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  مقدمة -أوالً 

، داخليًا في ماالبو النازحينلهجرة والالجئين وللرابعة الفنية المتخصصة االتحاد األفريقي اُعقد اجتماع وزراء لجنة  .1

 ة االستثنائيةاإلنسانياالتحاد األفريقي لقمة إرهاصا االجتماع كان و .2022مايو  24و 23 يوميغينيا االستوائية 

  غينيا االستوائية.، في ماالبو 2022مايو  27ومؤتمر إعالن التبرعات المقرر عقده في 

 الحضورثانيا. 

الجزائر، أنغوال، بنين، : التالية( 36الـستة والثالثين )الدول األعضاء الوزاري مندوبون من حضر االجتماع  .2

، جمهورية الكونغو سطى، جزر القمر، الكونغو، كوت ديفواربوتسوانا، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الو

كينيا، ليبيريا، ليبيا، ، ابون، غامبيا، غانا، غينيا بيساوغإثيوبيا، ال ،يا، إريترقراطية، مصر، غينيا االستوائيةالديم

راليون، جنوب ر، نيجيريا، رواندا، الصحراوي، السنغال، سي، النيجمالوي، موريتانيا، المغرب، موزمبيق، ناميبيا

  .، زيمبابويإفريقيا، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا

والجنوب أفريقيا شرق لالسوق المشتركة  المجموعات االقتصادية اإلقليمية التالية: كما حضر االجتماع ممثلو .3

  االقتصادية لدول غرب أفريقيا. مجموعةاالقتصادية لدول وسط أفريقيا، وال مجموعةاألفريقي، وال

لصليب الدولية للجنة ال :اإلنمائيون على النحو التاليشركاء الالمنظمات الدولية و أيضا حضرت الجلسات المفتوحة .4

األحمر، االتحاد الدولي للصليب األحمر، المنظمة الدولية للهجرة، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، برنامج 

لمشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )اإليدز(، برنامج األمم المتحدة ا

  األغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية.

 الجلسة االفتتاحية: من جدول األعمال 1البند 

مويمبو، عضو جاك ج. معالي ، النازحينلهجرة والالجئين ول اللجنة الفنية المتخصصة الرابعةرحب رئيس  .5

الرئيس أن أبرز و ، بجميع المندوبين في االجتماع.األمن الداخلي في جمهورية زامبياووزير الداخلية و البرلمان

جميع الدول األعضاء نحو حل التحديات و عقد في الوقت المناسب لكي تخطيُ اللجنة الفنية المتخصصة اجتماع 

وبعض النازحين داخليا، عدد المتزايد من المهاجرين والالجئين ووسلط الضوء كذلك على ال اإلنسانية في أفريقيا.

 جسيمةالعوامل الدافعة للهجرة فضال عن عواقبها السلبية التي تسببت في العديد من التعقيدات التي تشكل تحديات 

ً وإيجاد  نازحينوشدد على أن توفير الحماية لل للدول األعضاء. ، وال فاءحلول دائمة لمعالجة محنة الضعداخليا

نظًرا ألنه ال و ، يتطلب قيادة قوية واعتماد نهج يشمل المجتمع بأسره.نساء والشباب واألطفال والمعوقينسيما ال

، دعا الرئيس جميع المشاركين إلى استخدام قرارات الجة التحديات اإلنسانية بمفردهايمكن ألي دولة عضو مع

األساسية التي يجب ع المبادئ وض فضال عن  زمة اإلنسانيةعن حلول دائمة لأل للبحثاللجنة الفنية المتخصصة 

  قمة االتحاد األفريقي اإلنسانية.تبحثها أن 

والتنمية شؤون اإلنسانية صحة والاالتحاد األفريقي لل ة، مفوضميناتا سامات سيسوما ةلسيدرحبت سعادة ا .6

، بجميع الوزراء والسفراء موسى فكي محمد، رئيس مفوضية االتحاد األفريقي ، نيابة عن سعادة السيداالجتماعية

