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 تقرير المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين

 داخميا  نازحين والعائدين والالجئين بشأن ال
 5102يونيو  - يناير

 مقدمة:
بلجئيف والعائديف والنازحيف لا بشأف جنة الممثميف الدائميفشرعت المجنة الفرعية لم .1

خبلؿ   درجة ، في تنفيذ األنشطة المداخميا، بالتعاوف مع مفوضية االتحاد األفريقي
 وشممتلخطة العمؿ المعتمدة في بداية السنة.  وفقاً  2015سنة األوؿ مف النصؼ 

داف ومبلوي وأوغندا. كما إيفاد بعثات تقييـ إلى كؿ مف جنوب السو األنشطة  أيضاً 
 .  شممت مشاركَة المجنة الفرعية في أنشطة المفوضية

 األنشطة:

 الجئين:لبشأن ااجتماعات المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين 

 13بلجئيف في لبشأف االمجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف ىيئة مكتب  اجتمعت .2
قبؿ عقد الجمسة العامة  2015سنة عمميا ل ةإلجراء مراجعة أولية لخط 2015فبراير 

  .بلجئيف والعائديف والنازحيف داخمياً لبشأف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف 
بلجئيف والعائديف لبشأف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف ا ىيئة اجتمعت .3

رنامج أنشطة لبحث مشروع ب 2014مارس  20جمسة عامة في في  والنازحيف داخمياً 
مناقشة مسائؿ أخرى ىامة تتعمؽ بميمة المجنة  لؾ كذو  ،الذي تـ عرضو 2015
اعتماد برنامج أنشطة عمى  ىذه الدورة أساساً في مناقشات ال وقد ركزت  . الفرعية
عقد المشاورات اإلقميمية حوؿ الموقؼ و ترتيبات اللمجنة الفرعية وكذلؾ  2015
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 2016نسانية العالمية المقرر عقدىا في مايو األفريقي الموحد خبلؿ القمة اإل
 ، تركيا.بإسطنبوؿ

 بشأف اجتمعت مف جديد ىيئة مكتب المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف .4
 ، مع إدارة الشؤوف السياسية2015مايو  11في  والعائديف والنازحيف داخمياً لبلجئيف ا

 EX.CL/DEC.817(XXV)يذي األنشطة المتعمقة بتنفيذ مقرر المجمس التنفلمناقشة 
بشأف تنفيذ العممية السياسية االستشارية في جميع مناطؽ االتحاد بغية التوصؿ إلى 

في  2016لقمة اإلنسانية العالمية المقرر عقدىا في مايو ا  في أفريقي موحدموقؼ 
 اسطنبوؿ، تركيا.

ين والعائد بشأن الالجئين المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمينمهام 
 والنازحين داخميا  

لتقييـ  مياـ بعدة  لبلجئيفا بشأف أعضاء المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميفقاـ  .5
تدخؿ و إلدارة الشؤوف السياسية. الشؤوف اإلنسانية قسـ  دعـ مفبو ، الوضع اإلنساني

بلجئيف لا بشأف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميفىذه البعثات في إطار مقرر 
مف خبللو حددت ، والذي 2015مارس  20المعتمد في  والعائديف والنازحيف داخمياً 

، 2015القياـ بجممة مف األنشطة خبلؿ سنة  وطمبت مف المفوضيةبرنامج أنشطتيا 
في الدوؿ األعضاء في   ميدانية بعثاتتنفيذ مور أخرى، أمف بيف  ،بما في ذلؾ

 والتحديات اإلنسانية األخرى. نزوح السكافمف مشكمة  األكثر تضرراً االتحاد األفريقي 
 المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف، قامت 2015األوؿ مف  النصؼ خبلؿ و 

 إنسانية في الدوؿ األعضاء اآلتية: ببعثات تقييـلبلجئيف ا بشأف
 جميورية جنوب السوداف 
 جميورية مبلوي 
 جميورية أوغندا 
 وب السودانجمهورية جنلبعثة التقييم اإلنساني   ( أ

والعائديف والنازحيف لبلجئيف ا بشأف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميفقامت  .6
إبريؿ  25إلى  19جميورية جنوب السوداف مف إلى تقييـ إنسانية زيارة ب داخميا
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سعادة  لمجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف قاد البعثة الرئيس الجديدو . 2015
إثيوبيا في ف، سفير الجميورية العربية الصحراوية الديمقراطية ميألااوي يحي /السيد

 الشؤوف اإلنسانية قسـ مف  فاموظَّفَ رافقو الذي و والممثؿ الدائـ لدى االتحاد األفريقي 
 إدارة الشؤوف السياسية.ب
كمفة التقت بعثة االتحاد األفريقي في جوبا، عاصمة الببلد، السمطات الحكومية الم .7

 نية والتخفيؼ مف مخاطر الكوارث، والمجنة المكمفة بشؤوف البلجئيف.الشؤوف اإلنساب
ميف العاـ لؤلمـ المتحدة لجنوب السوداف بالممثؿ الخاص لؤل التقت البعثة أيضاً و 

 في جنوب السوداف.مـ المتحدة العاممة في مجاؿ الشؤوف اإلنسانية وكذلؾ وكاالت األ
وقع حماية المدنييف الموجود في مخيـ مبعد ذلؾ، قامت البعثة بزيارات ميدانية في و 
وكذلؾ في مخيـ البلجئيف في جرـو الواقعة  السودافجنوب عثة األمـ المتحدة في ب

 عمى بعد حوالي ساعة مف العاصمة.
 تييمف عميو األحواؿ المعيشية جميورية جنوب السودافالوضع اإلنساني في زاؿ يال .8

في جوبا  2013ديسمبر  15في  المعارؾ التي اندلعتبسبب لؤلشخاص النازحيف 
لمعارضة والتي َتَوسَّعت إلى أماكف أخرى في ابيف القوات الحكومية لجنوب السوداف و 

أدت ىذه المعارؾ و  يونيتي، وفي واليات أعالي النيؿ.و ولي، قالببلد، خاصة في جون
مميوف داخؿ جنوب  1،5( شخص، مف بينيـ حوالي 2إلى نزوح أكثر مف مميوني )

 إلى البمداف المجاورة. وأكثر مف نصؼ مميوف شخصاً السوداف 
حوالي  بمغ عدد األشخاص النازحيف داخمياً ، 2015بريؿ أ 25داخؿ الدولة، بتاريخ   .9

 واليةفي  264.100و في والية يونيتي؛  366.400و ولي؛ قفي جون 604.500
ع واقإلى ممف األشخاص النازحيف %5لجأ و  .سكيفي ال 130.800و ؛أعالي النيؿ

 825نتيو )ا، بالسيما، مـ المتحدة في جنوب السودافحماية المدنييف التابعة لبعثة األ
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، وبور (359 21) كاؿموم  (805 34)في جوبا األمـ المتحدةخيمات م(، و 52
(2 644). 

والنوير  دينكااليعود نزوح السكاف في ممكاؿ أساسا إلى التوترات العرقية بيف  .10
يطرح العدد و  والمعارضة. لمستمر بيف القوات الحكوميةؾ، وكذلؾ إلى العنؼ الشو الو 

تحديا ضخما لحكومة جنوب السوداف التي ال تزاؿ الكبير لؤلشخاص النازحيف داخميا 
 تعاني مف ندرة المواد الغذائية لبلستجابة إلى احتياجات األشخاص النازحيف.

الذيف َقِدموا بعد  مشكمة استقباؿ البلجئيف السيما ىؤالء يواجو جنوب السوداف أيضاً  .11
في جميورية السوداف المجاورة، بيف  2011اندالع النزاعات، في يونيو وسبتمبر 

في واليات جنوب  ،الشماؿ-وحركة تحرير شعب السوداف ،وات السودانية المسمحةقال
في والية  في جنوب السوداف، يوجد معظـ ىؤالء البلجئيفو  ردفاف والنيؿ األزرؽ.ك

ف مف دوؿ بلجئيال يستقبؿ البمد أيضاً و  ة في ماباف و يونيتي.أعالي النيؿ وبخاص
ثيوبيا، وجميورية أفريقيا الوسطى، أخرى  مثؿ جميورية الكونغو الديمقراطية، وا 
 وأوغندا.

أدى العنؼ المسمح في ىذا البمد إلى عرقمة التقدـ الضئيؿ الذي أحرزتو حكومة  .12
ير جزء كبير مف وسائؿ عيش لقد تـ تدمو  وشعبو منذ االستقبلؿ.جنوب السوداف 

 ، األمؿ قائماً  بقىلكف، يو  حيث وجد البمد الفتي نفسو في حالة طوارئ إنسانية.السكاف 
المستقبؿ، في أف تتجاوز المجتمعات المحمية اختبلفاتيا لممضي قدما نحو  بشأف

 إحبلؿ السبلـ بينيا.
د المتعمقة بالمسائؿ لبلتحاالقانونية  إلى الصكوؾفيما يتعمؽ بانضماـ البمد الفتي  .13

أف حكومة جنوب السوداف أعربت عف استعدادىا لبلنضماـ يجدر التذكير باإلنسانية، 
الخاصة جوانب تحكـ ال، التي 1969لسنة إلى اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية 

َصدِّؽ ي  ع البمد أيضا عمى اتفاقية كمباال، لكف لـ ووقَّ  .كؿ البلجئيف في أفريقياابمش
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 تشجيعدعـ و في االتحاد األفريقي ستمر أف ي جداً الميـ وعميو، مف  د.عمييا بع
والتصديؽ والدخوؿ في التشريعات الوطنية  جميورية جنوب السوداف عمى االنضماـ

  وتنفيذ الصكوؾ القانونية الدولية بشأف البلجئيف والنازحيف. 
 

قدرة  كبيرة عمىآماال عمقوف ي جنوب السوداف سكاف أف نبلحظ أف الميـغير أنو مف  .14
قناعيـ و طاولة واحدة  إلىأطراؼ النزاع  جمب لمساعدتيـ عمى األفريقي االتحاد ا 

مساعيو  االتحاد األفريقي استخداـ مف المتوقع ف ولذلؾ،  .محادثات السبلـ مواصمةب
استعادة  مف أجؿ إلى المسار الصحيحتعود  المتعثرة أف الوساطة لضماف الحميدة
 .السوداف ي جنوبواالستقرار ف السبلـ

 مالوي جمهورية في اإلنساني التقييم بعثة ب(
ببعثة تقييـ إنسانية في جميورية مبلوي  قامت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف .15

قاد و الوضع اإلنساني السائد في ىذا البمد. معاينة ل 2015بريؿ أ 30إلى  26مف 
د فتحي إدريس، سفير جميورية مصر السيد محم /بعثة االتحاد األفريقي سعادة

ف مف اموظَّفَ رافقو العربية في إثيوبيا والممثؿ الدائـ لدى االتحاد األفريقي الذي 
 مفوضية االتحاد األفريقي.

دارات ووكاالت  التقت. 16 بعثة االتحاد األفريقي في مبلوي مع عدة ممثميف لوزارات وا 
 النزوح الداخمي لمسكاف.لة أكمفة بمسمالتمؾ الفيضانات و  مكافحةكمفة بالحكومة الم

ت نامف الفيضا كثر تضرراً بعد ذلؾ توجيت البعثة إلى مناطؽ جنوب الببلد األو 
مف جراء  لتقييـ وضع النازحيف داخمياً  ،وشيكواوا ،ونسانجي ،السيما مقاطعة فالومب

 الكوارث الطبيعية.
متكررة مثؿ الجفاؼ اللكوارث الطبيعية ايتميز الوضع اإلنساني في مبلوي ب. 17

تعرضت ، 2015في يناير و . سنوياً  شخصاً  26 000والفيضانات التي تمس 
الطبيعي حيث أدت إلى عدؿ مقاطعات جنوب مبلوي ألمطار غزيرة تجاوزت الم
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آثارا إنسانية  ، مما َخمَّؼضخمة عمى طوؿ نيري شير وروبحدوث فيضانات 
نزوح تدمير المنازؿ و شرية و خسائر بإلى ر ىذه األمطاأدَّت و  .ضخمةومادية 

تبلؼ األراضي الزراعية التي غمرتيا المياه في جرؼ العائبلت، و   15الماشية، وا 
 مقاطعة.

