وثيقة أديس أبابا بشأن الالجئين والتشريد
القسري للسكان في أفريقيا
تبنتهــا نــدوة منظمــة الوحــدة األفريقيــة – املفوضيــة العليــا التابعــة
لألمــم املتحــدة بشــأن الالجئيــن والتشــريد القســري للســكان فــي أفريقيــا
 10 – 8سبتمبر  1994أديس أبابا – أثيوبيا.
ً
عقــدت احتفــاال بالذكــرى الخامســة والعشــرين لتبنــي منظمــة الوحــدة
اإلفريقيــة لالتفاقيــة التــي تحكــم الجوانــب املختلفــة ملشــاكل الالجئيــن فــي إفريقيا
والذكــرى العشــرين لبــدء العمــل بهــا
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املحتويات
تقديــم مــن عضــولجنــة املفوضيــة العليــا لالجئيــن التابعــة لألمــم املتحدة؛
الســيدة ســاداكو أوجاتا،
وأمين عام منظمة الوحدة األفريقية؛ د.سالم أ.سالم
الجزء األول – مقدمة
( )1األسباب الرئيسة لتدفق الالجئين وانتقال السكان القسري.
( )2اتفاقيــة  1969التــي تحكــم الجوانــب املختلفــة ملشــاكل الالجئيــن فــي
إفريقيــا.
( )3حماية الالجئين في إفريقيا.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

الجزء الثاني – التوصيات

( )4املساعدة املادية لالجئين.
ً
( )5ترحيل األشخاص داخليا.
( )6حلول لالجئين.
(أ) إعادة الالجئين.
(ب) إعادة التوطين فيما بين الدول اإلفريقية.
( )7السكان اآلخرون الذين يحتاجون للحماية واملساعدة اإلنسانية.
( )8االستعداد واالستجابة للطوارئ.
( )9من اإلعانة واملساعدة اإلنسانية إلى الرعاية االجتماعية واالقتصادية.
( )10الجوانب التنظيمية.
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الجزء الثالث – املتابعة

الجزء األول
مقدمة

الصكوك اإلقليمية

 -1أقيمــت نــدوة منظمــة الوحــدة األفريقيــة – املفوضيــة العليــا لالجئيــن
التابعة لألمم املتحدة بشــأن الالجئين والتشـريد القســري للســكان في إفريقيا في
ً
أديــس أبابــا – أثيوبيــا مــن  8إلــى  10ســبتمبر  ،1994وقــد عقــدت النــدوة احتفــاال
بالذكــرى الخامســة والعشــرين لتبنــي منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة التفاقيــة 1969
التــي تحكــم الجوانــب املختلفــة ملشــاكل الالجئيــن فــي إفريقيــا (اتفاقيــة منظمــة
الوحدة اإلفريقية  )1969والذكرى العشرين لبدء العمل بها في  20يونيو .1974
ً
 -2جمعــت النــدوة معــا ممثلــي كافــة الــدول أعضــاء منظمــة الوحــدة
ً
اإلفريقية تقريبا ،وعدد من الدول أعضاء اللجنة التنفيذية لبرنامج املفوضية
العليــا لالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة ،وكذلــك ممثليــن مــن منظمــات األمــم
املتحــدة ذات الصلــة ،وبعــض املنظمــات فيمــا بيــن الحكومــات ،واملنظمــات غيــر
الحكوميــة واألكاديميــة مــن مختلــف أج ـزاء العالــم.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 -3أشــاراملشــاركون فــي النــدوة بارتيــاح إلــى املســاهمة املهمــة التــي قامــت بهــا
اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة  1969لحمايــة الالجئيــن وإيجــاد الحلــول لهم
في إفريقيا ،وشجعت كذلك أقاليم أخرى في العالم ،وعلى الرغم من االعتراف
ً
بالتحديــات التــي تواجــه االتفاقيــة فقــد أكــدت النــدوة مجــددا إيمانهــا بصالحيــة
االتفاقيــة املســتمرة كأســاس إقليمــي لتوفيــرالحمايــة وإيجــاد الحلــول لالجئيــن فــي
ً
ً
إفريقيــا ،وتؤمــن النــدوة كذلــك أن االتفاقيــة قــد وفــرت أساســا جيــدا لتطويــر
األدوات واآلليــات لحــل مشــاكل الالجئيــن والتشــريد القســري للســكان ككل.
 -4لقد كانت هناك تطورات إيجابية في إيجاد حلول لالجئين في إفريقيا
مثــل ترحيــل الجــئ جنــوب إفريقيــا الــذي أنجــز بنجــاح فــي عــام  ،1993والعــودة
املســتمرة ملــا يزيــد علــى مليــون الجــئ مــن موزمبيــق إلــى وطنهــم ،لكــن وقعــت
أزمــات جديــدة لالجئيــن كذلــك فــي أجـزاء كثيــرة مــن القــارة ،وفــي الواقــع فــإن عــدد
الالجئيــن فــي إفريقيــا قــد زاد أكثــر مــن عشــر م ـرات – مــن ســبعمائة ألــف إلــى مــا
يزيــد علــى ســبعة مالييــن فــي الخمســة وعشــرين ســنة منــذ نشــأة االتفاقيــة فــي عــام
ً
 ،1969وباإلضافة إلى السبعة ماليين الجئ فإن في ثلث العالم إجماال هناك ما
ً
يقرب من عشرين مليون الجئ داخليا على مستوى القارة اإلفريقية ،لكن على
الرغم من تزايد أزمة التشــريد فإن الدعم السيا�ســي واملالي واملادي نحو حماية
ومســاعدة الالجئيــن لــم يعــد يمنــح وذلــك نتيجــة للتطــورات العامليــة املختلفــة.
ً ً
 -5يتطلــب تدفــق الالجئيــن أمنــا زائــدا وأعبــاء اجتماعيــة واقتصاديــة علــى
الــدول التــي توفــر وتواصــل توفيــر امللجــأ ،وهــذا التدفــق يــدل بشــكل خطيــر علــى
مأساة النزاعات العرقية والتفكك االجتماعي والفو�ضى السياسية السائدة في
بعــض الــدول فــي إفريقيــا.