بااللتزام القوي  ةالمفوضت وأشاد .للجنة الفنية المتخصصةوالمندوبين والشركاء لمشاركتهم في االجتماع الوزاري 

عام الالجئين " 2019عام موضوع االتحاد األفريقي ل مناصر ،يودورو أوبيانغ نغويما مباسوغوفخامة السيد ل

لحكومة غينيا االستوائية  اعن امتنانه توأعرب" نحو حلول دائمة للنزوح القسري -والعائدين والنازحين داخليًا 

فرص الحصول  وعدم كفاية على تأثير تغير المناخ كلمتهاوسلطت المفوضة الضوء في  الستضافتها االجتماع.
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 النازحينأن عدد  ةالمفوض توذكر داخلياً. النازحينالمهاجرين و على فيروس كوروناجائحة و على الغذاء والتغذية

من شأنها أن تحقق استجابات تدابير صارمة الدول األعضاء على اتخاذ  ت، وحثقسرا في أفريقيا آخذ في االزدياد

يل الوكالة ويشمل ذلك تقديم الدعم لتشغ الحماية والغذاء والتغذية. في مجالمة الحتياجات السكان المتضررين مستدا

بالتشديد  اكلمته تواختتم اإلنسانية األفريقية والتصديق على البروتوكول المتعلق بحرية تنقل األشخاص في أفريقيا.

  في أفريقيا. النازحينتخاذ الخطوات المناسبة من أجل توفير حماية أفضل للمهاجرين والعمل سويا العلى أهمية 

معالي ، نيابة عن لية في جمهورية غينيا االستوائيةالداخ نو إيانغ، وزيرفاوستينو ندونغ إيسو  رحب معالي السيد .7

، حارا بجميع المشاركين في ماالبو ، ترحيباخارجية جمهورية غينيا االستوائية، وزير سيميون أويونو إيسونوالسيد 

لتنفيذ السياسات الرامية إلى تحسين  سانحةتتيح فرصة اللجنة الفنية المتخصصة أن  وذكر الوزير غينيا االستوائية.

فخامة  وأكد من جديد التزام فخامة رئيس جمهورية غينيا االستوائية، داخلياً. النازحينحالة المهاجرين والالجئين و

لنزوح ة لمستدام ول"نحو حل 2019عام االتحاد األفريقي لموضوع  مناصرالسيد أوبيانغ نغويما مباسوغو ، 

 نزوحمجاالت ال الدعوة إلى تنفيذ سياسات تقدمية وتطلعية في فيوذكر أن هذا االلتزام يتجسد  .القسري في أفريقيا "

، ودعم المؤسسات القارية ذات الصلة مثل الوكالة اإلنسانية األفريقية، فضالً القسري واعتماد صكوك قارية رئيسية

تينو كلمته بتجديد التزام حكومة جمهورية غينيا واختتم السيد فاوس متعدد األوجه لالجئين وأسرهم.الدعم العن تقديم 

داخلياً  النازحيناالستوائية بالعمل مع جميع الدول األعضاء في تصميم حلول وسياسات استباقية لالجئين و

  والمهاجرين.
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 المسائل اإلجرائية :من جدول األعمال 2البند 

 هيئة المكتب ألف. اعتماد

هيئة ، وجه مكتب المستشار القانوني االجتماع بانتخاب أعضاء الفنية المتخصصة للجنةا قواعد إجراءاتووفقا ل .8

مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة للهجرة والالجئين والنازحين على النحو هيئة تم اعتماد و المكتب وتكوينه.

 التالي:

 زامبيا إقليم الجنوب الرئيس:

 الكاميرون إقليم الوسط  النائب األول للرئيس:

 المشاورات مستمرة إقليم الشمال  النائب الثاني للرئيس:

  جمهورية تنزانيا إقليم الشرق  النائب الثالث للرئيس:

 سراليون إقليم الغرب المقرر:

 اعتماد جدول األعمال وبرنامج العملباء. 