ىذه الفيضانات نتيجة عدد األشخاص النازحيف كاف ، 2015بريؿ أ 30حتى  .18
وقد تـ إيواءىـ مؤقتا في ست مقاطعات مف المقاطعات شخص  145.000
 64.000وفاة في حيف غمرت المياه حالة  106 وتـ تسجيؿ. 15ػالمتضررة ال

الحكومة فيما يتعمؽ بالمحاصيؿ ىكتار مف األراضي الزراعية وىو ما أثار قمؽ 
تسببت ىذه الفيضانات ونزوح و  الشيور القادمة. في لمسكاف واألمف الغذائي 

 423تـ تسجيؿ حيث في انتشار وباء الكوليرا. ف المترتب عف ىذا الوضع االسك
 .2015بريؿ أت خبلؿ شير ياوف (6) كوليرا وستحالة 

آثار ىذه جاوز وأنشطة ت ةاإلنسانيعمميات عمى تنسيؽ الحكومة مبلوي  شرؼت   .19
 الكارثة مف خبلؿ اإلدارة المكمفة بمسائؿ الكوارث بدعـ مف الشركاء اإلنسانييف

 لوجستياً و  عممياً  مف جانبيا، قدمت وزارة الدفاع والشرطة الوطنية دعماً و والمانحيف. 
تجتمع و  عمى مستوى المقاطعات بغية تحسيف تنسيؽ عممية مواجية ىذه الكوارث.

ضحايا الكوارث الحكومة بصفة منتظمة بالمجنة الوطنية لمتدخؿ العاجؿ ومساعدة 
 التقارير المرحمية بشأف طرؽ مواجية مشكمة الفيضانات.لبحث 

 بيف التنسيؽ آلية تحسيف ىإل الحاجة بشأف شواغؿ  عف عراب اإل تـ فقد ذلؾ، ومع .20
. ويمكف المبكر اإلنذاروضع نظاـ  إلى والحاجة والمحمي، الوطني المستوييف
 أراضيداخميا في  النازحيفإلعادة  التخطيط في التزاميا تحسف أف مبلويلحكومة 

 نفس في عاـ كؿ الفيضانات كارثة نفسل تعرضوا السكاف نفس كما وآمنة جديدة
 لبدء األجؿ طويمة خطةب مصحوباً  يكوف أف يمكف وىذا. فييا يعيشوف التي المناطؽ
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أف  بعد حياتيـستئناؼ ال المتضرريف لؤلشخاص لمسماح الرزؽ لكسب جديدة برامج
 .بعيداً  ممتمكاتيـ األخيرة الفيضاناتجرفت 

إعادة تشجير  مثؿ، مف الميـ لحكومة مبلوي القياـ بمشروعات تنموية طويمة المدى .21
 األراضي الزراعية ريبغية ، األمطار الغزيرة لحصاد جيات التدخؿواستراتي األراضي

بعيف  شاير نير ؤخذ انجراؼ تربةيأف  وينبغي أيضاً  .خبلؿ موسـ الجفاؼ
 .االعتبار

 وضع أىميةتعتبر و . مبلوي في لمكوارث التأىب نظاـواضحة لتحسيف  حاجة ىناؾ .22
 مبلوي شيدتو . بلويم في الطويؿ المدى عمى تدابيرال إحدى وطنية طوارئ خطة

كاف أثر  ولكف والفيضانات، الغزيرة األمطار ىطوؿ في متساوية شدة وموزامبيؽ
 أيضاً  ىناؾ كوفت أف يمكفو . والسكاف البيئة عمى تدميراً  أكثر مبلوي في الفيضانات

 المناطؽ في السكاف عمى بالفائدة تعود ومشاريع تأىب وخطط مشتركة وقائية تدابير
 .المجاورة البمداف في اتلمفيضان المعرضة

مع ىذا البمد، أعمف االتحاد األفريقي عف تقديـ مساعدة مالية  تضامففي بادرة  .23
 ( لصالح السكاف المتضرريف.100.000مئة ألؼ دوالر أمريكي )قدرىا 

 
 

 

 البعثة في جمهورية أوغندا ج(

والنازحيف  لبلجئيف والعائديفا بشأف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف قامت .24
نساني في جميورية الوضع اإلتقييـ لببعثة  ،2015مايو 22إلى  18، مف داخمياً 
جوزيؼ نوريس، سفير جميورية  /بقيادة سعادة السيد ،ىذه البعثة وتـ ترتيب . أوغندا

موازاة مع الزيارة اإلنسانية ، سيشؿ في إثيوبيا والممثؿ الدائـ لدى االتحاد األفريقي
 عائشة عبد اهلل، مفوضة الشؤوف السياسية. /ى البمد سعادة الدكتورةالتي قامت بيا إل

التعرؼ عمى السياسة األوغندية كاف اليدؼ مف ىذه الزيارة، مف بيف أمور أخرى،  .25
دماج البلجئيف. وىي السياسة التي تختمؼ عف تمؾ الم َطبَّقة  في مجاؿ استقباؿ وا 
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لـ  البلجئيف وليس دة توطيف عاإفي عدد كبير مف البمداف بما أنيا تشجع عادة 
 في مخيمات البلجئيف. شمميـ

مكتب رئيس ب  اثنيف مف كبار المسئوليف مف قبؿ  است قبمت بعثة االتحاد األفريقي .26
أطمعا بيذه  يف األميف الدائـ ومفوض  البلجئيف، المذأي   ،األوغندي راء الوز 

 لبلجئيف.وفد االتحاد األفريقي عمى سياسة الحكومة بخصوص ا المناسبة
ت درج في ىذا المجاؿ سياسة صياغة ، اتخذت حكومة جميورية أوغندا مبادرة فعبلً  .27

 بحث و الميزنة مفيضالبلجئيف في خطة التنمية الوطنية؛ وىو ما دماج ألة إمس
 وتتيح  السياسة الخاصة باليجرة في الببلد.المسائؿ المتعمقة بالبلجئيف في إعداد 

يـ في دراج البلجئيف الموجوديف في بمدانمية وقادتيا بإىذه السياسة لممجتمعات المح
َأطمعت الحكومة و  . مقومات الحياةمف و خططيـ المحمية، السيما فيما يتعمؽ باأل

 منح الجنسية.  صدي لمسائؿ أنيا تنوي أيضا التبعثة االتحاد األفريقي 
ستقباؿ في مجاؿ ام نتَيجة أعرب وفد االتحاد األفريقي عف ارتياحو لمسياسة ال .28

دماج  وىي السياسة التي تعتبر شاممة وتدريجية والتي تعزز ، البلجئيف في أوغنداوا 
ف كانوا قدرات وكفاءات   نازحيف.مف الالبلجئيف في بناء وسائؿ عيشيـ حتى وا 

دماج البلجئيف و  يجب دعميا  رائدة سياسةتعتبر سياسة أوغندا في مجاؿ استقباؿ وا 
 كممارسة مثمى يجب االقتداء بيا.ى وتقاسميا مع بمداف أفريقية أخر 

وزارت  ،الببلدالشركاء اإلنسانييف العامميف في بالتقت بعثة االتحاد األفريقي أيضا  .29
 في شماؿ أوغندا وكيريندوجو ،إعادة توطيف البلجئيف في كيانجواليمخيمات 

جميورية الكونغو الديمقراطية السوداف و  بالبلجئوف القادموف مف جنو حيث يعيش 
عمى  االطبلعمف مكَّنت ىذه الزيارة الميدانية بعثة االتحاد األفريقي و  يا.وكين

دماجاآلثار اإليجابية لمسياسة التي تنتيجيا الحكومة في مجاؿ   استقباؿ وا 
في األراضي التي م نحت يعيشوف في ظروؼ م رضية وف ئفيؤالء البلج البلجئيف.
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نتاج المواد الغذائية بيدؼ التوصؿ إلى تحقيؽ االكتفاء الذاتي  ليـ لزراعة وا 
ليسوا في  الذيف أ عيد توطينيـمف ىذه المخيمات الغذائي؛ حيث أف األشخاص 
 لمنظمات اإلنسانية األخرى.اأو ألمـ المتحدة مف ا حاجة إلى المساعدة الغذائية 

فحـ الذي يعتبر الوقود الرئيسي الباستخداـ  فيما يتعمؽة شواغؿ ثمىناؾ ذلؾ، مع  .30
والسكاف لتحضير الوجبات الغذائية لمسكاف الموجوديف في مواقع إعادة التوطيف 

الغابات واألشجار في زالة ، يساىـ استخداـ فحـ الخشب في إفعبلً و  المحمييف.
يئية بشكؿ مستداـ، ضماف استخداـ الموارد الب ثـ  فمف الضروري ومف .المنطقة

جؿ أوكذلؾ تحديد مصادر أخرى لمطاقة مف ما تـ استخدامو استبداؿ مف خبلؿ 
 حماية البيئة. ثـ  إنقاذ األشجار ومف

كما يتـ توفير يتـ توفير التعميـ االبتدائي ألبناء البلجئيف في ىذه المخيمات.  .31
،  وبالط مثؿ الخياطة والحبلقة وصنعالِحرؼ اليدوية التدريب في بعض 

 في المخيمات. والنجارة، مف قبؿ مختمؼ العناصر الفاعمة في المجاؿ اإلنساني
أنو، بالرغـ مف توفر المدرسة االبتدائية لكف، الحظت بعثة االتحاد األفريقي  .32

 بناء البلجئيف في مخيمات إعادة التوطيف، إال أف التعميـ الثانوي غير متوفر.أل
مف الخدمات األساسية التي تقدميا  ليس جزءاً ي بكوف التعميـ الثانو ي َفسَّر ىذا و 

 خرى.لمتحدة والمنظمات اإلنسانية األا األمـ
لكف ال يمكف لؤلطفاؿ  ىذه المخيمات، غير أنو توجد ثانوية خاصة في ضواحي .33

أنشأت و  الموارد المالية البلزمة. امتبلكيـ لعدـ البلجئيف مزاولة دراستيـ فييا 
أف المدرسة ال إال  ثانوية مفتوحة لبلجئيف. ندنجو كيريافي المحمية المجتمعات 
 تبرات لمخأدوات ا باإلضافة إلى نقص ؛فية بسبب نقص المعمميفاالك تقدـ الدروس
طفاؿ الكفيمة باستقباؿ األ المياجع األخرى، وكذلؾ نقصضرورية والتجييزات ال

 عف المدرسة. بعيداً  المقيميف اليتامى وأولئؾ 
لجيود التي تبذليا ا بشأف  ب وحكومة جميورية أوغنداتضامف مع شعفي بادرة  .34

األشخاص البلجئيف في ىذا البمد، مف أجؿ استقباؿ البلجئيف، وتضامنا مع 
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( لدعـ 100.000) ربمبمغ مئة ألؼ دوالشيكًا قدمت بعثة االتحاد األفريقي 
 مف أجؿ استقباؿ جونفي كيرياندو مرحمة التعميـ الثانوي  احتياجات التبلميذ في
 جو.نطفاؿ المجتمع المحمي في كيرياندو أاألطفاؿ البلجئيف و 

 

 .التشاور حول الموقف األفريقي الموحد في مؤتمر القمة العالمية لمعمل اإلنساني

تجدر اإلشارة إلى أنو خبلؿ الجمعية العامة الثامنة والستيف لؤلمـ المتحدة  في  .35
المتحدة انعقاد أوؿ قمة ، أعمف باف كي موف، األميف العاـ لؤلمـ 2013سبتمبر 

 ، في اسطنبوؿ، تركيا.2016عالمية لمعمؿ اإلنساني في مايو 

بناء عمى ذلؾ، فإف المجمس التنفيذي، بعد أف الحظ أف أفريقيا ستحتؿ صدارة   .36
بإعبلف األميف  Ex.CL/Dec.817 (XXV)مناقشات القمة العالمية، يرحب في مقرره 

العاـ لؤلمـ المتحدة انعقاد أوؿ مؤتمر عالمي لمعمؿ اإلنساني في اسطنبوؿ، 
مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاوف الوثيؽ  تدع "... و، 2016تركيا، في مايو 

التابعة لمجنة الممثميف الدائميف إلى  اخمياً مع المجنة الفرعية لبلجئيف والنازحيف د
 إعداد موقؼ أفريقي موحد ليتـ عرضو خبلؿ القمة العالمية لمعمؿ اإلنساني ...
لى القياـ باستمرار في رفع تقارير مرحمية إلى المجمس التنفيذي خبلؿ كؿ قمة  وا 

 عادية إلى القمة العالمية لمعمؿ اإلنساني 

ضية، بالتعاوف مع المجنة الفرعية لبلجئيف ، فإف المفو عند المضي قدماً   .37
التابعة لمجنة الممثميف الدائميف تعمؿ عمى تنفيذ خارطة طريؽ  والنازحيف داخمياً 

لعممية سياسية ستشمؿ مشاورات إقميمية في جميع أقاليـ االتحاد الخمسة )انظر 
 قائمة األحداث المرفقة(.