 -7التوصيــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة ال تفقــد املبــادرات املهمــة الكثيــرة
والتوصيــات والقـرارات واإلعالنــات وخطــط العمــل التــي ســبقت هــذه النــدوة فــي
إفريقيا أو في أي مكان آخروالتي لها تأثيرمهم على قضية الالجئين ،وهكذا عند
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -6وهكــذا فــإن االحتفــال باتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة
 1969توفرفرصة ليست ملراجعة اإلنجازات والتحديات التي تواجه االتفاقية
فقــط ولكــن للفــت االنتبــاه كذلــك إلــى اســتمرار حالــة الطــوارئ ألزمــة الالجئيــن
والتشــريد فــي إفريقيــا.
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صياغة توصياتها فإن الندوة قد استلهمت من بين توصيات أخرى – توصيات
املؤتمــراإلفريقــي بشــأن وضــع الالجئيــن فــي إفريقيــا (أروشــا – تنزانيــا – 17 – 7
مايــو « 1979توصيــات أروشــا») ،وامليثــاق اإلفريقــي بشــأن حقــوق اإلنســان
والشــعوب لســنة  ،1981واملؤتمــر الدولــي الثانــي بشــأن مســاعدة الالجئيــن فــي
إفريقيــا ( – 1984توصيــات « ICARAالثانــي») ،وإعــان أوســلو وخطــة العمــل
بشــأن أزمــة الالجئيــن والعائديــن واملشــردين فــي جنــوب إفريقيــا (SARRED
أغســطس  ،)1988وإعــان الخرطــوم بشــأن أزمــة الالجئيــن الــذي اتخذتــه لجنــة
الخمــس عشــرة فــي دورة االنعقــاد العاديــة ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة بشــأن
الالجئيــن (الخرطــوم – الســودان –  24 – 20ســبتمبر  ،)1990وإعــان إطــار
التعاون وبرنامج العمل لقمة القرن اإلفريقي بشأن القضايا اإلنسانية (أديس
أبابا – إثيوبيا – أبريل  ،)1992واملبادرة اإلفريقية اإلنسانية من أجل التنمية
املعاونــة ( ،)1993وإعــان القاهــرة بشــأن إنشــاء آليــة داخــل منظمــة الوحــدة
اإلفريقية من أجل منع وإدارة وحل النزاعات (القاهرة يونيو  ،)1993وقرارات
وتوصيات أديس أبابا ( PARINACمارس  ،)1994وإعالن أوسلو وخطة العمل
( PARINACأوســلو – يونيــو  ،)1994وإعــان تونــس بشــأن اتفاقيــة منظمــة
الوحدة اإلفريقية لسنة  1969التي تحكم الجوانب املختلفة ملشاكل الالجئين
فــي إفريقيــا (تونــس – يونيــو .)1994

الجزء الثاني
التوصيات
 )1األسباب الرئيسية لتدفق الالجئين وانتقال السكان القسري

الصكوك اإلقليمية

 -8إن تدفــق الالجئيــن هــو رمــز لألزمــات التــي تؤلــم مجتمعــات كثيــرة فــي
إفريقيــا ،وعلــى وجــه محــدد – معظــم حــاالت التدفــق هــي نتيجــة للنزاعــات
املســلحة والنزاعــات املدنيــة ،والتعصــب العرقــي وســوء اســتغالل حقــوق
اإلنســان علــى نطــاق ضخــم ،واحتــكارالقــوة السياســية واالقتصاديــة ،ورفــض
احت ـرام الديمقراطيــة أو نتائــج االنتخابــات الحــرة والعادلــة ،ومقاومــة املشــاركة
ً
الشعبية في الحكم ،وسوء إدارة الشئون العامة ،كل ذلك يلعب دورا في إجبار
النــاس علــى الهــروب مــن أماكــن إقامتهــم املعتــادة.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

ً
ً
 -9أيضا لعبت العوامل الخارجية دورا على األقل في املساهمة في تشريد
ً
الســكان القســري ،وتاريخيــا فــإن الســبب الرئي�ســي لتشــيد الســكان القســري
كان االســتعمار ،واليــوم ليــس هنــاك خــاف أن القــوى االقتصاديــة الدوليــة
قــد ســاهمت فــي انتشــار الفقــر فــي إفريقيــا ،وفــي الفجــوة الواســعة بيــن الفق ـراء
واألغنياء ،وفي كثيرمن البالد اإلفريقية هناك تنافس على املوارد القليلة ،وقد
عانــت البيئــة اإلنســانية والطبيعيــة مــن التدهــور ،ولــم تعــد بعــض الــدول قــادرة
على تنفيذ املهام الحيوية للحكومة بما في ذلك الســيطرة على األرض القومية،
واإلش ـراف علــى مــوارد الدولــة ،وتحصيــل مصــادر الدخــل ،والصيانــة املناســبة
للبنيــة التحتيــة القوميــة ،وأداء الخدمــات األساســية مثــل الصحــة والتعليــم
واإلســكان واملحافظــة علــى القانــون والنظــام ،وكل هــذه العوامــل تســاهم فــي
واحــد أو أكثــرمــن األســباب الرئيســية للتشــريد.
 -10وقــد ركــزت النــدوة فــي كثيــر مــن مناقشــاتها علــى األســباب الرئيســية
ً
للتشريد والحاجة املهمة لتنفيذ اإلجراءات الوقائية ،واعترافا أن النزاعات هي
ً
الســبب الرئي�ســي للتشــريد فــي إفريقيــا اليــوم ،فــإن املشــاركين ركــزوا كثي ـرا علــى
الحاجة إلجراءات فعالة ملنع النزاعات ،أو حلها على وجه السرعة بعد بدايتها،
وقــد نــادوا بإجـراءات محليــة ودوليــة حاســمة لخلــق مجتمعــات مســتقرة حديثــة
قابلــة للنمــو ،وبطريقــة أخــرى فــإن تشــريد الالجئيــن سيســتمر بشــكل قــوي،
وإمكانيــة عــودة الالجئيــن إلــى بالدهــم األصليــة ســتظل كذلــك محيــرة.
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التوصية األولى

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

إن الــدول أعضــاء منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة وأمانــة منظمــة الوحــدة
اإلفريقية بالتعاون مع املنظمات فيما بين الحكومات واملنظمات غيرالحكومية
ذات الصلــة يجــب أن تــدرس كافــة العوامــل التــي تســبب أوتســاهم فــي الصراعــات
األهليــة ،وذلــك بهــدف وضــع خطــة شــاملة ملعالجــة األســباب الرئيســية لتدفــق
الالجئيــن والتشـريد ،ومــن بيــن مســائل أخــرى – يجــب أن تــدرس املســائل التاليــة:
الصراعات والنزاعات العرقية ،ودور تجارة السالح في إثارة النزاعات في إفريقيا،
وإنشــاء أســاس قــوى للمؤسســات الديمقراطيــة والرقابــة واحت ـرام حقــوق
اإلنســان ،وتشــجيع التنميــة االقتصاديــة والتقــدم االجتماعــي ،وعقبــات توفيــر
الحمايــة واملســاعدة اإلنســانية للمشــردين ،والعالقــة بيــن األعمــال اإلنســانية
والسياســية والعســكرية علــى املســتوى الدولــي.

التوصية الثانية
يجــب علــى القيــادة السياســية فــي إفريقيــا أن ترتفــع إلــى مســتوى التحديــات
التــي تواجــه ممارســة سياســة املشــاركة الشــعبية فــي الشــئون القوميــة بمــا يخلــق
ً ً
أساسا متينا للحكم املسئول ،وتشجيع التقدم االجتماعي والتنمية االقتصادية
واملجتمــع العــادل.
التوصية الثالثة
وفــي هــذا الســياق تالحــظ النــدوة بارتيــاح أنشــطة منظمــة الوحــدة
ً
اإلفريقية ملنع النزاعات وحلها ،ووضعا في االعتباراآلثاراملفيدة لهذه األنشطة
فــي منــع أو التقليــل مــن التشــريد فــإن النــدوة:
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( )1تو�صي بتقوية الترابط بين أنشطة منظمة الوحدة اإلفريقية في منع
النزاعــات وإدارتهــا وحلهــا وبيــن األنشــطة التــي تعمــل لصالــح الالجئيــن واملشــردين
ً
داخليا.
( )2تحــث املنظمــات املهتمــة بمســائل الالجئيــن ومســائل التشــريد األخــرى
واملجتمــع الدولــي ككل لدعــم أنشــطة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة ملنــع النزاعــات
وإداراتهــا وحلهــا.
( )3وبشــكل محــدد – تشــجع تلــك املنظمــات واملجتمــع الدولــي ككل علــى
املساهمةبشكلكبيرفيصندوقمنظمةالوحدةاإلفريقيةمنأجلالسالم،وتوفير
املوارد البشرية ،والخدمات االستشارية للدعم الفني والتجهيزات لدعم األنشطة
املذكــورة أعــاه بمــا يتفــق مــع املبــادئ ذات العالقــة ملنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة.