 جدول األعمال وبرنامج العمل دون تعديل. تم اعتماد .9

  لقمة اإلنسانيةلالمجاالت المواضيعية  حولحلقات نقاش ومناقشات عامة  :األعمالمن جدول  3البند 

خمس حلقات نقاش لقمة اإلنسانية المجاالت المواضيعية لحول  لالجتماع الوزاريتضمنت الجلسة المفتوحة  .10

 ومناقشات عامة أسفرت عن النتائج الرئيسية التالية:

  رث والتشريد القسري في أفريقياحلقة نقاش بشأن تغير المناخ والكواألف. 

، كبيرة المستشارين اإلقليميين للمنظمة الدولية للهجرة وعضو حلقة النقاش، نايساتا كأالنقاش السيدة  حلقة  ترأست  .11

عد ، مسا، والسيد رؤوف مازوجمهورية المغرب ممثل جمهورية مصر، وممثلفريق النقاش يضم كال من  وكان

، ممثل جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لدى يد إيتوندي كاكوما، والسالالجئينالمفوض السامي لشؤون 

  ، ممثل جماعة الالجئين من أوغندا.يقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا، والسيد روبرت حكيزااالتحاد األفر

للكوارث في أفريقيا، مشيرة تبادلت الدول األعضاء تجاربها حول كيفية التخفيف من آثار تغير المناخ واالستجابة   .12

إلى أن مظاهر تغير المناخ في أفريقيا مثل الفيضانات والجفاف واألعاصير وعدم القدرة على التنبؤ بسقوط األمطار 

فقط  % 5وأشارت الدول األعضاء إلى أنه على الرغم من مساهمة أفريقيا بنسبة  متكررة ومتزايدة في وتيرتها.

، فقد تأثرت أنماط الطقس في أفريقيا بشكل كبير بتغير المناخ الحراري العالمية غازات االحتباسفي انبعاثات 

  .شديدعلى التنبؤ بظاهرة الطقس ال وعدم القدرة تهاوتيرة وشدالوتقلبه مما أدى إلى زيادة 

د للكوارث والح تغيير النموذج وترتيب أولويات إجراءات التأهبضرورة اتفق المشاركون في حلقة النقاش على  .13

وبناء القدرة على التكيف لضمان قدرة المجتمعات  التعافيجهود ، واإلنذار المبكر والعمل، ومن أخطار الكوارث

 المحلية على التكيف مع المناخ والصدمات األخرى.

ستستضيف مصر بصفتها رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف قمة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر   .14

ترجمة االلتزامات والتعهدات إلى ضمان  الرئاسة جاهدة إلىوتسعى  التي توصف بأنها مؤتمر تنفيذ.األطراف 

مؤتمر األطراف لالستفادة من لالسادسة والعشرين  ةدورالوهناك مناقشات وحوارات مستمرة مع رئاسة  أفعال.
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ً في جميع مسارات المفاوضات مع التركيز على التكيف والتمويل والخسائر  زخم غالسكو والمضي قدما

الناجم عن تغير المناخ والحاجة إلى توفير الحماية الدولية ألولئك  نزوحناقش االجتماع مسألة الكما  واألضرار.

، أحاط االجتماع علما بالجوانب القانونية والمعيارية لسياق ووفقا لذلك الذين يضطرون إلى الفرار عبر الحدود.

 تغير المناخ والثغرات القائمة.

  ، أوصى الوزراء بما يلي:ب المداوالتعق .15

وينبغي توجيه  التعاون مع الدول األعضاء والجهات الفاعلة الوطنية بما في ذلك الجمعيات الوطنية. تعزيز (1

 واإلنذار المبكر والحد من الكوارث وقدرات االستجابة االستثمارات نحو تعزيز قدرة الدول على التأهب المحلي

  ؛يبة الرئيسيةوصفها الجهات المستجب

مع االعتراف بمركزية هذه األنظمة  للمخاطر المتعددةزيادة االستثمارات في أنظمة اإلنذار المبكر والعمل المبكر  (2

للوصول إلى حلول طويلة األجل وتوفير آليات الوقاية والحماية المناسبة للمساعدة في تعزيز قدرة الناس والمجتمع 