 األعضاء والمجموعات لدوؿبيف ا مناقشاتإلى  اإلقميمية المشاورات ستؤدي  .38
العالمي  اإلنساني في المشيد المسائؿ الناشئة حوؿ االقتصادية اإلقميمية

http://www.au.int/en/Executive%20Council%20of%20the%20African%20Union/Decision/Ex.CL/Dec.(XXV)
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مف أجؿ  اإلصبلح عممية سياسية ترمي إلى" ستتـ  وعند القياـ بذلؾ، واإلقميمي
 التي تضع أفريقيا في المشتركة القيم فيمتجذر اإلنساني ال تعزيز النظاـ

ألفريقيا في  وشمولية وصبلحية أكثر جدوى ينما تبقىب محؿ الصدارة، اإلنسانية
 .تحديات الحاضر والمستقبؿ

 :الموحد يالموقف األفريق اعتماد المؤدية إلى خارطة الطريقفيما يمي   .39

 ميدراند )قد تم القيام به( الجنوب األفريقي 5102مايو  52 – 52

 أروشا شرؽ / شماؿ أفريقيا 2015يوليو  31- 28

 أديس أبابا / الجزائر الشماؿ   2015أغسطس  

 ياوندي شرؽ أفريقيا 2015أغسطس  14 – 12

أغسطس  28 – 26  
 أبوجا غرب أفريقيا 2015

  نيروبي  / أديس أبابا/أبوجا  المنتديات الرفيعة المستوى 2015سبتمبر 

 أديس أبابا  إحاطة لجنة الممثميف الدائميف / المجنة الفرعية 2015سبتمبر 

 أديس أبابا  اجتماع الخبراء 2015نوفمبر 

 أديس أبابا  االجتماع الوزاري 2015نوفمبر 

 أديس أبابا  إحاطة لجنة الممثميف الدائميف / المجنة الفرعية 2015نوفمبر 

 أديس أبابا  إحاطة لجنة الممثميف 2015نوفمبر 

 أديس أبابا  المجمس التنفيذي 2016يناير 

 بابا أديس أ المؤتمر 2016يناير 
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 األعضاء والمجموعات بيف الدوؿ مناقشات إلى قميميةاإلمشاورات التؤدي س .40
، العالمي واإلقميمي اإلنساني داخؿ المشيد الناشئة مسائؿ ال حوؿ ميةاالقتصادية اإلقمي

 القيـ فيمتجذر ال، اإلنساني تعزيز النظاـو  مف أجؿ إصبلح "العممية السياسية"ػلمقياـ ب
أكثر  تكوففي حيف  ،الصدارة في  الجانب اإلنساني  ضعتالتي  أفريقيا في المشتركة

 .حديات الحاضر والمستقبؿتصمح ألفريقيا في توشمولية و  أىمية

 ي:يم عتماد مااخارطة الطريق التي تؤدي إلى 

 ،وحدالم الموقف األفريقي (.أ  : السياسية يذه العمميةل ثبلث نتائجل يوجد تصور. 41
 العالمي، اإلنسانيتغيير النظاـ ل يةفريقاأل والمقترحات المخاوؼ الضوء عمى لتسميط

مجددًا  يؤكدإعالن  (ب لممستقبؿ؛ مناسبةو  صمة  ذاتإنسانية جديدة في إطار أجندة و 
عادة تأكيد القسري و  النزوحمسائؿ معالجة ب االتحاد األفريقي التزاـ الوحدة  مثؿأىداؼ و ا 

 ؛مستقبؿمجندة اإلنسانية لاأل في وضع معالـال مع تسميط الضوء عمى ،األفريقية الشاممة
، لمعالجة محددة أىداؼ حوؿ إلى العمؿ بمثابة دعوة تعد التوصيات ج( ومجموعة مف

 .في القارة بشكؿ شامؿ القسري النزوح مسائؿ
 

 

بلؿ عممية صنع القرار لبلتحاد سيتـ بحث نتائج المشاورات اإلقميمية مف خ. 42
، 2015فريقي، التي تشمؿ التصديؽ مف قبؿ المجنة الفنية المتخصصة في نوفمبر األ

 سطنبوؿا  عرض الموقؼ األفريقي الموحد 2016مايو 

 أديس أبابا سطنبوؿا خطة عمؿ ما بعد  2016يونيو 

 سيتـ تحديده  المؤتمر اإلقميمي حوؿ تنفيذ التزامات إسطنبوؿ 2017فبراير 
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، قبؿ عرضيا عمى القمة 2016دية لمقمة في يناير واالعتماد مف قبؿ الدورة العا
 .2016اإلنسانية العالمية في اسطنبوؿ، تركيا، في وقت الحؽ مف مايو 

تتيح عممية القمة اإلنسانية ألفريقيا فرصة أخرى لمدعوة إلى التغيير في طريقة . 43
تحتاج أفريقيا  تنظيـ وتقديـ العمؿ اإلنساني. وفي الوقت الذي يتييأ فيو العالـ لمتغيير،

عف اىتماماتيا فيما يتعمؽ  حذا التاريخ عف طريؽ التعبير بوضو مف ى إلى أف تكوف جزءاً 
باألجندة اإلنسانية المستقبمية. وسيسمح ذلؾ ألفريقيا، بطرؽ متعددة، بإعادة تأكيد 

ف ألفريقيا توفير قدر أكبر م سيتيح الموقؼ الموحد أيضاً و أولوياتيا وأىدافيا خبلؿ القمة. 
ييدؼ الموقؼ و التعاوف والتضامف مف خبلؿ إعادة التأكيد عمى ضرورة العمؿ اإلنساني. 

أف صوت واىتمامات أفريقيا ال تكوف مسموعة فحسب ولكف تكوف    تأكيد الموحد إلى
 عالمية جديدة لمعمؿ اإلنساني. أيضا مأخوذة في االعتبار في رسـ معالـ منظومة

دعو أفريقيا فحسب إلى مراجعة وتغيير نظاـ العمؿ في السعي إلنجاز ذلؾ، ال ت. 44
إلى وضع  ، ولكف ستسعى أيضاً اإلنساني العالمي بغية سد الثغرات الموجودة حالياً 

وفعالية وصبلحية في  التركيز عمى منظومة إنسانية مستقبمية تكوف أكثر جدوى وتوقيتاً 
لعالمي، ستسعى أفريقيا مواجية التحديات المستقبمية. وعمى ضوء ترابطيا مع النظاـ ا

المستقبمي الذي تود أف تشيد حمولو، نظاـ  يضمف  اىمة في النظاـ العالمي اإلنسانيلممس
تقديـ العمؿ اإلنساني بفعالية وكفاءة عمى الصعيديف العالمي والقاري. في اسطنبوؿ، 

ديات ستنتيز أفريقيا أيضا المحظة لتؤكد مف جديد ليس فحسب التزاميا بالتعامؿ مع التح
التي تواجو القارة فيما يتعمؽ بالمسائؿ اإلنسانية، ولكف أيضا لتضع اىتماماتيا في األجندة 

 العالمية بشكؿ ال لبس فيو.

الوحدة سيرتكز الموقؼ الموحد عمى ال مثؿ العميا المؤسِّسة لبلتحاد والمتمثمة في: . 45
عف  ، فضبلً ين الدولالتضامن بالتي تشدد عمى القيم المشتركة و فريقية الشاممةاأل
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طار الحد مف مخاطر الكوارث لما و ؛ 2015التزامات أفريقيا باألجندة اإلنمائية لما بعد  ا 
، والموقؼ األفريقي الموحد حوؿ تغير المناخ. كما أف رواية أفريقيا عند رسـ  2015بعد 

ارعة المتسمعالـ األجندة اإلنسانية الجديدة في ظؿ مشيد إنساني يتسـ بالعولمة والتغيرات 
فريقي عمى النحو المبيف في القانوف التأسيسي لبلتحاد سترتكز عمى رؤية االتحاد األ

القيـ المشتركة، و ؛ 2013األفريقي؛ اإلعبلف الرسمي لمذكرى الخمسيف الصادر في 
عبلفو   القسري منزوحل األسباب الجذرية معالجة المذيف ييدفاف إلىخطة عمميا كمباال و  ا 

باألجندة اإلنمائية لما فريقي االتحاد األ التزاماتاء عميو تدريجيا، وكذلؾ القضفي القارة و 
طار ما بعد ىيوجو 2015بعد   .وا 

مايو  52إلى  52انعقد االجتماع التشاوري األول إلقميم الجنوب األفريقي من . 64
. وشدد االجتماع عمى المسؤولية األساسية لحماية في ميدراند، جنوب أفريقيا 5102
أمف جميع المحتاجيف إلى المساعدة اإلنسانية. ولتحقيؽ ذلؾ، تدعو الحاجة إلى  وضماف

عف  بناء قدرات الدوؿ عمى التنبؤ باألزمات اإلنسانية ومنعيا واالستجابة ليا، فضبلً 
إلى بناء القدرات المحمية، ليس  اتكييؼ تدخميا اإلنساني مع المسائؿ الناشئة. ودع

التأكيد أيضا عمى مستوى المجتمعات المحمية، مع  فحسب عمى مستوى الدولة، ولكف
 عمييا باعتبارىا جيات فاعمة حيوية ضمف المنظومة اإلنسانية بأسرىا.

فيما يتعمؽ بالشراكات، أكد االجتماع أف دور المنظمات اإلنسانية الدولية وكذلؾ . 47
ي ىي أوؿ المنظمات اإلقميمية يظؿ ثانويا مقارنة بتدخبلت المجتمعات المحمية، الت

 الجيات المستجيبة لؤلزمات اإلنسانية، وتحتاج إلى الدعـ.

االجتماع إلى تحوؿ في النموذج لممضي  ابخصوص إصبلح النظاـ اإلنساني، دع. 48
بالعمؿ اإلنساني إلى أبعد مف االستجابة لحاالت الطوارئ، وربطو باألجندة اإلنمائية في 

عمى أف الوقاية ىي عامؿ أساسي لمتخفيؼ البمد المعني، عمى جميع المستويات. وشدد 
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مقارنة ف الوقاية ىي أكثر فعالية مف حيث التكمفة  كما أمف آثار األزمات اإلنسانية. 
 ستجابة اإلنسانية لحاالت الطوارئ.بلل

أكد عمى اإلصبلح االستراتيجي مف حيث التحوؿ مف وضع المعايير إلى تنفيذ . 49
 لؾ االمتثاؿ لموثائؽ اإلقميمية والدولية ذات الصمة.المعايير مف قبؿ الدوؿ، بما في ذ

حوؿ اليجرة، أكد االجتماع عمى ضرورة أف يأخذ العمؿ واالستجابة اإلنسانييف في . 50
عة تنمية االعتبار المسائؿ الناشئة في اإلقميـ، وال سيما مسألة اليجرة في إقميـ مجمو 

ؿ مع مشكمة كراىية األجانب، وتطبؽ ينبغي أف تتعامؿ الدو و ؾ(. الجنوب األفريقي )الساد
فريقي المتعمقة باليجرة ، بما في ذلؾ تسييؿ الدور مـ المتحدة واالتحاد األياسات األس

ؾ بشأف تسييؿ تنقؿ األشخاص يشكؿ بروتوكوؿ السادو ار التكامؿ. الحيوي لمتنقؿ في إط
 أداة ميمة لمعالجة المسائؿ المتعمقة باليجرة.