الصكوك اإلقليمية

( )4وعــاوة علــى ذلــك – تشــجع تلــك املنظمــات علــى دعــم منظمــة الوحــدة
اإلفريقية في تطويروتوسيع أنشطتها في مجاالت مراقبة حقوق اإلنسان ،وتشجيع
حقــوق اإلنســان ،والقانــون اإلنســاني ،ومراقبــة االنتخابــات ،وإدارة االنتقــال
السيا�سي ،وتطويرنظم اإلنذاراملبكرعلى املستويات املحلية واإلقليمية والقارية.
التوصية الرابعة
تحــث النــدوة كافــة األطـراف املتورطيــن فــي النزاعــات املســلحة علــى احتـرام
مبــادئ ومعاييــر القانــون اإلنســاني وعلــى وجــه الخصــوص تلــك التــي تهــدف إلــى
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

حمايــة املدنييــن مــن آثــارالحــروب ومنــع تعرضهــم للهجــوم واألعمــال االنتقاميــة
أو الجــوع أو تشــريدهم تحــت ظــروف تخالــف أحــكام البروتوكــول اإلضافــي الثانــي
التابــع التفاقيــات جنيــف لســنة  1949بشــأن قوانيــن الحــروب.
 )2اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  1969التــي تحكــم الجوانــب
املختلفــة ملشــاكل الالجئيــن فــي إفريقيــا
 -11كتتمــة إقليميــة التفاقيــة األمــم املتحــدة لســنة  1951التــي تتعلــق
بوضــع الالجئيــن ،وبروتوكــول عــام  1967الالحــق لهــا ،كانــت اتفاقيــة منظمــة
الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  1969مــن الدعائــم القويــة لحمايــة الالجئيــن وإيجــاد
الحلــول لهــم فــي إفريقيــا ،فقــد مكنــت مــن توفيــر حــق اللجــوء لالجئيــن ،وتنفيــذ
الترحيل التطوعي بالطريقة التي عززت األخوة واملجاملة بين الدول اإلفريقية،
وحثــت كذلــك علــى تطويــرقوانيــن الالجئيــن املطلوبــة ،والسياســيات واملمارســات
فــي إفريقيــا ،وفــي الواقــع فــي أقاليــم أخــرى مــن العالــم؛ وبشــكل ملحــوظ فــي إقليــم
أمريــكا الالتينيــة ،وتظــل االتفاقيــة هــي الوثيقــة القانونيــة الدوليــة الوحيــدة التــي
تضمــن املبــادئ املفصلــة بشــأن عــودة الالجئيــن التطوعيــة.
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التوصية الخامسة

ً
وتؤكــد النــدوة مجــددا علــى إيمانهــا باســتمرار صالحيــة اتفاقيــة منظمــة
الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  1969كأســاس لحمايــة الالجئيــن وإيجــاد الحلــول لهــم
فــي إفريقيــا ،وفــي هــذا الخصــوص – ومــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة بفاعليــة أكثــر –
فهــي تو�صــي الــدول:
( )1التي لم تقم بذلك بالفعل أن تصدق على االتفاقية.

( )3أن تســن التشــريعات واللوائــح الالزمــة مــن أجــل انفــاذ االتفاقيــة
ومبادئهــا علــى املســتوى املحلــي.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

( )2أن تؤيــد مبــادئ االتفاقيــة بشــأن الطبيعــة اإلنســانية للجــوء ،وحظــر
األنشــطة التــي تتناقــض مــع وضــع الالجئيــن ،وحمايــة الالجئيــن ضــد اإلبعــاد أو
الطــرد ،وتشــجيع الترحيــل التطوعــي بشــكل عملــي ،واحت ـرام مبــدأ االختيــار فــي
الترحيــل ،وممارســة املشــاركة فــي املســئوليات والتضامــن فيمــا بيــن الــدول.

( )4أن توفــر – بدعــم مــن منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة واملفوضيــة العليــا
لالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة واملنظمــات األخــرى ذات العالقــة – التدريــب
للمســئولين الحكومييــن علــى أحــكام اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة
 ،1969ومبــادئ حمايــة الالجئيــن بصفــة عامــة ،وكذلــك تشــجيع تلــك املعاييــر
فيمــا بيــن الالجئيــن والســكان املحلييــن ككل.
( )5أن تقــاوم بشــجاعة إغ ـراء التقليــل مــن شــأن القوانيــن واملمارســات
وااللتزامــات واملعاييــر الــواردة فــي االتفاقيــة مــن خــال السياســات املحليــة.
التوصية السادسة
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يجب أن تراعى تلك األقاليم من العالم التي ال تتواجد فيها نظم قانونية
دوليــة أو إقليميــة لحمايــة الالجئيــن أو حيــث تكــون النظــم واجبــة التطبيــق قيــد
إعــادة النظــرصلــة اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  ،1969وفــي هــذا
الصــدد – تبــرز النــدوة التعريــف الواســع لالجــئ فــي أحــكام تخــص عــدم رفــض
الالجئيــن علــى الحــدود ،وحظــر إبعــاد الالجئيــن ،واحت ـرام اختيــار الالجئيــن فــي
العــودة.
 )3حماية الالجئين في إفريقيا

الصكوك اإلقليمية

 -12انضمت معظم الدول اإلفريقية إلى ثالث وثائق دولية رئيسية بشأن
الالجئيــن ،فقــد انضمــت  45دولــة إلــى اتفاقيــة  46 ،1951دولــة إلــى بروتوكــول
 42 ،1967دولــة إلــى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  ،1969وهنــاك
فقــط  4دول فــي إفريقيــا لــم تنضــم بعــد إلــى واحــدة علــى األقــل مــن هــذه الوثائــق،
وفــي كافــة أرجــاء القــارة تكــون الــدول كريمــة تجــاه الالجئيــن ،والكثيــرمنهــا يطبــق
سياســات اللجــوء بشــكل متحــرر.
 -13ومــع ذلــك يقــع نظــام اللجــوء ونظــام حمايــة الالجئيــن تحــت ضغــط
هائــل فــي إفريقيــا ،وقــد أثــار العــدد الكبيــر مــن الالجئيــن الذيــن يطلبــون اللجــوء
إلــى الــدول التــي تعانــي بالفعــل مــن متاعــب اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة مســألة
القــدرة الحقيقيــة للــدول فــي التغلــب علــى مشــكالت الالجئيــن ،وفــي عــدد مــن
الــدول ال يتــم تدعيــم املبــادئ األساســية لحمايــة الالجئيــن حيــث يتــم اعتقــال
الالجئين واحتجازهم دون تهمة ،وآخرون يعادون إلى األماكن التي تتعرض فيها
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