 على الصمود والتكيف.
اإلجراءات االستباقية المبكرة كآليات فعالة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش بما في ذلك آليات ي فستثمار الا (3

 التأمين ضد المخاطر.
وضع مبادئ توجيهية قانونية واستكشاف تدابير في تطبيق صكوك االتحاد األفريقي والصكوك القانونية  (4

وتوفير حلول  ،وعديمي الجنسية في سياق تغير المناخ والكوارث ة الدولية القائمة لحماية النازحين قسراوالمعياري

حماية بشأن  1969فريقية لعام لسماح بالتطبيق الكامل والفعال التفاقية منظمة الوحدة األاوال سيما  مستدامة

  عبر الحدود في سياق تغير المناخ والكوارث. النازحين
 .قدرة على الصمودوتدابير التكيف وال ل من أجل التنميةلتي تعزز التكامالشراكات اتقوية زيادة التمويل و (5
من خالل تجاوز االستجابة لألزمات إلى الحلول  المتعلقة بتغير المناخ في القارةالقدرة على مواجهة التحديات  بناء (6

 .القادرة على الصمودطويلة األجل ال
الصعيدين اإلقليمي والقاري لمواجهة  إنشاء تحالف أفريقي يستند إلى تبادل الخبرات وتنسيق اإلجراءات على (7

تحديات تغير المناخ من خالل تنفيذ المبادرات األفريقية ذات الصلة من أجل تعزيز تدابير الصمود والتكيف في 

 القارة.

مختلف الشركاء المعنيين للتعجيل بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة وضمان النقل الكافي  االنخراط مع (8

مستدام في مواجهة مختلف اآلثار الللتكنولوجيات في إطار الشراكات من أجل ضمان قدرة القارة على الصمود 

 إقامة شراكات أقوى مع التركيز على تقاسم المسؤولية.و المادية لتغير المناخ
تستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر األطراف لضمان  التيقوي بدعم جمهورية مصر العربية التزام لاال (9

  دعم األولويات والمطالب األفريقية مع التركيز بشكل أكبر على التنفيذ.
 

  ي في الحاالت اإلنسانية في أفريقياواألمن الغذائي والتغذ حولحلقة نقاش باء. 

 لدى االتحاد األفريقي.وممثلتها الدائمة جمهورية أوغندا ، سفيرة سعادة السيدة أموجي أوتينغوأدارت حلقة النقاش  .16

يقي واللجنة الدكتور حميد نورو، ممثل برنامج األغذية العالمي لدى االتحاد األفرضم فريق النقاش كال من و

ماتو السيد و للصليب األحمر ألفريقيا الدولية والسيد باتريك يوسف، المدير اإلقليمي للجنة االقتصادية ألفريقيا

، (، ممثل مجتمع تشينغ النغ من نيجيرياAGIR PLUS، رئيس المنظمة غير الحكومية "آجير بالس" )عبده

  ومستشار قانوني أقدم.الوكالة األفريقية للحد من مخاطر الكوارث ، أمين مجلس إدارة والسيد برايت ماندو

النزاعات دام األمن الغذائي والتغذوي يتزايد بسبب زيادة الكوارث المناخية وسلطت المناقشات الضوء على أن انع .17

 .  وقد أدى الجفاف في القرن األفريقي والمناخ المرتبط بهوظروف االقتصاد الكلي ومرض فيروس كورونا

إلى زيادة عدد األشخاص الذين  قة الجنوبيةفي منطقة الساحل والكوارث المناخية المتزايدة في المنط نزاعوال
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وقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مستويات انعدام األمن الغذائي والتغذوي  يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية.

أفريقيا نتيجة لذلك، بتعين على و بسبب زيادة تكلفة الغذاء والوقود وأدت إلى زيادة تكلفة إيصال المساعدة اإلنسانية.

وتركز على إيجاد حلول دائمة، بما في ذلك  إنتاج األغذية وتزيد آليات التمويل المحلية ها علىاتقدرأن تعزز 

 الحلول التي تعزز القدرة على التكيف وشبكات األمان للتخفيف من أثر الصدمات.  