ضرورة وضع الحماية  ىؿ الجنسيف، شدد االجتماع عمسائالبيانات وم بشأف .51
  اوالمساعدة لمنساء واألطفاؿ خبلؿ األزمات اإلنسانية في صدارة النظاـ اإلنساني. ودع

إلى تعزيز القدرات في مجاؿ جمع البيانات وتحميميا، وتبادؿ معمومات ذات مصداقية 
ؾ، تدعو الحاجة إلى تنسيؽ وموثوؽ فييا لضماف اتخاذ قرارات مستنيرة. ونتيجة لذل

 ومواءمة ىذه المعمومات والبيانات.

التمويؿ اإلنساني، أشار االجتماع إلى ضرورة إنشاء أو تنفيذ آليات تمويؿ  بشأف .52
إلى زيادة تعبئة الموارد  ابغية تعبئة الموارد لصالح البمداف ذات الموارد المحدودة. ودع

عف ضماف توفر الموارد  الموارد الخارجية، فضبلً  المحمية لمحد مف االعتماد المفرط عمى
 في الوقت المناسب وبشكؿ يمكف التنبؤ بو.

في ىذا الصدد، ينبغي اإلقرار بدور البمداف المضيفة باعتباره مساىمة كبيرة في . 53
لمبدأ تقاسـ  نيا تتحمؿ أعباء مالية واجتماعية ىامة. ووفقاً أالمساعدات اإلنسانية حيث 
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مى أساس التكاليؼ الحقيقية ليذا العبء، تستحؽ البمداف المضيفة معونة األعباء، وع
 إقميمية ودولية لمساعدتيا عمى التخفيؼ مف اآلثار المترتبة عمى استضافتيا.

االجتماع إلى إنشاء آليات كفيمة بضماف أمف  اواألمف، دع بالوسائؿ وفيما يتعمؽ . 54
الحظ االجتماع و تية، وضماف الفضاء اإلنساني. العامميف في المجاؿ اإلنساني والبنية التح

لمشركات العسكرية واألمنية الخاصة، وأشار إلى الجيود الجارية، ال سيما  متزايداً  حضوراً 
في إطار مجمس حقوؽ اإلنساف لؤلمـ المتحدة، لمنظر في إمكانية إبراـ وثيقة دولية ممزمة 

 قانونا لتنظيـ أنشطتيا.

سطنبوؿ، أكد االجتماع عمى ضرورة تنفيذ االلتزامات بخصوص مرحمة ما بعد ا. 55
التي سيتـ التعيد بيا في اسطنبوؿ. وشدد عمى  أف األجندة اإلنسانية ألفريقيا مستمرة ولف 

الحظ ضرورة وضع خطة عمؿ لتنفيذ التزامات كما  تقتصر عمى حدث اسطنبوؿ. 
 .اسطنبوؿ

 الخاتمة:
لبلجئيف والعائديف والنازحيف بشأف ا الدائميف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف أنجزت. 56

 حيث يتـ السنة  خبلؿمف خطة عمميا وستواصؿ تنفيذ برنامج أنشطتيا  ىاماً  جزءاً  داخمياً 
 :، أي بمعنى2015المتضمنة في خطة عمميا لسنة بقي مف األنشطة تالتركيز عمى ما 

لبلجئيف والعائديف مف مشاكؿ ا مواصمة القياـ ببعثات في البمداف األكثر تضرراً  .1
ثيوبيا  والرأس األخضر، والجميورية العربية والنازحيف داخميا السيما: في نيجيريا وا 

وىي غينيا  اإليبوالعضاء الثبلث التي تضررت مف فيروس وفي الدوؿ األ الصحراوية
 وليبيريا وسيراليوف.
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قي الموحد فريحوؿ الموقؼ األ، في مناطؽ االتحاد األخرى، مواصمة عقد المشاورات .2
طبقا في اسطنبوؿ، تركيا،  2016لقمة اإلنسانية العالمية المقرر عقدىا في مايو خبلؿ ا

 بلف عنو. علمجدوؿ الزمني الذي تـ اإل
 بشأف المناقشات المتعمقة  ،لمفوضية االتحاد األفريقيمع اإلدارات الرئيسية  ،العمؿ  .3
لبلجئيف مع لجنة الصندوؽ الخاص ف ابشأالمجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف أنشطة ب

 بيف المجنتيف الفرعيتيف.واألدوار  الواليات بغية مواءمةلممساعدة العاجمة 
- 
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 تقرير المفوضية عن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 5106ديسمبر  – يوليو
 

آثار تحديات و االتجاىات يتضمف التقرير نظرة عامة عف الوضع اإلنساني في القارة ويحمّؿ 
 ويتضمف سردًا لؤلنشطة التي تقـوعمى السكاف في جميع أنحاء القارة.  والكوارثأوضاع النزاعات 

لمجنة الممثميف  التابعة المجنة الفرعية لبلجئيف والعائديف والنازحيف داخمياوكذلؾ مفوضية البيا 
العاممة عمى  شركاء االتحاد األفريقي والوكاالت اإلنسانية، بما في ذلؾ التعاوف مع الدائميف
 .األرض

 :لوضع اإلنساني في أفريقياعن انظرة عامة  أواًل.

وىي النزاعات التي تؤدي  عوامؿ ىامة نتيجة لثبلثة  الي في القارةالوضع اإلنساني الح جاء .1
 الحكـ في العديد مف البمداف المتضررةالمتعمقة بأوجو القصور و  إلى استمرار عدـ االستقرار

 وغير مستقرة. وكؿ ذلؾ يؤدي إلىمناخية قاسية  ظروؼ يؤدي إلىالذي وتغير المناخ 
عندما تـ  2015منذ يناير أكثر تعقيدا. و ي القارة مما يجعؿ الوضع اإلنساني ف ،يشاشةال

جديدة ناجمة عف آثار ىذه العوامؿ ا إنسانية تقديـ التقرير األخير، شيدت القارة أوضاع
 .أعبله شار إلييامال الثبلثة

ليبيا و  كينياو  مف انعداـ األمف في جميورية أفريقيا الوسطى مثيرة لمقمؽ موجاتىناؾ  زاؿالت .2
لكونغو الديمقراطية ونيجيريا وحوض بحيرة تشاد والصوماؿ وجنوب السوداف شرؽ جميورية او 

نتيجة لفشؿ االنقبلب  مواجيات في بورونديحاالت  تـ تسجيؿوفي الوقت نفسو، . والسوداف
. األجانب األبرياءضد ألجانب قائمة عمى كره اىجمات  ، بينما شيدت جنوب أفريقياالعسكري
مف آثار التغيرات المناخية الناتجة عف أنماط  نيعاتبلوي ممدغشقر و موزمبيؽ و وال تزاؿ 
 .الماضيأكثر غزارة مف تمؾ التي سقطت في أمطار 
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جعؿ الببلد إلى  في ليبيارافؽ لو يشاشة العامة لموضع األمني وعدـ االستقرار المالأدت  .3
متوسط مما وفر مبلذا لتيريب البشر واالتجار بيـ عبر البحر الفضاء ال تخضع ألي سمطة، 

مقصدا رئيسيا لطالبي المجوء، فضبل عف أيضا تشكؿ نوب أفريقيا . وال تزاؿ جإلى أوروبا
في الواقع، ىناؾ تقارير مؤكدة . 1الباحثيف عف فرص اقتصادية واجتماعية أفضؿالمياجريف 

 .2عف تيريب البشر واالتجار بيـ إلى جنوب أفريقيا

مميوف  1.5يقرب مف مؽ كبير. وىناؾ ما قيرا لمثشماؿ شرؽ نيجيريا  في ال يزاؿ الوضع .4
مطات العسكرية في اآلونة السيا داخميا عمى الرغـ مف المكاسب التي حققتمشرديف شخص 
الوضع المتفجر في منطقة حوض بحيرة  ىوا السبب فيبوكو حراـ وال يزاؿ تنظيـ  األخيرة. 

نسبيا، ئ كاميروف ىاد، يبدو أف الوضع األمني في أقصى شماؿ الراىففي الوقت ال. و 3تشاد
موجات مما أدى إلى ، بوكو حراـتمردية مف أنشطة ال تزاؿ حدود النيجر تشيد في حيف 

 .4نزوح جديدة في منطقة حوض بحيرة تشاد

. اإليبوالمرض فيروس في معدؿ انتشار  اكبير  اإيجابي اشيدت منطقة غرب أفريقيا انخفاض .5
منظمة بالمرض، مما دفع  جديدةإصابة ليبيريا أي حاالت لـ تسجؿ  2015مايو  8ومنذ 

 يجري حاليا االستغناء عف. اإليبوالمرض فيروس  إعبلف البمد خاليا مفة إلى يالعالمالصحة 
الجيود المحمودة لبلتحاد األفريقي في مجاؿ . وتجدر اإلشارة إلى اإليبوالوحدات عبلج 

ليبيريا وغينيا وىي ر تضررا في البمداف الثبلثة األكثاإلصابة بالمرض  مكافحة وعبلج حاالت
. وقد في غرب أفريقيا اإليبواللدعم مكافحة  االتحاد األفريقيبعثة  وسيراليوف مف خبلؿ

وغيرىـ ف يأفريقي يفعامميف طبي ، أوغندالمجنراؿ أوكيتا مف البعثة، تحت القيادة القديرة نشرت 
 .المرضى مباشرة في معظـ الحاالت القائميف بعبلجكموا طميعة ش

آثاره عمى حالة األمف الغذائي في المنطقة  اإليبوالفيروس  بمرض رتبط ارتباطا وثيقاما يوم .6
المخزونات استنزاؼ إلى وباء الأدى . وقد الفرعية المتضررة، وال سيما البمداف المتضررة

نتائج األمف بدأت  ،ونتيجة لذلؾجدب قبؿ موعده. بداية موسـ ال مما أدى إلى ،المنزلية
األشير السابقة في البمداف الثبلثة  ما كاف عميو الوضع في التدىور مقارنة معالغذائي في 

                                                           
1
 ، تقزٌز عٍ جُىة أفزٌقٍب5102يفىضٍخ األيى انًتحدح انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، يبٌى   

2
 انًزجع َفظّ  

3
 ، انتقزٌز انظُىي عٍ وضع االطتجبثخ5102انًُظًخ اندونٍخ نههجزح، يبٌى   

4
 ًزجع َفظّان  
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مصادر أقؿ مف المف معظـ  يدخؿ األسر ظؿ الباإلضافة إلى ذلؾ، و  .األكثر تضررا
ة بلحظدواعي التشجيع  م ومف. 5بسبب التباطؤ االقتصادي العاـ في البمداف الثبلثة المتوسط

نشطة األ تبدأ سـ األمطار بشكؿ طبيعي، فمف المتوقع أفمو  و نظرا الحتماؿ أف يبدأأن
انخفاض الناجمة عف   اإليبوالمرض  آثار مف مما سيخفؼ، 6ؤلسر في ىذه البمدافلة يالزراع

 .مرونةال

في  مف المياجريفحاالت اليجرة غير الشرعية ببل ىوادة، مما أدى إلى وفاة العديد  تستمر  .7
 10,000السمطات االيطالية أكثر مف أنقذت ، 2015ؿ أبري. ومنذ البحر األبيض المتوسط

امبيا ؤلرقاـ: جلمف سوريا والباقي مف أفريقيا. وفيما يمي توزيع  1056شخص، منيـ 
رتريا991( ومالي )1107( والصوماؿ )1187( والسنغاؿ )1413) ونيجيريا  (9906) ( وا 
عقب اتخاذ إجراءات سريعة االتحاد األوربي إلى  دعت المنظمة الدولية لميجرةقد و (. 873)

مياجريف يعبروف البحر  تخص البشرية ما يمكف اعتباره أسوأ مأساة في الذاكرةحدوث 
 .مف شماؿ أفريقياانطبلقا المتوسط 

 جيود بذؿ االتحاد األفريقي عمى مفوضية قترحيذا الوضع، ي  للطبيعة الكئيبة ونظرا إلى ا .8
وضية السامية لشؤوف البلجئيف لمقرف األفريقي بشأف لتكممة التدابير الحالية مثؿ مبادرة المف

اليجرة غير الشرعية. وفي ىذا الصدد، ي قترح عقد اجتماع رفيع مستوى لخبراء االتحاد 
األفريقي  لمنظر في الوضع. وينبغي أف تتصدر ضرورة رصد أنشطة التيريب واالتجار 

أف تمفت االنتباه المفوضية  ودوت عمؿ فريؽ الخبراء.  الصحراء الكبرى داخؿ منطقةبالبشر 
بالبشر عمى الطرؽ البرية ألف ىناؾ حاجة إلى بذؿ جيود متضافرة لمكافحة االتجار  إلى أف
يساوي تقريبا عدد  الصحراء إلى شماؿ أفريقياالذيف يموتوف وىـ يعبروف األشخاص  عدد

 في البحر. ةحاالت الوفا

 

 

 
                                                           

5
 ، تقزٌز خبص عٍ غٍٍُب ونٍجٍزٌب وطٍزانٍى5102ٌأثزٌم  01شجكخ َظبو اإلَذار انًجكز ثبنًجبعخ،   

6
 انًزجع َفظّ  
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 قميمياإل الوضع تحميلثانيا. 