حياتهم للخطر ،وعالوة على ذلك يتم احتجازآخرين في معســكرات لالجئين أو
فــي أماكــن بعيــدة يصعــب الوصــول إليهــا حيــث يتعرضــون فــي بعــض األحيــان إلــى
ً
قطــع الطريــق واالغتصــاب وأشــكال اإلجـرام األخــرى ،والكثيــرمنهــم ال يكــون قــادرا
علــى التمتــع بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة واملدنيــة.
ً
 -14وهــذا جزئيــا هــو نتيجــة مجموعــة مــن القيــود السياســية واألمنيــة
واالجتماعيــة واالقتصاديــة حيــث ال تســتطيع الــدول أن تلتــزم بمســئولياتها
القانونيــة الدوليــة إال تحــت أكثــرالظــروف صعوبــة وشــدة فقــط ،ولســوء الحــظ
فقد انخفض الدعم املالي واملادي للمجتمع الدولي لتخفيف العبء عن الدول
األفريقيــة املضيفــة بســبب الركــود العالمــي ،والعــدد املتزايــد لألشــخاص الذيــن
يطلبــون اللجــوء واملســاعدة اإلنســانية علــى مســتوى العالــم.
التوصية السابعة
يجــب علــى الــدول اإلفريقيــة أن تلتــزم برســالة وروح اتفاقيــة منظمــة
الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  ،1969وأن تســتمر فــي دعمهــا لالجئيــن بالحفــاوة
التقليديــة وسياســاتها الحــرة التــي تنتهجهــا فيمــا يتعلــق باللجــوء ،وعلــى وجــه
الخصــوص:

التوصية الثامنة
يجــب علــى املجتمــع الدولــي ،واألمــم املتحــدة ،واملفوضيــة العليــا لالجئيــن
التابعــة لألمــم املتحــدة ،واملنظمــات األخــرى ذات الصلــة أن تســاند وتســاعد
الحكومــات املضيفــة فــي الوفــاء بمســئولياتها تجــاه الالجئيــن بطريقــة تتوافــق
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

( )1ال يجب رفض الالجئين الذين يطلبون دخول إقليم دولة أخرى على
الحدود ،أو إعادتهم إلى األقاليم حيث تتعرض حياتهم للخطر ،وبناء على ذلك
ال يجب على الحكومات أن تغلق حدودها رافضة دخول الالجئين.
ً
( )2علــى الحكومــات أن تبــذل قصــارى جهدهــا ملعاملــة الالجئيــن وفقــا
للمعاييرالتي ينشــئها قانون الالجئين ،وعلى وجه الخصوص – ضمان الســامة
الشــخصية لالجئيــن وتوطينهــم فــي أماكــن آمنــة يســهل الوصــول إليهــا حيــث تتوفر
الخدمــات وأســباب الراحــة األساســية وتمكنهــم أن يســتردوا أســلوب الحيــاة
العاديــة.
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مــع مبــادئ قانــون الالجئيــن مــن ناحيــة ،واألمــن القومــي الشــرعي واملصالــح
االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى ،وعلــى وجــه الخصــوص – توفيــر
املســاعدة املاليــة واملاديــة والفنيــة:
( )1لضمــان أن البنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة وخدمــات املجتمــع
والبيئة في الدول أو املجتمعات املضيفة ال تتأثرباســتضافة أعداد ضخمة من
الالجئيــن.
( )2لتوفيــر الغــذاء واملــاء واملــأوى والخدمــات الصحيــة والطبيــة علــى
أساس مؤقت حتى ال يكون الالجئون والسكان املحليون على حد سواء في وضع
يتهددهــم بالخطــر.
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( )3لتقريــر وضــع الالجــئ بالنســبة لألشــخاص الذيــن يطلبــون اللجــوء،
وضمــان أن هــؤالء الذيــن ال يحتاجــون أو يســتحقون الحمايــة الدوليــة ال
يســتغلون القانــون اإلنســاني للجــوء.
( )4لتمكيــن الحكومــات أن تســتجيب بشــكل فعــال لألوضــاع التــي يمكــن
أن تســاهم فــي تدهــور األمــن والقانــون والنظــام فــي مناطــق اســتضافة الالجئيــن،
وفــي هــذا الشــأن يجــب أن تعطــي األولويــة لعــزل ونــزع ســاح األفـراد والجماعــات
فيما بين الالجئين الذين قد يكونون مسلحين ويهددون حياة الالجئين األبرياء،
واملواطنيــن املحلييــن ،والعامليــن فــي املجــال اإلنســاني ،أو املشــاركة فــي أعمــال
إجراميــة أخــرى.

الصكوك اإلقليمية

( )5وباإلضافــة إلــى التوصيــة الســابقة – تتبــع األســلحة الخطيــرة التــي يتــم
تداولهــا أو إخفاؤهــا فــي مناطــق اســتضافة الالجئيــن بشــكل غيــرقانونــي وحفظهــا
فــي مــكان آمــن أو تدميرهــا.
( )6إنشاء أوتقوية املؤسسات املحلية إلدارة والتعامل مع مسائل الالجئين
ً
على املستويات اإلقليمية واملركزية ،وبناء املوارد البشرية املدربة جيدا والكافية،
والحصــول علــى املــوارد اللوجســتية والفنيــة بمــا يمكــن الحكومــات أن تســتجيب
وتتدبركافة جوانب مشاكل الالجئين.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

 )4املساعدة املالية لالجئين
 -15إن مبــادئ التضامــن الدولــي واملشــاركة فــي املســئوليات قــد وفــرت
االســتجابة مــن املجتمــع الدولــي ملشــاكل الالجئيــن ،ومــن الواضــح اآلن أن الــدول
اإلفريقيــة ال يمكــن أن تتحمــل أعبــاء اســتضافة الالجئيــن بمفردهــا ،ومــع ذلــك
وبســبب «تبلــد مشــاعرالشــفقة» أو «إعيــاء الــدول املانحــة» فــإن املــوارد املاليــة
واملاديــة لبرامــج الالجئيــن فــي إفريقيــا مــن الــدول املتقدمــة تتقلــص ،وفــي حــاالت
الطوارئ األخيرة فإن استجابة املجتمع الدولي كانت مترددة وتميزت باالستعداد
الضعيــف واملــوارد املحــدودة.
ً
 -16وعالوة على ذلك – في كل أجزاء العالم – لم تتفق دائما اإلجراءات
التــي تتخــذ للوفــاء باملصالــح الوطنيــة املختلفــة مــع أهــداف حمايــة الالجئيــن فــي
كافــة الحــاالت ،ولتجنــب الهجــرة غيــرالشــرعية وتقليــل ســوء اســتغالل إجـراءات
اللجــوء ،فقــد وضعــت إجـراءات مثــل الحظــرفــي أعالــي البحــار ،وقيــود التأشــيرة
وعقوبات شركات النقل ،وبطريق مماثلة فإن تصنيفات الالجئين الجديدة قد
ً
ابتكرت مع تفسيرأكثرتقييدا لتعريف الالجئ في اتفاقية  ،1951وباإلضافة إلى
ذلــك فهنــاك مفاهيــم مثــل «بــاد املنشــأ اآلمنــة»« ،الحمايــة املؤقتــة»« ،مناطــق
الســامة»« ،املعالجــة فــي الدولــة»« ،العــودة اآلمنــة» قــد تــم تطويرهــا.

