضوحالموقف  يعبرو. أفريقيا

 نسانيةاإل لألزمات الفعالة لالستجابة مناسبة قاريةمنظومة  إلى الماسة الحاجة القادة أدرك. األفريقية

 ودوج عدم أن خاص بشكل والحظوا. القيادي األفريقي االتحاد لدور كأساس وتنسيقها، القارة في

 المنظومة أن إلى أشاروا كما. اإلنساني العمل حال دون فعالية قد القاري اإلنساني اإلطار هذا مثل

 أقروا ك،لذلو. للغرض الئقة كونلت حتاج إلى إصالحتو مثقلة باألعباء ةوالقاري ةالعالمي ةاإلنساني

 انيةاإلنسمنظومة لل فعال عمل إنشاء عملية في الكاملة والمشاركة المناسبة، باإلصالحات والتزموا

 ريقيةأف إنسانية وكالة إنشاء إلى تحتاج الهدف، هذا أفريقيا تحققكي  أنه إلى وخلصوا. القارة في

 .اإلنساني للعمل ةالقارياألجندة  لتعزيز بها خاصة
 نمهي في انتظار التصديق عليها و الجدوى دراسة من االنتهاء تم بالتقرير، المشمولة الفترة خاللو .25

اللجنة الفنية  إلى التقرير تقديم ذلك وسيتبع. 9191 عامل األول الفصل خالل األعضاء الدول قبل

 مين.لدائللجنة الممثلين ا الصلة ذاتاللجان الفرعية و داخلياالنازحين و والالجئين لهجرةل المتخصصة

 .القانونية ناللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤو إلى للوكالة األساسي النظام مشروع تقديم سيتم
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 9191 عام في والمرّحلة المنفذة غير األنشطةعشر:  رابع

 حولة استثنائي قمة أو قاري مؤتمر عقد ذلك في بما لها المخطط األنشطة من العديدم يتسن تنفيذ ل .20

 ييمالتق وبعثات( القاهرة) المختلطة الهجرة حول القاري واالجتماع ، أفريقيا في القسري النزوح

 عاميل األفريقي االتحاد موضوع بين الوثيقة للصلة ونظرا  . 9112 عام في المناصر قبل من الميداني

 ذلك في بما القسري فضال عن تلك المرتبطة بالنزوح ، المناصر أنشطة ستستمر ، 9191 و 9112

 .الجهود هذه في أساسية كركيزة ، 9191 عام في األفريقية اإلنسانية الوكالة تفعيل
 

 :واإلبالغ والتقييم الرصد :عشر خامس

 الدائمة والحلول الجذرية األسباب حول األفريقي لالتحاد 9112 عام لموضوع يكون أن المتوخى من .27

 :مستويات( 4) أربعة على تأثير
 القسري للنزوح الجذرية األسباب على التأثير •
 القسري للنزوح الدائمة الحلول على التأثير •
 .ةنسانياإل ومعاملتهم النازحين األشخاص أعداد تخفيض حيث من النازحين وضع على التأثير •
 .األعضاء الدول وهياكل واإلقليمية القارية الهياكل على التأثير •

 

 عامجندة أل العمل خطة لتنفيذ األفريقي االتحاد نتائج إطار سياق في نتائجلل مصفوفة سيتم إعداد .22

 لىع التأثير عن المسؤولة هي األعضاء الدول أن إلى بالنظرو. المحرز التقدم تتبعمن أجل  9102

 اإلنجازات لتعكس المحددة والمواقف الدول جميع تغطي معلومات لوحة وضع سيتم ، المؤشرات هذه

 عدد تخفيض إلى ترمي والتي ، 9121 عام لخطة المحددة األهداف ضمن ذلك في بما ، تحققت التي

 .9121 عام بحلول بعداأل إلى والوصول أحدإغفال  وعدم 9191 النصف بمقدار داخليا   النازحين
. حدث ا ليسو األمد طويل مسعىتعتبر  الجذرية األسباب معالجةالهما أن أو. حقيقتين على التأكيد يكفي .22

وجه أ أربعة معالجة إلى الرامية والوطنية اإلقليمية الجهودات من اإلنجاز بعضتتجلى سوبالتالي، 

 .البيئي والعجز، والحكم ،والسالم ،التنمية  عجزمن ال
 
 عشر: الخاتمة: سادس

 اإلفريقي االتحاد أجهزة مع بالتعاون المفوضية، قامت التقرير، هذا فيجالء ب موضح هو كما .41

 9112 إعالن بتنفيذ الدول، غير من الفاعلة الجهات وكذلك اآلخرين، والشركاء واإلدارات األخرى،

 ةجمهوري رئيس ، وجمباسو ويماجن أوبيانغ تيودوروفخامة  لعبو .بنجاح 9112 سنة موضوع حول

ا ، االستوائية غينيا بيد أنه تمت مواجهة  .9112 عام لموضوع األفريقي التحادا كقائد رئيسي ا دور 

 الفعال يذالتنف الموارد قيود أعاقت أوال ،. الطريق لخارطة الكامل التنفيذعدد من التحديات التي أعاقت 

 التحادا أجهزة مختلف تنفيذ إلى الرامية لجهودا تنسيق ضعف كان ثانيا ،. التنفيذ طريق طةارلخ

 لطبيعيةا والكوارث البيئي التدهور حجميعتبر  ثالثا ،. تحدي ايشكل  9112 عام موضوع حول األفريقي

/ يميةاإلقل االقتصادية والمجموعات األفريقي لالتحاد بالنسبة األهمية بالغ اأمر المناخ عن الناجمة

االستباقي الفعل  من بدال الفعل ردنقوم ب كبير حد إلى كنا وبالتالي،. بفعالية لالستجابة اإلقليمية لياتاآل

 كما ،القسري النزوحتؤدي إلى تفاقم  الدول داخل العنيفة الصراعات شدة تزال ال رابعا ،. نهجنا في

 لذلك،و .المشكلة حجم إلى ترقى ال اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األفريقي االتحاد استجابة أن

 إسكات عام: 9191 عام خالل اإلنسانية واألجندة القسري النزوح االضطالع بأجندة الضروري من

 .أفريقيا تنميةمن أجل  المواتية الظروف تهيئة: بنادقال
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 الرامية لجهودا المناصر مع بالتعاون األفريقي االتحاد مفوضية تواصل أن ينبغي الغاية، لهذه وتحقيقا   .41

 ،9191 عام يوصى بأن يُعقد، خالل وبالتالي،. أفريقيا في القسري للنزوح دائمة حلول إيجاد إلى

 بإسكات لمرتبطا إفريقيا في اإلنساني الوضع حول االستوائية غينيا ، مالبو في المستوى رفيع مؤتمر

 صوت البنادق. 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-02-07

Report on the Theme of the Year

2019: “Refugees, Returnees and

Internally Displaced Persons: Towards

Durable Solutions to Forced

Displacement in Africa

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8356

Downloaded from African Union Common Repository