 شمال أفريقياإقميم 

العبور، في منطقة شماؿ أفريقيا تشيد ارتفاعا في عدد المياجريف الذيف يحاولوف تزاؿ  ال .9
ووفقا . اإليطاليةالمبيدوزا  إلى أوروبا عبر جزيرة  ظروؼ خطيرة ومميتة في معظـ األحياف، 

ممياجريف الذيف يصموف عف طريؽ ل لشير مايو حصاءإلممنظمة الدولية لميجرة، بمغ أحدث 
. 2015لؤلشير األربعة األولى مف عاـ  25703شخصا. ويبمغ العدد  14908 البحر

ظاىرة الحالية ىو زيادة معدؿ الوفيات مقارنة مع نفس الفترة مف العاـ البلفت مف الو 
حالة وفاة مقارنة مع  1780حوالي تـ تسجيؿ ، 2015األوؿ مف عاـ الربع ي . ففالماضي

عمى أف القارة  ىذا الرقـيدؿ وبالتالي . 7لماضيحالة وفاة خبلؿ الفترة نفسيا مف العاـ ا 96
البحر عبور يمكف اعتبار . وفي الواقع، 8إنسانية لـ يسبؽ ليا مثيؿ"وطوارئ "كوارث تواجو 

 .ممياجريف في العالـل دموية األكثر عبورالاألبيض المتوسط 

ة الوطنية فرض السمط الدولة القدرة عمىعدـ قدرة أدى الوضع األمني اليش في ليبيا إلى  .10
لبعض  نيائيةالوجية عمى جميع أنحاء البمد. وقد أصبحت ليبيا التي كانت تشكؿ ال

ليجرة المختمطة مف أفريقيا تدفقات االمياجريف قبؿ اندالع الحرب األىمية تشكؿ معبرا لجميع 
ي المنطقة السائد فحالة عدـ االستقرار والسبب في ذلؾ  ىو  نحو أوروبا.  جنوب الصحراء

ىناؾ العنؼ واالضطرابات في العديد مف الدوؿ أيضا . ونظرا ألعماؿ يما في ليبياوال س
الذيف يتـ عدد البلجئيف وطالبي المجوء حاجة إلى توفير الحماية لممياجريف في ظؿ تزايد 

وقتميـ في بعض األحياف مف قبؿ الجماعات المتطرفة. ويأتي  القبض عمييـ واحتجازىـإلقاء 
لى جانب امف أفريقيا جنوب الصحراءيف المياجر معظـ ىؤالء  لبلجئيف مف أفريقيا جنوب . وا 

في  140,000بينيـ  الجئ سوري في شماؿ أفريقيا مف 155000الصحراء، ىناؾ حوالي 
  .9مصر

. قرب الحدود مع مالي موريتانيامبيرا في  مخيمالجئ مالي في  50,000ىناؾ حوالي و  .11
. موريتانيا والعائديف تمقائيا مف الوافديف الناس مفالوقت الراىف، ىناؾ موجات منتظمة في و 

                                                           
7
 115، أخجبر عٍ انهجزح، تقزٌز عٍ انحبنخ رقى 5102أثزٌم  01انًُظًخ اندونٍخ نههجزح،   

8
 انًزجع َفظّ  

9
 بٌ انًدٌز انعبو، انظٍد الطً طىٌُج، ث5102ٍانًُظًخ اندونٍخ نههجزح، أثزٌم   
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البلجئيف  عادةإلتفعيؿ برنامج ستؤدي إلى لمسبلـ في مالي  السريعة عودةالأف مؿ ؤ ي  وبذلؾ، 
وتشجيعيا بدعـ مف  معودة الطوعية إلى مالييتـ إيبلء اىتماـ لومع ذلؾ، إلى وطنيـ. 

 .مفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف البلجئيف

. وقد استمر الوضع لمدة مصحراوييف في الجزائرلال تزاؿ ىناؾ حالة المجوء التي طاؿ أمدىا  .12
. في خمسة مخيمات بالقرب مف تندوؼ في الصحراء الكبرى فو البلجئ يقيـعاما. و  40

كشؼ أسماء المدف الرئيسية في ترئيسية  مخيماتخمسة ف في و ئالبلجيعيش السكاف 
في ظروؼ جوية وجغرافية  بوجدور، وآوسرد(  لداخمة، السمارة،العيوف، ا) الصحراء الغربية
في فصؿ الصيؼ وتصبح مئوية درجة  50 ىلإحرارة الدرجات  أف تصؿ قاسية حيث يمكف

 .البرد في فصؿ الشتاء، إضافة إلى العواصؼ الرممية متجمدة مف 

مع  إلنسانيةتندوؼ ىي منطقة نائية وبالتالي، فإف البلجئيف يعتمدوف عمى المساعدات او  .13
وتشير التقديرات إلى أف ىناؾ نحو . احتماالت ضئيمة لكسب العيش المستداـ أو المرونة

إلى بذؿ المزيد مف الجيود المتضافرة مف قبؿ وىناؾ حاجة . الجئ في المخيمات 165,000
 االتحاد األفريقي والمجتمع الدولي لتمبية احتياجات البلجئيف الصحراوييف.

 لمفوضيةوالبعثة التقييـ المشتركة لبرنامج األغذية العالمي السابقة جات بلستنتاًة لمموتك .14
في مخيمات السامية لشؤوف البلجئيف كد مكتب المفوضية أ، السامية لشؤوف البلجئيف

البلجئيف الصحراوييف والمنظمات غير الحكومية العاممة في ىذه المخيمات خبلؿ اجتماعيا 
لتغطية االحتياجات  ةالمطموب المواردف الحد األدنى مف أ 2014أكتوبر المنعقد في السنوي 

االحتياجات التي ال مميوف دوالر أمريكي ) 37 ىو 2015في مختمؼ القطاعات لعاـ شاممة ال
السامية المفوضية المساعدات التي تعتـز  فإفومع ذلؾ، (. تغطييا الجيات المانحة األخرى

أف ويعني ذلؾ ، أمريكي دوالرمبلييف  9,1غ تبم 2015لعاـ  الحصوؿ عمييا بلجئيفال لشؤوف
 .فجوة االحتياجات غير الممباة ال تزاؿ مرتفعة جدا

في انتظار اعتماد وتنفيذ . و قمؽتثير حالتيـ الشخصا  1024، ىناؾ ما مجموعو وفي تونس .15
 الوحيد يف ال تزاؿ ىي الكيافئجالسامية لشؤوف البل المفوضيةفإف قانوف المجوء في تونس، 

األشخاص  تسجيؿ المنظمة وبالتالي، تضمف. 10البمدتحديد وضع البلجئيف في يقـو ب الذي 

                                                           
10

 انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، دراطخ قطزٌخ يىجشح عٍ انعًهٍبد اإلقهًٍٍخ انفزعٍخ، تىَض  
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صدار  عنى بيـالذيف ت   ىدؼ ليـ وحمايتيـ مف اإلعادة القسرية. ويتمثؿ  شياداتفقط وا 
حماية مدعـ تونس في إنشاء نظاـ شامؿ ليف اآلف في السامية لشؤوف البلجئ المفوضية

 اإلعادة القسريةحاالت ضد كوف بمثابة حماية يية ألنو سوؼ أمر بالغ األىم. وذلؾ وطنيةال
 في المستقبؿ

 أفريقياإقميم وسط 

 أدت إلى اندالع أزمة. وقد بورونديأدت أعماؿ العنؼ األخيرة المرتبطة باالنتخابات في  .16
ؤلشخاص وتدفؽ أكثر لالنزوح الداخمي و  األمورفاقـ تليا إلى لشرطة ااستجابة االحتجاجات و 

 (8700)جميورية الكونغو الديمقراطية البمداف المجاورة أي  بوروندي إلى 80,000مف 
أيضا الوضع تعقيدا ازداد . وقد 11(48,000( وتنزانيا )أكثر مف 25,000ورواندا )أكثر مف 
. الجئ معظميـ مف جميورية الكونغو الديمقراطية 50,000بوروندي حوالي في ظؿ استقباؿ 

فة مف جيات مختمفة بما في ذلؾ االتحاد األفريقي وجماعة عمى الرغـ مف محاوالت مختمو 
محاولة انقبلب إلى الوضع في نياية المطاؼ ، فقد أدى شرؽ أفريقيا والمجتمع الدولي األوسع

حيث تفاقـ الوضع الفاشمة إلى االنقبلب  قد أدت محاولة. و 2015أيار عاـ  13في فاشمة 
 إلى حافة أكثر الببلد وبالتالي دفعامية مستوى الفوضى وحوادث اليجمات االنتق ارتفع

العنؼ السياسي والترىيب والمضايقة واالعتقاؿ واالحتجاز  عف تقاريرالوقد تضمنت . الياوية
، بينما تـ اعتقاؿ حوالي إصابة مسجمة 200حالة وفاة وأكثر مف  20حوالي  إلىالتعسفي 

 .12خبلؿ المظاىرات المختمفة 900

، استيدفت  2108البالغ عددىا  ختمفة ضد السكاف المتضرريفومف ضمف حوادث العنؼ الم .17
. وال تزاؿ ىناؾ عوائؽ لوصوؿ المساعدات اإلنسانية تتعمؽ 13% منيا عماؿ اإلغاثة17

عدد البلجئيف مف جميورية أفريقيا  ر. ويقدبالتدخؿ النشط في تنفيذ األنشطة اإلنسانية
الكاميروف الغالبية ي و حيث تؤ  مة،حوالي نصؼ مميوف نسبفي البمداف المجاورة  الوسطى

  2015.14مايو  1حتى  400,000وقد بمغ عدد النازحيف أيضا أكثر مف يـ. العظمى من
                                                           

11
 ، يعهىيبد يظتكًهخ قطزٌخ حىل ثىروَدي.  5102يبٌى  01، يكتت األيى انًتحدح نتُظٍق انًظبعدح اإلَظبٍَخ  

 
12

 انًزجع َفظّ  
13

 21ًتحدح نتُظٍق انًظبعدح اإلَظبٍَخ، تقزٌز عٍ انحبنخ رقى يكتت األيى ان  
14

، انىضع فً جًهىرٌخ 5102يبٌى  0 –أثزٌم  01، 22انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، اإلحبطخ اإلقهًٍٍخ رقى   

 أفزٌقٍب انىططى
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لسوء األحواؿ المعيشية في مواقع النزوح في حيف أف ىناؾ  وفتعرضيف و النازحوال يزاؿ 
مخيمات رج خاالموجوديف  حاالت مضايقات وتقييد الوصوؿ إلى المساعدات اإلنسانية ألولئؾ

 البلجئيف.