التوصية التاسعة
يجــب أن توفــرالــدول املانحــة واملنظمــات فيمــا بيــن الحكومــات واملنظمــات
الحكومية ذات الصلة املساعدة املالية واملادية والفنية لدول اللجوء اإلفريقية التي
تستضيف الالجئين ،وفي حاالت التدفق على نطاق واسع فإن مثل هذه املساعدة
يجب أن يتم توفيرها في الوقت املناسب من أجل الحفاظ على حياة البشر.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 -17هذه اإلجراءات – على الرغم من اتخاذها لحماية املصالح الوطنية
املختلفة – كان لها أثرعلى فرض قيود السيطرة على الهجرة ،وأثارت االهتمام
بــأن الالجئيــن الحقيقييــن تتــم إعاقتهــم فــي طلــب اللجــوء والتمتــع بــه ،ومــن ناحيــة
أخــرى – فــي بعــض الــدول – فــإن مثــل هــذه اإلجـراءات يكــون لهــا أثــرعلــى رفــض
دخول الالجئين.
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التوصية العاشرة
ال يمكــن معالجــة أزمــة الالجئيــن بشــكل فعــال مــن خــال طــرق إقليميــة،
وتو�صــي النــدوة أن تعالــج هــذه املشــكلة بطريقــة عامليــة وشــاملة ،حيــث إنهــا
تؤثــر بشــكل أسا�ســي فــي كل إقليــم مــن العالــم ،وعلــى نحــو مشــابه – يجــب علــى
الدول أن تناضل من أجل التعاون الفعال واملساعدة املتبادلة بشأن الالجئين
والتشــريد واملســائل التــي تتعلــق بالهجــرة ،وبنفــس الطريقــة تتعــاون بشــأن
املســائل االقتصاديــة والبيئيــة واألمنيــة.
التوصية الحادية عشرة
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تطالــب النــدوة بالتضامــن الدولــي الحقيقــي واملشــاركة فــي املســئوليات
إلعــادة النظــام الدولــي لحمايــة الالجئيــن وإيجــاد حلــول لهــم إلــى بــؤرة مشــكلة
الالجئيــن ،وبشــكل محــدد – يجــب إعــادة تنشــيط نظــام دولــي حقيقــي يحتضــن
املقاييــس واملبــادئ العامليــة بشــأن حمايــة الالجئيــن واملســاعدات والحلــول ،كمــا
يجــب وقــف االنــزالق املســتمر نحــو القوانيــن والسياســات واملمارســات املقيــدة
والرادعــة علــى املســتوى العالمــي.
التوصية الثانية عشرة

الصكوك اإلقليمية

ومــن أجــل اإلجـراءات املقترحــة فــي التوصيــات املذكــورة أعــاه يجــب علــى
إقليــم إفريقيــا أن يطــور – بتفــان وإخــاص – الوســائل مــن أجــل رد فعــل مؤثــر
تجاه مشكلة الالجئين على أساس إقليمي ،وفي الحاالت التي تتأثرفيها مجموعة
ً
إقليميــة مــن الــدول أومجموعــة مــن الــدول يكــون هــذا االتجــاه مناســبا علــى وجــه
التحديــد ،وفــي الحــاالت األخــرى حيــث تكــون حــاالت الطــوارئ فيمــا وراء العمــل
ً
ً
اإلنساني وحده ربما تتطلب أيضا املبادرات السياسية اتجاها إقليميا ،ولذلك
تعتبــر ترتيبــات ضمــان حمايــة الالجئيــن مــن التشــريد وضمــان الحمايــة داخــل
اإلقليــم وتشــجيع الحلــول بشــكل فعــال عناصــرأساســية فــي هــذا االتجــاه.
ً
 )5األشخاص املشردين داخليا
ً
 -18يمثــل وضــع األشــخاص املشــردين داخليــا بشــكل واضــح أزمــة
ً
التشــريد فــي إفريقيــا اليــوم ،ويقــدرعددهــم بعشــرين مليونــا علــى وجــه التقريــب،
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

وبصــرف النظــر عــن حجــم املشــكلة فليــس لــدى أي منظمــة تكليــف محــدد
ً
وفعــال لالســتجابة مــن أجــل حمايــة ومســاعدة األشــخاص املشــردين داخليــا
ككل ،وفــي ظــروف معينــة – تفــي باحتياجاتهــم منظمــات معينــة ،ومــع ذلــك يظــل
املجتمع الدولي غيرمؤهل على نحو كاف لالستجابة بشكل فعال لكافة جوانب
ً
مشــاكلهم ،وفــي الواقــع تمثــل مشــكلة املشــردين داخليــا واحــدة مــن أكثــرأزمــات
حقــوق اإلنســان مأســاوية فــي إفريقيــا اليــوم.
التوصية الثالثة عشرة
تتعلــق بالدولــة املســؤولية الرئيســية لضمــان حمايــة كافــة املواطنيــن
كواجــب ومســؤولية تنبــع مــن ســيادتها ،وينبغــي علــى الــدول أن تدعــم الحقــوق
ً
الــواردة فــي القانــون الدولــي واملحلــي لصالــح األشــخاص املشــردين داخليــا ،وعلــى
وجــه التحديــد – يجــب احتـرام حقهــم فــي الحيــاة وعــدم ترحيلهــم بشــكل تعســفي
وقدرتهــم علــى العــودة إلــى أماكــن إقامتهــم املعتــادة فــي كافــة األوقــات ،وباإلضافــة
إلــى ذلــك – تلتــزم كل مــن الــدول والكيانــات غيــرالحكوميــة املتورطــة فــي نزاعــات
مســلحة بحقــوق اإلنســان ومبــادئ ومعاييــر القانــون اإلنســاني بشــكل يضمــن
ً
حمايــة األشــخاص املشــردين داخليــا.
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التوصية الرابعة عشرة

التوصية الخامسة عشرة
تســاند النــدوة بقــوة مجهــودات املمثــل الخــاص لألميــن العــام لألمــم
ً
املتحدة بشــأن األشــخاص املشــردين داخليا واملبادرات التي تتخذ في املنتديات
املحلية واإلقليمية والدولية لتشجيع اآلليات القانونية والعرفية والعملية من
ً
أجــل حمايــة ومســاعدة األشــخاص املشــردين داخليــا بشــكل أفضــل.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

يجــب علــى كافــة أط ـراف الن ـزاع أو الذيــن يســيطرون علــى مناطــق يتواجــد
ً
فيهــا أشــخاص مشــردين داخليــا أو يتعاونــوا مــع املنظمــات ذات الصلــة فــي مجــال
األنشطة اإلنسانية من أجل تمكينها من الوصول إلى املشردين لتوفيراحتياجاتهم
الغذائيــة ،وال يجــب اعتبــارهــذا التدخــل لألغـراض اإلنســانية بمثابــة اعتــداء علــى
سيادة الدول ،بل على العكس فإن موافقة الدول على مثل هذا اإلجراء من أجل
ً
إنقاذ حياة األشــخاص املشــردين داخليا هي ممارســة أساســية للســيادة.

 )6الحلول من أجل الالجئين
أ) إعادة الالجئين
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ً
 -19تظــل عــودة الالجئيــن اختياريــا إلــى بالدهــم األصليــة هــي الحــل األمثــل
ً
– طاملــا كان ذلــك ممكنــا ،وفــي هــذا الصــدد فــإن النــدوة تشــير بارتيــاح إلــى أن
عقــد اتفــاق ســام فــي موزمبيــق فــي أكتوبــر  1992قــد فتــح الطريــق لعــودة أكثــر
مــن مليــون مــن الجــئ موزمبيــق إلــى وطنهــم ،وعــاوة علــى ذلــك فــإن إمكانيــة إيجــاد
حلــول لالجئيــن مــن خــال العــودة – فــي أقاليــم أخــرى – تبــدو مبشــرة.
ً
 -20ولكــن فــي بعــض األقاليــم األخــرى مــن القــارة فــإن أعــدادا كبيــرة مــن
الالجئيــن غيــر قــادرة علــى العــودة إلــى بالدهــا ،والعقبــة الرئيســية أمــام العــودة
ً
اختياريــا هــي اســتمرار القلــق أو العنــف أو الن ـزاع فــي بــاد املنشــأ ،وعــاوة علــى
ذلــك فكثيــرمــن املناطــق املحتمــل العــودة إليهــا تعانــي ســنوات مــن الدمــاروالركــود
والخ ـراب ،وفــي مناطــق أخــرى هنــاك انتشــار واســع لأللغــام األرضيــة ومناطــق
أخــرى مهجــورة أومليئــة باألســلحة ،وفــي مناطــق غيرهــا يعــوق عــودة الالجئيــن إمــا
سياســات هدفهــا إعاقــة العــودة أو بســبب نقــص املــوارد – مثــل األرا�ضــي – مــن
أجــل تســوية أوضــاع العائديــن وإعــادة اندماجهــم.
-21يعــود معظــم الالجئيــن مــن تلقــاء أنفســهم بــدون مســاعدات أو بقليــل
مــن املســاعدات التــي تمنــح لهــم أو للمناطــق التــي يعــودون إليهــا ،وبعــض برامــج
ً
العودة اختياريا ال تتم دراســتها بشــكل جيد فيما بين املنظمات املعنية ،وهكذا
يتــم إهمــال تخصيــص االحتياجــات املناســبة للعائديــن أو املناطــق التــي يعــودون
إليها.

الصكوك اإلقليمية

-22تستنكرالندوة املحاوالت التي قامت بها بعض الحكومات في إفريقيا
وخارجها إلعادة الالجئين إلى بالدهم األصلية ضد رغبتهم – بما في ذلك األماكن
ً
التي تمثل خطرا على سالمتهم.
التوصية السادسة عشرة

ً
يجــب اقتنــاص كل فرصــة مــن أجــل عــودة الالجئيــن اختياريــا ،ومراعــاة
إلحــكام اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  – 1969يجــب علــى حكومــات
دول اللجــوء وحكومــات دول املنشــأ أن توفــر الظــروف التــي تــؤدي إلــى عــودة
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الالجئيــن إلــى أوطانهــم بشــكل آمــن وكريــم ،وعلــى منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة
واملفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة أن تدعــم مثــل هــذه
املبادرات واإلجراءات ،وتقوم كذلك باألنشطة التي تتفق مع املهام املنوطة بها
ً
وتشــجع وتســهل عــودة الالجئيــن اختياريــا.
التوصية السابعة عشرة
ً
تشــجيعا علــى عــودة الالجئيــن – يجــب احت ـرام مبــدأ االختياريــة الــوارد
تفصيلــه فــي اتفاقيــة منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة لســنة  1969فــي كافــة األوقــات،
وال يجــب علــى الحكومــات أن تلجــأ إلــى الترحيــل اإلجبــاري لالجئيــن مهمــا كانــت
األســباب ،وباإلضافــة إلــى ذلــك – ال يجــب إعــادة الالجئيــن إلــى حيــث يتعرضــون
للخطر ،ويعد منع توزيع الطعام في معسكرات الالجئين إلجبارهم على العودة
إلى بالدهم حيث يكونون ما زالوا في حاجة إلى الحماية مخالفة صارخة لقانون
ً
الالجئيــن واملبــدأ املتفــق عليــه بشــأن العــودة اختياريــا.
التوصية الثامنة عشرة
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يجــب أن توضــع برامــج عــودة الالجئيــن بالطريقــة التــي تضمــن عــدم
استبعاد الالجئين الذين يعودون من تلقاء أنفسهم من أنشطة املتابعة وبرامج
املســاعدة.
التوصية التاسعة عشرة

التوصية العشرون
عنــد تخطيــط وتنفيــذ برامــج العــودة – يجــب توفيــرمســتلزمات الحمايــة
ً
واملســاعدة للنســاء واألطفــال وكبــارالســن األكثــرتأثـرا وذلــك أثنــاء كافــة مراحــل
العــودة وعمليــة إعــادة االندمــاج.
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

يجــب أن يســمح لالجئيــن أن يشــاركوا فــي القـرارات التــي تتعلــق بعودتهــم،
وفــي هــذا الصــدد يجــب تزويدهــم باملعلومــات ذات الصلــة الخاصــة باألحــكام
املبلغــة لهــم ،ويجــب علــى حكومــة دولــة املنشــأ وحكومــة دولــة اللجــوء واملفوضيــة
العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة التعــاون علــى تزويــد الالجئيــن
باملعلومــات الالزمــة.

التوصية الحادية والعشرون
ينبغــي علــى املجتمــع الدولــي أن يوفــراملســاعدة مــن أجــل إصــاح أو إعــادة
بنــاء البنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والخدمــات ونظــم التوزيــع فــي مناطــق
العــودة حتــى تنشــأ بذلــك الظــروف مــن أجــل عــودة ناجحــة.
التوصية الثانية والعشرون
علــى منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة واملفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن
التابعــة لألمــم املتحــدة أن يتعاونــا علــى توضيــح:
( )1أي املنظمــات أو الجهــات تكــون مســئولة عــن إزالــة األلغــام األرضيــة
والذخائــراألخــرى فــي مناطــق العــودة.
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( )2مدى االلتزام الواقع على املجتمع الدولي بتوفيراملساعدة اإلنسانية
إلعادة تأهيل مناطق العودة وعقبات هذا االلتزام.
( )3املبــادئ القانونيــة املطبقــة واإلج ـراءات التــي يجــوز أن يتخذهــا
الالجئــون ودول اللجــوء واملجتمــع الدولــي بصفــة عامــة إليجــاد حــل عندمــا يكــون
ً
محكوما على الالجئين بالنفي الدائم ويفقدون جنســيتهم نتيجة للسياســات أو
التطــورات األخــرى فــي دولــة املنشــأ.