عنيفة اليجمات الاستمرار  بسببال يزاؿ الوضع األمني ىشا في جميورية أفريقيا الوسطى  .18
وعماؿ  مرافؽ ضدانعداـ األمف واليجمات  عمميات اإلنسانية أيضا. ومما يعيؽ الالمدنييفضد 

نخفاض الة األطفاؿ نتيجلدى نقص الغذاء وسوء التغذية خاصة واصؿ توي. اإلنسانية اإلغاثة
األنشطة ويشكؿ غياب . وتعطؿ األنشطة اإلنسانيةة الغذائي اتإنتاج المحاصيؿ واالحتياطي

المبلريا إلى جانب تفشي الحصبة في بعض المناطؽ عبئا إضافيا وعبلج مكافحة الخاصة ب
 .نظاـ الرعاية الصحيةلمحدودة العمى الموارد المنيكة بالفعؿ و 

أف المميشيات  عمى الرغـ مف. و أخرى يتطمب االىتماـ الواجب الجنود األطفاؿ أزمةإف مسألة  .19
، فإف 12وأغمبيـ دوف السف الػمف الجنود األطفاؿ  300أكثر مف  قد أفرجت مؤخرا عف

 كمقاتميفالذيف يتـ استخداميـ  اآلالؼ مف األطفاؿ و ال يزاؿ ىناؾأنتشير إلى التقديرات 
والدعـ النفسي وجمع شمؿ المتواصمة  مايةالح. وتعتبر 15جنس وألغراض شنيعة أخرىورقيؽ 

عادة إدماجي  ضمف التحديات الرئيسية القائمةفي المجتمعات  ااألسرة وا 

أعداد كبيرة مف البلجئيف بسبب أيضا تستقبؿ  جمهورية الكونغو الديمقراطيةال تزاؿ  .20
ع محدود مل المتاخمةالمناطؽ  جميورية أفريقيا الوسطى وفي األوضاع غير المستقرة في
جميورية  ، بمغ عدد البلجئيف مف2015اعتبارا مف مارس . و جميورية الكونغو الديمقراطية

في المناطؽ النائية مف جميورية الكونغو ويعيش أغمبيـ  100,00016 أفريقيا الوسطى حوالي
عمى الرغـ مف نقؿ البلجئيف إلى مواقع . و الديمقراطية والتي تفتقر إلى الخدمات األساسية

 .17مواقع متفرقة في المجتمعات المضيفة بالقرب مف الحدودفي يـ يقيموف معظم فإفجديدة، 

، وال سيما في منطقة كيفو دوامة النزاعاتجميورية الكونغو الديمقراطية نفسيا غارقة في  إف  .21
جماعي  داخمينزوح أدى ذلؾ إلى مما مختمؼ الجماعات المسمحة، بيف التي دمرىا القتاؿ 

                                                           
15

 http://www.unicef.org/media/media_81890.html، 5101يبرص  01خ طبدرح فً ٌانٍىٍَظٍف، َشزح إخجبر  
16

الجئٍٍ فً جًهىرٌخ ، إحبطخ حىل انىضع فً جًهىرٌخ أفزٌقٍب انىططى، أسيبد ان5102يبرص  51انٍىٍَظٍف،   

 قزاطٍخانكىَغى اندًٌ

 قزاطٍخإلَظبٍَخ، جًهىرٌخ انكىَغى اندًٌ، تقزٌز عٍ انحبنخ ا5102يبرص -انٍىٍَظٍف، ٌُبٌز
17

 انًزجع َفظّ  
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. وقد نيد األطفاؿ مف قبؿ الجماعات المسمحة المختمفة مصدرا لمقمؽيزاؿ تج. وال 18لمسكاف
 924سراح ما مجموعو مختمؼ الجماعات المسمحة في جميورية الكونغو الديمقراطية  تأطمق

مف . و 19مف منطقة شماؿ كيفو وأغمبيتيـ، 2015يناير إلى مارس عاـ خبلؿ الفترة مف طفبل 
عرقؿ التدخبلت ال يزاؿ يوالمنظمات اإلنسانية  االعتداء عمى العماؿفإف ناحية أخرى، 

 .اإلنسانية

 حوض بحيرة تشاد

منطقة حوض بحيرة تشاد  إلىبوكو حرام ضد في نيجيريا لنزاع المسمح أدى امتداد آثار ا .22
إنسانية تواجو أفريقيا ة "أسوأ أزميمكف اعتباره ما إلى  تشاد والكاميرون والنيجروخاصة 

نعداـ األمف والعنؼ في نيجيريا وخاصة في المناطؽ الشمالية اتصاعد أدى ". 20حاليا"
عتقد أف أكثر وي  . الدوؿ المجاورةإلى بلجئيف الأزمة نقؿ آلالؼ و لالشرقية إلى النزوح الداخمي 

في أيضا ىذه الدوؿ  دخمت. 21الكاميروف وتشاد والنيجرأوا إلى لجشخص قد  192,000مف 
سكانيا ورفع عدد  عمى أثر بصورة متزامنة، مما نزاع مسمح مع نفس المجموعة المتمردة

 عفمنيـ  كثير. وقد تـ فصؿ الالنازحيف والبلجئيف في جميع أنحاء منطقة حوض بحيرة تشاد
مايدوجوري و  ي مناطؽ يوالفصؿ األبناء عف آبائيـ. وفؾ في ذلبما ىـ المباشريف أسر  أفراد

نجيرية والمجنة الدولية لمصميب سجمت لجنة الصميب األحمر ال، افي نيجيري جوس وكانوو 
 أف مى الرغـ مفوع . 22القصر غير المصحوبيفعددا مف  واليبلؿ األحمر حمراأل

المنظمات و الكاميروف وتشاد والنيجر في الحكومات المحمية  المقدمة مفالمساعدات اإلنسانية 
عدد  يشيد، 23االحتياجات األساسية لبلجئيفقد لبت اإلنسانية الدولية في كثير مف األحياف 

 .كبير مف النازحيف وعدد محدود مف المنظمات اإلنسانية عمى خطورة الوضع

داخميا  النازحيفتدفؽ عدد كبير مف البلجئيف و  تواجو صعوبات بسبب الكاميرونال تزاؿ  .23
 .نيجيرياما جميورية أفريقيا الوسطى و ليا وىيف ف المجاور ياستمرار األزمة في البمد نتيجة

                                                           
18

 انًزجع َفظّ  
19

 قزاطٍخإلَظبٍَخ، جًهىرٌخ انكىَغى اندًٌ، تقزٌز عٍ انحبنخ ا5102يبرص -ٌُبٌز انٍىٍَظٍف،  
20

 ، غزفخ أخجبر انفٍدٌى 5102يبٌى  00انهجُخ اندونٍخ نهظهٍت األحًز،   
http://www.icrcvideonewsroom.org/content/open.asp?ID=um57445.1w10920255218130n.56&category=Africa 

21
 نٍُجٍزٌخ انًشتزكخ ثٍٍ انىكبالدخطخ االطتجبثخ ا  

22
 غزفخ أخجبر انفٍدٌى  ،5102يبٌى  00انهجُخ اندونٍخ نهظهٍت األحًز،   

http://www.icrcvideonewsroom.org/content/open.asp?ID=um57445.1w10920255218130n.56&category=Africa 
23

 5102ب نعبو ٌخطخ االطتجبثخ انًشتزكخ ثٍٍ انىكبالد فً ٍَجٍز  
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متعايش وتيديدا لعمى المجتمعات المضيفة  ابير مف البلجئيف ضغطعدد كشكؿ وجود 
، السامية لشؤوف البلجئيف برنامج األغذية العالمي والمفوضية لتقديراتوفقا . و السممي

ئي مف جميورية أفريقيا جال 216,000الجئ مف نيجيريا و 33,500استقبمت الكاميروف 
. داخمينازح  106,000ىناؾ حوالي ، عبلوة عمى ذلؾ. 2015الوسطى منذ نياية أبريؿ 

المساعدات اإلنسانية لمنازحيف والبلجئيف انعداـ األمف في مناطؽ أقصى ومما يعرقؿ تقديـ 
 إنسانيعمى حيز حكومة الكاميروف  ذلؾ، حافظت عمى الرغـ مف. و شماؿ الحدود مع نيجيريا

لمقوافؿ اإلنسانية وتوفير حركة اإلغاثة اإلنسانية مف خبلؿ توفير مرافقيف مسمحيف في إطار 
في  يـعادة توطينإلاألمف في مخيمات البلجئيف والنازحيف وتخصيص مواقع إضافية لبلجئيف 

 .مناطؽ آمنة نسبيا بعيدا عف الحدود

الجئ مف  100,000أكثر مف و يوجد حاليا في الببلد ، قدرت السمطات أنالنيجروفي  .24
مف  لـ يتـ التحقؽ مف الناس الذيف اكبير  وعددا والبلجئيف النيجرييف العائديفنيجيريا 
 130,000إلى  عدد السكاف النازحيف صؿيالمرجح أف مف ووفقا لمسمطات، . جنسياتيـ
، في النيجر يفريالبلجئيف النيج استقباؿ. وعمى الرغـ مف 201524بحموؿ نياية عاـ شخص 

قد  في بداية مايو ىجـو شنو مسمحوفعقب عمى بحيرة تشاد كارامجا  إخبلء سكاف جزيرةفإف 
. المنطقةف مف يييف والسكاف المحمييف النيجرير البلجئيف النيجلكؿ مف المفاجئ أدى اإلخبلء 

في يرة جز  74 عبر قرية  100في النيجر في  الرئيسي البرإلى  خبلءجرت عممية اإل
 .25مسكاف المحمييف والبلجئيفل وغير كريـ مما أدى إلى إجبلء غير آمف ،ساعة 48غضوف 

وطنيـ خوفا مف مف الذيف فروا  النيجيرييف ونتيجة لذلؾ، فإف عددا كبيرا مف البلجئيف
ئلخبلء مف الدوؿ ل يتعرضزاؿ يال حيث في مستنقع فسو نىجمات بوكو حراـ قد وجد 
مكتب تنسيؽ الشؤوف اإلنسانية، انتقؿ حوالي تقديرات وفقا ل. و المجاورة مثؿ النيجر وتشاد

وقد عاد حوالي . 201526مايو  6منذ حدود بيف النيجر ونيجيريا لى الإنيجيري  14,000
الجئ نيجيري مف  2000نحو ، بينما ذىب نيجيري الجئ في النيجر إلى والية بورنو 6000

 .27بحيرة تشاد في النيجر إلى تشاد

                                                           
24

 انًزجع َفظّ   
25

 ، إخالء ثحٍزح تشبد5102يبٌى  00انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، إحبطخ يىاضٍعٍخ،   
26

 انٍُجز انفبرٌٍ يٍ انٍُجٍزٌٍٍ، 5102يبٌى  1، 0يكتت تُظٍق انشؤوٌ اإلَظبٍَخ، إحبطخ يىجشح رقى   
27

 انًزجع َفظّ  
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الجئ فروا مف القتاؿ في جميورية أفريقيا  450,000 تستضيؼ  حواليأيضا  تشادأف  يعتقد .25
منزوح في لالرقـ الحالي وحسب المصادر الرسمية، يبمغ . 28السوداففور في ي دار فالوسطى و 

 16800مف جميورية أفريقيا الوسطى  الجئ  260570الجئ مف دارفور 386780تشاد 
البلجئيف إضافة إلى الفقر  إيواءعبء مف وزاد انعداـ األمف في نيجيريا  .مف نيجيريائي الج

ف نازحيبمواطنييا الوتواجو تشاد أيضا مشاكؿ مرتبطة . اسكانيفي أوساط وانعداـ األمف 
الجانب عمى ضد المسمحيف األخيرة العمميات العسكرية و داخميا بسبب الصراعات الداخمية 