الصكوك اإلقليمية

ب) إعادة توطين الالجئين فيما بين الدول اإلفريقية
ً
 -23بينمــا تظــل العــودة اختياريــا هــي الحــل األمثــل ملشــاكل الالجئيــن تكــون
ً
أحيانــا إعــادة توطينهــم فــي دولــة أخــرى هــي الطريقــة الوحيــدة لضمــان حمايــة
الالجئيــن ،وقــد أصبحــت إعــادة التوطيــن التقليديــة محــدودة ومقيــدة بشــكل
متزايد ،وبينما تواصل املفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة
مجهوداتهــا إلعــادة توطيــن الالجئيــن مــن إفريقيــا فــي تلــك البــاد فهنــاك حاجــة
للــدول اإلفريقيــة أن تعيــد تنشــيط إعــادة التوطيــن فيمــا بينهــا.
 -24وفــي الواقــع فــإن كثيــرمــن الــدول اإلفريقيــة قبلــت فــي املا�ضــي الجئيــن
ً
مــن دول لجــوء أخــرى مــن أجــل توطينهــم بصفــة دائمــة ،ومؤخـرا عرضــت بعــض
ً
الــدول األخــرى أن تعيــد توطيــن أعــداد صغيــرة مــن الالجئيــن واشــترطت نســبا
معينــة لهــذا الغــرض ،ومــن جانبهــا وفــرت املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

التابعة لألمم املتحدة االعتمادات لضمان االندماج الناجح لالجئين الذين تم
قبــول إعــادة توطينهــم بموجــب هــذه الترتيبــات.
التوصية الثالثة والعشرون
تناشــد النــدوة الــدول اإلفريقيــة أن توفــرأماكــن إضافيــة إلعــادة التوطيــن
في أراضيها لالجئين من الدول اإلفريقية األخرى.
التوصية الرابعة والعشرون
حيــث يتــم قبــول الالجئيــن إلعــادة توطينهــم بموجــب هــذه الترتيبــات فيمــا
بيــن الــدول اإلفريقيــة – يجــب أن توفــر املفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن
التابعــة لألمــم املتحــدة املــوارد الالزمــة لتســهيل اندماجهــم فــي مجتمعاتهــم
الجديــدة ،وبالتعــاون مــع منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة يجــب أن تســاعد
املفوضيــة كذلــك فــي تطويــر معاييــر إعــادة التوطيــن لضمــان أن إعــادة التوطيــن
فيمــا بيــن الــدول اإلفريقيــة يتــم تنفيــذه بطريقــة تتوافــق مــع قــدرات الــدول التــي
قبلــت التوطيــن.
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التوصية الخامسة والعشرون
يجــب أن يتــم التعــاون بشــأن الوســائل مــن أجــل مزيــد مــن تشــجيع
وتنفيــذ إعــادة توطيــن الالجئيــن فيمــا بيــن الــدول اإلفريقيــة بيــن املفوضيــة
العليــا لشــئون الالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة الوحــدة اإلفريقيــة
والــدول اإلفريقيــة املعنيــة ،ومــن أجــل هــذا الغــرض يمكــن عقــد اجتمــاع
تشــاور ي.

ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
مجموعة الصكوك

الصكوك اإلقليمية

 )7السكان اآلخرون الذين يحتاجون للحماية واملساعدة اإلنسانية
ً
-25باإلضافة إلى الالجئين والعائدين واملشــردين داخليا – هناك ســكان
آخــرون – بمــا فــي ذلــك ضحايــا الفقــرأو الجفــاف أو املجاعــات وكذلــك القصــر
الذيــن ال يصاحبهــم أحــد والجنــود املســرحين الذيــن عــادة مــا يكونــون فــي حاجــة
إلــى الحمايــة واملســاعدات املاديــة التــي تماثــل تلــك التــي يحتاجهــا الالجئــون أو
العائــدون ،وال يتــم إقـراراحتياجاتهــم بالطريقــة املعتــادة فــي تكليفــات املنظمــات
الدولية اإلنسانية.

التوصية السادسة والعشرون
يجــب علــى املنظمــات التــي تقتصــر تكليفاتهــا علــى جماعــات معينــة مــن
األشــخاص أن تقــوم بتنفيــذ أنشــطتها اإلنســانية وأنشــطة املســاعدات بطريقــة
مرنــة ومبتكــرة ،وينبغــي عليهــا أن تناضــل مــن أجــل ضمــان الوفــاء باحتياجــات
املجتمــع الــذي يقيــم فيــه الالجئــون والعائــدون ،دون االقتصــار علــى أولئــك
األشــخاص الذيــن يقعــون ضمــن نطــاق تكليفاتهــم فقــط.
 )8االستعداد واالستجابة للطوارئ
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 -26وضعــت النــدوة فــي االعتبــاراملبــادرات األخيــرة التــي تهــدف إلــى تحســين
استعداد املجتمع الدولي للطوارئ وآليات مجابهتها ،فباإلضافة إلى إنشاء إدارة
الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم املتحــدة فــي عــام  1991تــم إنشــاء عــدة آليــات
لإلنــذاراملبكــر ،وقــد أنشــأت معظــم املنظمــات املهتمــة بالعمــل اإلنســاني آليــات
ملجابهــة الطــوارئ.

الصكوك اإلقليمية

 -27ومع ذلك فقد كان رد الفعل في كافة الطوارئ الرئيسية الخاصة
ً
ً
بالالجئيــن التــي حدثــت فــي إفريقيــا متأخــرا وضعيفــا بوجــه عــام ،ومــن بيــن
ً
أســباب كثيــرة أخــرى – يعتمــد النظــام تقريبــا بصفــة كليــة علــى املنظمــات
فيمــا بيــن الحكومــات واملنظمــات غيــر الحكوميــة الخارجيــة والتمويــل
ً
واملــوارد املاديــة الخارجيــة ،وثانيــا – ليــس هنــاك نظــام إعانــة دولــي قائــم
ً
بذاتــه – هنــاك عــدة ممثليــن ال يظهــرون دائمــا االعتمــاد الهيكلــي ويتوزعــون
ً
ً
أحيانــا بيــن مختلــف التكليفــات واألهــداف التــي تتعلــق باملؤسســات ،ثالثــا
ً
يتميــز النظــام بالكثيــر مــن املنافســة والتداخــل والضعــف ،وأخي ـرا ال يمكــن
ً
إلجــراءات رد الفعــل فــي حــاالت الطــوارئ أن تكــون فعالــة تمامــا إذا لــم ترتبــط
بتفاعــل العوامــل السياســية املعقــدة مــع العوامــل األخــرى التــي تســبب
حــاالت الطــوارئ فــي املقــام األول.
التوصية السابعة والعشرون
تســاند النــدوة املجهــودات املســتمرة التــى تســتهدف تقويــة النظــام الدولــي
لــرد الفعــل تجــاه حــاالت الطــوارئ بمــا فــي ذلــك – إج ـراءات تطويــر نظــم فعالــة
لإلنذاراملبكرمن أجل تحسين التنسيق والتعاون واالتصال فيما بين الوكاالت
ّ ّ
ّ
الخاصة باللجوء
الدولية
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املعنيــة بالعمــل اإلنســاني ،واالســتعداد املســبق باملخــزون واملــوارد ،وتطويــر
التخطيــط لحــاالت الطــوارئ ،وإنشــاء آليــات لــرد الفعــل فــي حــاالت الطــوارئ مــن
خــال املنظمــات املســتقلة.
التوصية الثامنة والعشرون
وتكــرر النــدوة أن هــذه األعمــال يجــب أن تكــون مرتبطــة بالبنــاء املؤس�ســي
علــى املســتوى املحلــي ،وعلــى وجــه التحديــد يجــب أن تســاهم فــي إنشــاء وتحســين
رد الفعــل القومــي (الحكومــي) تجــاه الكــوارث ،والقــدرة علــى اإلدارة ،وتمكيــن
املنظمــات الشــعبية واملجتمعيــة علــى املشــاركة بفاعليــة فــي كافــة صــور رد الفعــل
تجــاه حــاالت الطــوارئ.
 )9مــن اإلعانــة واملســاعدة اإلنســانية إلــى الرعايــة االجتماعيــة
وا ال قتصا د يــة
 -28الحظــت النــدوة أنــه فــي أج ـزاء كثيــرة مــن إفريقيــا يتميــز الوضــع فــي
كل مــن دولــة املنشــأ ودولــة اللجــوء بالفقــر الشــديد واالختــال الخطيــر للبنيــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة .وحيــث أن إعانــة املســاعدة تكــون مطلوبــة إلنقــاذ
الحيــاة فــي حالــة الطــوارئ فــإن األهــداف طويلــة املــدى مــن أجــل إعــادة التأهيــل
وإعادة البناء والتنمية ال يمكن أن تتحقق بهذه املساعدة وحدها ،وعالوة على
ذلك – طاملا لم تتحقق تلك األهداف فإن إعانة املساعدة في حد ذاتها قد تزيد
مــن حالــة االحتيــاج للمســاعدة.
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التوصية التاسعة والعشرون
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الصكوك اإلقليمية

يجــب تصــور وتوزيــع إعانــة الطــوارئ واملســاعدات اإلنســانية – كلمــا كان
ً
ذلــك ممكنــا – فــي نطــاق أهــداف التنميــة طويلــة املــدى للــدول املعنيــة وبغــرض
منــع حــدوث الن ـزاع و/أو التشــريد مــرة أخــرى ،ولهــذا يجــب ترتيــب املســاعدات
اإلنســانية بحيــث تمهــد طبيعتهــا قصيــرة املــدى الطريــق إلــى الحلــول متوســطة
وطويلــة املــدى – أي إعــادة التأهيــل وإعــادة البنــاء والتنميــة بوصفهــا الهــدف
الجوهــري واألسا�ســي.

التوصية الثالثون
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يجــب تنظيــم مشــاركة املنظمــات ذات العالقــة – فــي إطــارالتنســيق فيمــا
بيــن الــوكاالت – بالطريقــة التــي تتيــح ارتبــاط اإلجـراءات املوضوعــة للتغلــب علــى
ً
حــاالت الطــوارئ بسياســات وبرامــج التنميــة الجيــدة ،وهــذا االتجــاه يكون صعبا
ً
بالنســبة لتلــك املجتمعــات التــي تكــون الحــرب والتشــريد قــد خلفــت فيهــا ضعفــا
ً
اقتصاديا وحطمت البنية التحتية ودمرت نظم إنتاج املوارد الغذائية وتسببت
فــي نقــص حــاد فــي الغــذاء وتســببت فــي ســوء التغذيــة وتف�شــي حــاالت الوفــاة علــى
نطــاق واســع ،وفيمــا يتعلــق بإعــادة التأهيــل – وعلــى وجــه الخصــوص بالنســبة
لالجئيــن ذوى الخلفيــة الزراعيــة – يجــب تزويدهــم باألرا�ضــي الســتيطانها
واســتخدامها وكذلــك البــذور واألدوات واآلالت الزراعيــة األخــرى واملاشــية حتــى
يتســنى لهــم أن يســتعيدوا أســلوب الحيــاة الطبيعيــة ،ويجــب كذلــك أن تكــون
هنــاك اســتثمارات كبــرى فــي الصحــة والتعليــم واإلســكان والصحــة العامــة وفــي
إعــادة بنــاء وتأهيــل البنيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.
 )10الجوانب التنظيمية

ً
 -29يســتلزم تنفيــذ التوصيــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تفاعــا بيــن
املســائل السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،ويجــب أن تتكامــل كافــة هــذه
املسائل في نظام شامل ومنطقي تكمل فيه الحكومات واملنظمات الدولية وغير
الحكوميــة بعضهــا البعــض بطريقــة فعالــة ومؤثــرة.
التوصية الحادية والثالثون

الصكوك اإلقليمية

تناشــد النــدوة الحكومــات واملنظمــات فيمــا بيــن الحكومــات واملنظمــات
غيرالحكومية باتخاذ اإلجراءات املشتركة من أجل تنفيذ املقترحات الواردة في
ً
هــذه الوثيقــة ،وحيثمــا يكــون ضروريــا يجــب أن تتــم مراجعــة تكليفــات أو هيــاكل
أو قدرات أو صالحيات املؤسسات الخاصة بذلك من أجل تمكينها من معالجة
مــدى أوســع مــن املســائل اإلنســانية واالجتماعيــة والسياســية ،وباإلضافــة إلــى
ذلــك يجــب دعــم التعــاون والتنســيق بيــن املنظمــات والســلطات ،كمــا يجــب
اقتحــام التحديــات الجديــدة أو غيــراملســبوقة بشــكل مبتكــر.
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الجزء الثالث
املتابعة
التوصية الثانية والثالثون
تطالــب النــدوة منظميهــا أن يرســلوا التوصيــات املذكــورة إلــى الهيئــات
املناســبة وهــي علــى الترتيــب منظمــة الوحــدة اإلفريقيــة ،واألمــم املتحــدة،
واملفوضيــة العليــا لشــؤون الالجئيــن التابعــة لألمــم املتحــدة ،والهيئــات األخــرى
فيمــا بيــن الحكومــات ،والهيئــات غيــرالحكوميــة ذات الصلــة لدراســتها واملوافقــة
عليهــا.
التوصية الثالثة والثالثون
كمــا يجــب إرســال التوصيــات كذلــك إلــى الــدول أعضــاء منظمــة الوحــدة
اإلفريقية والدول أعضاء اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين
ً
التابعــة لألمــم املتحــدة لدراســتها وتنفيذهــا كيفمــا تــرى ذلــك مناســبا.
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التوصية الرابعة والثالثون
وتكــون تلــك الــدول واملنظمــات املذكــورة بالتحديــد فــي هــذه الوثيقــة
مطالبــة بمتابعــة واتخــاذ اإلج ـراءات العمليــة مــن أجــل تنفيــذ التوصيــات ذات
الصلــة.

الصكوك اإلقليمية
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