 .التشادي مف منطقة بحيرة تشاد

 فريقياألجنوب إقميم ال

بشكؿ قاس ثر ا مف المناطؽ، مما أكبير  امطار الغزيرة في مبلوي وموزمبيؽ عدددمرت األ .26
زىاؽ األرواح.  عمى فيضانات ىائمة في المناطؽ الجنوبية مف أثرت سبؿ عيش األسر وا 

شخص، مما اضطر  250,000عمى حوالي  2015بيف يناير وفبراير في الفترة مبلوي 
 13عمنت حالة الطوارئ في وأ  . 29يـمنيـ لمتخمي عف مساكنيـ ومناطق 230,000حوالي 
في نازح  145,000وال يزاؿ ىناؾ حوالي . ستجابة األوليةخطة اال تطمقوأ   2015يناير 
تـ تسجيؿ . 2015بريؿ أالسكنية بحموؿ  ـإلى مناطقي واقد عاد غالبية النازحيفأف حيف 
حوالي  ات ومف بينيانالفيضا ياىكتار مف األراضي التي غمرت 64,000حالة وفاة و 106

 والحركة الفيضاناتأدت ، 2015في أبريؿ  . 30ىكتار مف األراضي الزراعية 40,000
 حالة 423حيث س جمت  تفشي وباء الكوليرا في بعض المناطؽ لمسكاف إلىواسعة النطاؽ ال

 .31وفيات 6و إصابة

منذ بدء موسـ األمطار في أواخر عاـ الغزيرة ألمطار والفيضانات أثرت ا، مبيقموز وفي  .27
 370906موعو نحو ما مج عمى 2015مارس  إلىيناير الفترة مف وخاصة خبلؿ  2014
مف ىكتارا  103,807منزال و 35000 تدمر و حالة وفاة  163وأسفرت عف  شخص

 د عدد كبير مفيتشر إلى مطار الغزيرة والفيضانات ألاوأدت كذلؾ  .32األراضي الزراعية
تفشي وباء الكوليرا في أدى إلى األمر الذي شخص،  68,000يبمغ مجموعو  األشخاص

                                                           
28

   
29

 بئقث، عًهٍبد انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالئجٍٍ فً يالوي، ثٍبٌ و5102انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، ٌُبٌز   
30

  01،  تقزٌز عٍ انىضع اإلَظبًَ فً يالوي، رقى 5102أثزٌم  01انٍىٍَظٍف،   
31

 انًزجع َفظّ  
32

   13، انفٍضبَبد فً يىسيجٍق، تقزٌز عٍ انحبنخ، رقى 5102أثٍزل  51يكتت األيى انًتحدح نهًُظق انقبئى،   
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وفقا لتقييـ . و 33حالة وفاة 64وإصابة  حالة 8000ثر مف أك حيث س جؿ  بعض المناطؽ
 500-400 نحو بالبنؾ الدولي، تقدر األضرار الناجمة عف األمطار الغزيرة والفيضانات 

الدعـ اإلنساني بما في ذلؾ المساعدة الغذائية الطارئة دوالر أمريكي. وتـ اإلببلغ عف تقديـ 
 .المتضررة مف الفيضاناتالمناطؽ ئي في لؤلشخاص المتضرريف مف انعداـ األمف الغذا

زعات انالقائمة عمى كره األجانب عمى شكؿ م ، بدأت الخبلفات واليجماتجنوب أفريقيافي و  .28
مقاطعة غوتينغ بالقرب مف  ةقميم فريقيا في مواقعأجنوب مواطنيف في و  عمالية بيف األجانب

طعة كوازولو ناتاؿ وأجزاء مقالتشمؿ توسعت تدريجيا  ثـ 2015رج في يناير يجوىانسبفي 
األوضاع االجتماعية واالقتصادية تـ ذكر  وكثيرا ما.  2015أخرى مف الببلد بحموؿ مارس 

ارتفاع معدالت البطالة واتساع الفجوة االقتصادية واالجتماعية بيف بالتي تتميز و غير المواتية 
موجة اليجمات ضد العوامؿ الكامنة وراء باعتبارىا السكاف وضعؼ نظـ تقديـ الخدمات 

تشريد ما يقدر ب إلى اليجـو أنشطتيـ التجارية. وقد أدى األجانب والعماؿ المياجريف و 
العديد منيـ إلى الكنائس والمساجد والمبلجئ  . لجأ34أشخاص 6مف األجانب وقتؿ  5000
قد و  تتعالى. شتباكاتاالليجمات و ا االحتجاجات ضد، بدأت 2015. وفي أبريؿ يةالمجتمع
. جنوب أفريقيافي احتواء العنؼ ودعـ البلجئيف وطالبي المجوء إلى تصعيد الحكومة لدفع ا

 عودتيـ بصفةفي المبلعب قبؿ النازحيف العماؿ المياجريف وتـ إيواء اآلالؼ مف البلجئيف/ 
 ـالجئ معترؼ بي 65,000فريقيا تستضيؼ أنوب . و التزاؿ جلبمداف المجاورةة إلى اطوعي

ثيوبيا والصوماؿ  35جوءلماطالب  295,000و مف جميورية الكونغو الديمقراطية والكونغو وا 
 .وزيمبابوي

ىطوؿ األمطار انخفاض معدؿ بعض الدوؿ المجاورة ليا فترات جفاؼ نتيجة و  زامبياشيدت  .29
، مما أدى إلى فشؿ المحاصيؿفي في أبريؿ . وقد تسبب تأخر ىطوؿ األمطار المتوسطعف 

نتاج الذرة ىلفترة قصيرة. و  ؤلسراإلمدادات الغذائية لنقص في  مدة منذ في أدنى مستوى  وا 
المواد أسعار نعداـ األمف الغذائي إلى جانب ارتفاع بشأف االخوؼ ، مما أثار خمس سنوات

عمى . 36الغذائية/المحاصيؿ وانخفاض الطمب عمى سوؽ العمؿ القائمة عمى الزراعة المحمية

                                                           
33

 زجع َفظّانً  
34

، قظض جدٌدح، االَشغبل ثشأٌ انهجًبد انقبئًخ عهى كزِ 5102أثزٌم  01انًفىضٍخ انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ،   

 األجبَت فً جُىة أفزٌقٍب
35

 انًزجع َفظّ  
36

  0خ رقى ن، انًظأ5102يجًىعخ انعًم انًعٍُخ ثبأليٍ انغذائً وانتغذوي، أثزٌم   
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عدـ المساواة في  تعاني مفزامبيا زمف، ال تزاؿ لمدة عقد مف ال النمو االقتصادي المستداـ
 .الدخؿ والفقر وانعداـ األمف الغذائي وسوء التغذية والتحديات ذات الصمة

 شرق أفريقياإقميم 

ىي   الصراعات والظروؼ المناخية غير المواتيةظمت بلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ، خ .30
  .في المنطقة ريدوالتشالدوافع الرئيسية لتدىور انعداـ األمف الغذائي 

توافر المياه  عمىوسـ األمطار مف مارس إلى مايو الضعيفة لمالبداية المتأخرة و وقد أثرت  .31
نتاج المحاصيؿ أطوؿ مف المعتاد في  جدب رعوية وقد أدى ذلؾ إلى فترة .والموارد الرعوية وا 

ويات مستتتدىور ونتيجة لذلؾ، يتوقع أف . بعض المناطؽ وانخفاض فرص العمؿ الزراعية
شمال كينيا حرجة في أجزاء مف قد جاوزت عتبات  بالفعؿىي مايو و شير سوء التغذية بعد 

 .وشرق وجنوب إثيوبيا، والمناطق الريفية في جيبوتي وجنوب وسط الصومال

 عقب. وقد أ2015يناير  16مدغشقر في ضربت عاصفتاف استوائيتاف وىما شيدزا و فوندي  .32
إلى فيضاف األنيار وتدمير األراضي التالية أدت بيع ىطوؿ أمطار غزيرة في األساذلؾ 

مف ذلؾ مف  تضررواقد شخصا  265129وتشير التقديرات إلى أف ما مجموعو . الزراعية
وعبلوة عمى  . 37لقوا مصرعيـ آخريف  شخصا  115نزحوا مؤقتا وشخصا   62544بينيـ 
 144000مف بينيـ  شخص مف انعداـ األمف الغذائي 578000ما يقدر بنحو عانى ذلؾ، 

الدعـ المقدـ عمى الرغـ مف خطة االستجابة الحكومية و . و إلى مساعدة عاجمةكانو بحاجة 
توقعات الحصاد ي تماما في ظؿ ائقد ال تتـ معالجة مشكمة انعداـ األمف الغذ، مف الشركاء
 . 38نيو/يو مايوالمتدنية في 

طالبا مصرعيـ  147خبلليا  لقي شباب جامعة غاريسا في كينيا الحركة  تي أبريؿ، ىاجمف .33
اليجمات التي تشنيا  مفوكانت ىذه ىي األحدث في سمسمة آخريف بجروح.  79وأصيب 

. وفي أعقاب ىذه اليجمة الظالمة، أعمنت الحكومة 2011حركة الشباب عمى كينيا منذ عاـ 
الجئ صومالي في غضوف ثبلثة  550,000الذي يؤوي  مخيـ داداب لبلجئيف ؽعف إغبل

عف تعاطفو  اإلنساني الدولي المجتمعويعرب . إلى ديارىـبالعودة ف يالبلجئمما دفع ، أشير

                                                           
37

  01انجُىة األفزٌقً، انقضٍخ رقى  – 5102اإلَظبٍَخ، يبٌى  انًظبعدحانُشزح اإلَظبٍَخ نًكتت تُظٍق   
38

 انًزجع َفظّ  
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ومواساتو ويفيـ دواعي القمؽ الناجمة عف ىذا الوضع، ولكنو يحث أيضا الحكومة عمى 
جبار البلجئيف عمى العودة إلى  النظر بشكؿ نقدي في آثار اإلغبلؽ المفاجئ لممخيمات وا 

 تزامات الدولية لمببلدلقا لبلالصوماؿ، مما قد يشكؿ خر 

يف إلى ئجلشؤوف البلعقب الزيارة التي قاـ بيا المفوض السامي تـ التوصؿ، ذلؾ، وعقب  .34
الحاجة إلى ضماف عودة البلجئيف  -، إلى تفاىـ مشترؾ حوؿ ثبلث قضايا الصوماؿ وكينيا

ثي بيف ووفقا لبلتفاؽ الثبل وفي ظروؼ آمنة وكريمة  الصومالييف مف داداب بشكؿ طوعي
مف أجؿ متعاوف والطابع األساسي ل؛ يفئجالسامية لشؤوف البل كينيا والصوماؿ والمفوضية
إلى  العائديفإضافية لؤلشخاص اقع و ضرورة توفير مثالثا، ؛ و تعزيز األمف في داداب

 .الصوماؿ

، ال يزاؿ السكاف المدنيوف يتحمموف وطأة الصراع الذي بدأ في عاـ جنوب السودانوفي  .35
إف الوضع المناخي اليش نتيجة األمطار الموسمية الغزيرة شكؿ قيودا لوجستية أدت  .2013

إلى عرقمة تسميـ المواد الغذائية وغيرىا مف السمع األساسية إلى السكاف المحتاجيف. أدى 
تجدد واستمرار القتاؿ في والية أعالي النيؿ ووالية الوحدة إلى خسائر في األرواح، بما في 

مميوف شخص،  1.5اإلغاثة اإلنسانية. وفي الوقت الراىف، تـ تشريد أكثر  ذلؾ لدى عماؿ
 39.ويمكف أف تّعجؿ أعماؿ العنؼ المفتعمة وقوع المجاعة في الببلد

مئات  عمىفي والية الوحدة منذ بداية مايو المكثفة  األعماؿ العدائية المسمحةوقد أثرت  .36
فقد ىذه المناطؽ،  فيعماؿ الحربية تصاعد األوفي ظؿ . اآلالؼ مف األشخاص جنوب بنتيو

. ألـز ف إلى األدغاؿو اآلخر ، بينما لجأ ف في المدف الرئيسية إلى القرى النائيةو المدنيفّر 
لير  بمدات  مفـ مى إجبلء موظفييعالشركاء في المجاؿ اإلنساني معظـ تصاعد العنؼ 

 ونتيجة لذلؾ،. قةوتوقفت األنشطة اإلنسانية في المنطوميينديت.  غانيؿش ونيات و كو و 
إلى اإلغاثة في حاالت الطوارئ، بما في ذلؾ  مف المدنييف 300,000أكثر مف  يحتاج

 .الحصوؿ عمى المساعدات المنقذة لمحياة، مف المساعدات الغذائية والخدمات الطبية

الجئ مف السوداف  261,925و جنوب السودانمميوف نازح في  1.5اؾ اآلف ما مجموعو نى .37
ثيوبيا وجميورية أفريقيا الوسطىوجميورية الك   .ونغو الديمقراطية وا 

                                                           
39

 يفىضٍخ األيى انًتحدح انظبيٍخ نشؤوٌ انالجئٍٍ، دراطخ يىجشح نهعًهٍبد انقطزٌخ، جُىة انظىداٌ  
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سجمت المناطؽ . وقد جنوب السودانوال يزاؿ انعداـ األمف الغذائي مصدر قمؽ كبير في  .38
وىناؾ عدد كبير مف السكاف النازحيف . جدا مف الحبوب اكبير  االمتضررة مف النزاع عجز 

اليجرة وتسبب عمى النزاع وانعداـ األمف  . أثرأساسا عمى المساعدات الغذائية وفعتمدالذيف ي
ضافة  .مماشية ، األمر الذي أثار مخاوؼ بشأف تفشي األمراضلتحركات غير عادية في  وا 

التناقص المستمر في تمويؿ المساعدات اإلنسانية في جنوب السوداف سمبا أثر  إلى ذلؾ،
العمميات وقؼ ض إلى في جميع أنحاء الببلد، مما اضطر البع اإلنساني عمى شركاء العوف

 .آلالؼ النازحيف واألطفاؿ المعرضيف لمخطرأساسية التي تقدـ حاليا خدمات 

لبلجئيف بعد وصوؿ ة مستضيفة فريقيأكينيا لتصبح أكبر دولة  عمى مؤخراا ثيوبيتفوقت إ .39
بمغ عدد البلجئيف في . وفي الوقت الراىف، إثيوبياإلى مئات اآلالؼ مف السودانييف الجنوبييف 

عزى ارتفاع الرقـ إلى الحرب األىمية التي تدور رحاىا في ي  الجئ. و  630,00يوبيا حواليإث
مف البلجئيف مف  اكبير  اعدديؼ ستضتزاؿ تبالذكر أف إثيوبيا ال . ويجدر جنوب السوداف

ريتريا ورواندا وبوروندي  العديد مف البمداف األفريقية، بما في ذلؾ الصوماؿ والسوداف وا 
 .واليمف

. استضافة البلجئيف مف جنوب السوداف وكينيا وجميورية الكونغو الديمقراطيةأوغندا  تواصؿ .40
وتوفر الحكومة . جيود حكومة أوغندا في ضماف إدماج البلجئيف في الببلدوتجدر اإلشادة ب

التكافؿ العممي بيف مجتمع البلجئيف والمجتمع وأقامت األراضي لسبؿ العيش لبلجئيف 
 .المضيؼ

في شرؽ  االجنوب والمعالي قبيمتي الرزيقات في بيف السودانمف تجدد التوتر في بعد أسابيع و  .41
وقد تمقت  كارنكا. مايو بالقرب مف أبو 10في القتاؿ بيف ىاتيف المجموعتيف اندلع دارفور، 

تقارير عف سقوط ة واالتحاد األفريقي المختمطة في دار فور )اليوناميد( دبعثة األمـ المتح
االستجابة اإلنسانية في  تواصؿ .بعد اليـو األوؿ مف القتاؿ يف والمقاتميفضحايا مف المدني

بيرتي يمتي الالصراع بيف قبعقب مميط بمدة ستجابة لحالة الطوارئ في ال شماؿ دارفور
 تستضيؼ نازحيف مفإلى أف السوداف تجدر اإلشارة و  .2015في فبراير ومارس والزيادية 

. ومف جية أخرى، أبرمت السوداف مؤخرا في السوداف ال يعتبروف الجئيف جنوب السوداف
 الجئي كؿ منيما إلى بمدىـ.عودة بشأف مذكرة تفاىـ مع تشاد 
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 غرب أفريقياإقميم 

تفشي الحصبة والتياب و  اإليبوالب الخاص الوضعكاف خبلؿ النصؼ األوؿ مف العاـ،  .42
. حديات لممنطقةشكؿ تيفي شماؿ نيجيريا  ياألمنالوضع السحايا في النيجر فضبل عف 

قمؽ آخر في المنطقة، ال سيما في البمداف الثبلثة المتضررة مصدر كاف األمف الغذائي و 
 .اإليبوالب

 اإليبوال

ف كاف ذلؾ  2015في عاـ  اإليبوالوباء  شارتان استمر .43 ت تناقص تدريجي في حاال في ظؿوا 
 ومنذ. ريا وسيراليونوغينيا وليبيوىي جميع الدوؿ الثبلث المتضررة في جديدة الة اإلصاب

 اإلصابة حاالتمف  26724ما مجموعو تـ اإلببلغ عف ، 2014ظيور المرض في عاـ 
 .حالة وفاة 11056و في ىذه البمداف اإليبوالفييا بوالمشتبو  ؤكدةالم

الفعمي  االنتقاؿريا، بالتعاوف مع الشركاء في المجاؿ اإلنساني، نياية يحكومة ليبأعمنت  .44
يوما متتالية دوف اإلببلغ  42. ويأتي ذلؾ بعد 2015مايو  9ريا في يي ليبيبوال فاإللفيروس 
مراكز مف جميع المرضى وخروج   اإليبوالبمرض فيروس واحدة مؤكدة  إصابة عف حالة

 مراقبةضماف المستداـ مف أجؿ عمى نحو إشراؾ المجتمع المحمي المرض. وسيتـ  عبلج
 .عمى المدى الطويؿ والقدرة عمى االستجابة

في  اإليبوالبحاالت إصابة مؤكدة حديثا  9ىناؾ ما مجموعو إلى أف  ةوتشير البيانات المؤقت .45
 .في سيراليوف 2في غينيا و 7: 2015مايو  10ألسبوع المنتيي في خبلؿ اغينيا وسيراليوف 

ستجابة في كؿ مف سيراليوف وغينيا مف خبلؿ الكشؼ عف حالة اإلصابة استمرت جيود اال
 .المجتمع المحميالتي شارؾ فييا الحدود وتعزيز األمف والدعـ، واالجتماعات التعاوف عبر و 

 23 لغينيا في الفترة األخيرةعقب زيارتو  صندوؽ النقد الدوليصادر عف بياف صحفي يؤكد  .46
 ىانمو فإف في غينيا،  السائد استقرار االقتصاد الكمي مايو أنو عمى الرغـ مف 8 -أبريؿ 

االجتماعية واالقتصادية لتفشي ثار في المائة بسبب اآل 1.1لى ؿ إقد تباطأ ليص االقتصادي
غرب أفريقيا ككؿ قد  منطقةؤلمـ اإلنمائية ل مجموعةقدرت ال، 2015في أبريؿ . و اإليبوال
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نتيجة  2017-2014لمفترة دوالر أمريكي عمى األقؿ  اتمميار  3.5في المتوسط خشر ت
 .اإليبواللتفشي 

 القمة اإلنسانية العالمية

الدورة  كاف قد أعمف خبلؿ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي موف تجدر اإلشارة إلى أف .47
 ة فيعالميإنسانية  أوؿ قمةقد ععف  2013مجمعية العامة لؤلمـ المتحدة في سبتمبر ل 68الػ

دراكا منو أف  لذلؾ. تبعا ، في اسطنبوؿ، تركيا2016مايو  مناقشات القمة تصدر أفريقيا ستوا 
بإعبلف األميف العاـ لؤلمـ  EX.CL/DEC.817 (XXV)مقرره المجمس التنفيذي في  ، رحبيةالعالم

 2016في مايو ا في اسطنبوؿ، تركي ىاعقدة المقرر العالمياإلنسانية القمة حوؿ المتحدة 
البلجئيف المجنة الفرعية لشؤوف  بالتعاوف الوثيؽ مع، فوضية االتحاد األفريقيمو"طمبت مف 

تقديمو  موقؼ أفريقي موحد سيتـالتابعة لمجنة الممثميف الدائميف.... صياغة  داخميانازحيف وال
كؿ قمة خبلؿ يذي لمجمس التنفإلى اتقرير مرحمي تقديـ ... و ة العالمياإلنسانية قمة خبلؿ ال

حوؿ أربعة  ةـ القمة العالمييتنظ". يتـ .ةالعالمياإلنسانية  القمةالمؤدية إلى عادية مف القمـ ال
الحد من الضعف ، التحول من خالل االبتكار، الفعالية اإلنسانيةمجاالت موضوعية ىي: 

دارة المخاطر  حاالت النزاعات. احتياجات الناس فيوتمبية  ،وا 

براز إلوحد الموقف األفريقي الم)أ(  يذه العممية السياسية المتوخاة:لث نتائج ثبليما يمي فو  .48
 المي عمى أساس برنامجتغيير النظاـ اإلنساني العة بشأف فريقياألالمخاوؼ والمقترحات 

معالجة بيعيد تأكيد التزاـ االتحاد األفريقي  عالنإ)ب(  لممستقبؿمبلئـ الصمة و  ينساني ذإ
عادة تأكيد المثؿ قضايا النزوح القس واألىداؼ ة المتعمقة بالوحدة األفريقية الشاممة فريقيألاري وا 

توصيات بمثابة ، )د( ومجموعة ممستقبؿل إنسانيبرنامج وضع مراحؿ تسميط الضوء عمى و 
في  بشكؿ شامؿ أىداؼ محددة لمعالجة قضايا التيجير القسري تحديد دعوة إلى العمؿ عمى

 :ما يميلالتزاـ أفريقيا وحد أيضا إلى ضماف مالموقؼ السيسعى و . القارة

 المسؤولية األساسية لمدولة لحماية ومساعدة السكاف المتضرريف 
  مف قبؿ الدولة ليووصوؿ إالحيز اإلنساني البلـز والإنشاء ضماف، 
  اتاستخداـ األصوؿ العسكرية في مساعدة المتضرريف مف النزاعبااللتزاـ 
 في أفريقيا اإلنسانيالعمؿ لمعايير الدولية في تشكيؿ لتمسؾ بالمبادئ اإلنسانية واا. 

http://www.au.int/en/Executive%20Council%20of%20the%20African%20Union/Decision/Ex.CL/Dec.(XXV)
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 :الخالصة

. يبوال في غرب أفريقيافيروس اإلمرض األشير الستة الماضية تراجع خبلؿ  القارة شيدت .49
ومف . الماضيسيصبح اإليبوال في طي   أنو بحموؿ نياية العاـعمى جيدة ويمثؿ ذلؾ إشارة 

الجيود المشتركة لقوات المحققة بفضؿ كرية المكاسب العسفي ظؿ  أنو، الواضح أيضا
 توقع. ونتيجة لذلؾ، ي  ظاىرة بوكو حراـ أيضاتراجع نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميروف، قد ت

. وعمى في الوضع اإلنساني المتردي في منطقة حوض بحيرة تشاد بعض التحسف تحقيؽ
جيود بعثة فإف الصوماؿ، نظيـ الشباب في كينيا و تاألنشطة السمبية لاستمرار  الرغـ مف

، في نياية المطاؼقد تؤدي، مكافحة الوضع في الصوماؿ ل الصوماؿ االتحاد األفريقي في
 .نتائج إيجابية في كينيا إلى

موقؼ أفريقي موحد في بتحديد القارة فيما يتعمؽ األقاليـ في  مشاورات مع باقيوستتواصؿ ال .50
 األقاليـ عمى جميعالتالية. وتحث المفوضية  ة خبلؿ األشير الستةالعالمياإلنسانية القمة 

 الموحد.موقؼ اللمشاركة بفعالية في صياغة ا

- 
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