ر دعم مثل التخطيط للطوارئ وتوصيف المخاطر لتوفيالوكالة األفريقية للحد من مخاطر الكوارث آليات وضعت  .18

الوكالة يجب على الدول األعضاء االستفادة من المنتجات التي توفرها و شامل للدول األعضاء بشكل أفضل.

ومن األمور الحيوية أيضا اتخاذ  كوسيلة للتخفيف من تأثير الكوارث المناخية. األفريقية للخد من مخاطر الكوارث

نهج المتعددة األوجه التي تجمع بين قطاعات أخرى مثل المزيد من اإلجراءات المحلية التي يحركها التضامن وال

. كما ينبغي الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم والزراعة مع تعزيز الصلة بين الشؤون اإلنسانية والتنمية

  السالم وتسوية النزاعات كاستراتيجية للوقاية. متابعة

  عقب المداوالت أوصى الوزراء بما يلي: .19

ت في المناطق هود التي تعزز قدرة السكان والنظم الغذائية على الصمود أمام الصدمااالستثمار في الج (1

حماية االجتماعية ودعم سبل طويلة األجل مثل الال، بما في ذلك من خالل اإلجراءات المتضررة من النزاع

 ؛العيش
الرئيسية النعدام األمن الغذائي  عواملال تعزيز آليات السالم وحل النزاعات للحد من النزاعات التي تظل أحد (2

السريع وتعزيز احترام القانون اإلنساني الدولي الذي يعد أمًرا حيويًا لضمان األمن الغذائي والوصول 

 .دون عوائق لضمان وصول المساعدة إلى المحتاجينللمساعدات اإلنسانية ب
، مع الستثمارات في الزراعة التحويليةابما في ذلك ، تعددة القطاعات تركز على الوقايةاعتماد نهج وآليات م (3

 التركيز على صغار المزارعين والنساء والشباب.
وينبغي لحكومات  األولوية لالستثمارات في أنظمة بيانات ومعلومات األمن الغذائي والتغذوي.منح الحاجة إلى  (4

الغذائي والتغذوي على  الدول األعضاء أن تنشئ وتدعم آليات تقودها البلدان وتتيح بيانات جيدة عن األمن

 أساس منتظم لدعم الدعوة إلى برنامج التغذية وتخطيطه ورصده وتقييمه.

 الذي يُعتبر ،نساء المتضررين من الهزال الشديدجميع األطفال وال عالجمواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى  (5

لحة اآلخرين إعطاء حكومات الدول األعضاء وأصحاب المصيتعين على أكثر أشكال سوء التغذية فتكا. 

ألمن الغذائي والتغذوي نحو التنفيذ على نطاق واسع اإلنسانية لستجابات النموذجي في االلتحول لاألولوية 

التغذية والمياه والصرف الصحي واألمن الغذائي والصحة والحماية مجال متعددة القطاعات في اللإلجراءات 

 لمتضررة من األزمات.االجتماعية من أجل تلبية احتياجات المجتمعات ا

الخبز األفريقية  ةويجب تحديد سل أفريقيا الحد من الواردات الغذائية وزيادة اإلنتاج الغذائي المحلي.يحب على  (6

 وتعظيمها لتمكين أفريقيا من إطعام نفسها.
تقديم ن أفريقيا االستثمار في نظم اإلنذار المبكر القائمة واستخدامها للتنبؤ بالكوارث للتمكين ميجب على  (7

 االستجابة الفعالة في الوقت المناسب.
تعزيز االستثمارات واعتماد شبكات أمان للحماية االجتماعية الشاملة التي تدمج احتياجات الناس في األوضاع  (8

 اإلنسانية.
واإلصالحات التحويلية، وتعزيز النمو االقتصادي االستفادة من مصادر تمويل جديدة لدعم اإلنفاق المحلي  (9

 .قدرة على الصمودوال
 .نزاعات المسلحةأهمية احترام البيئة أثناء ال من المهم تعزيز (10

، يتعين على الدول األعضاء اتخاذ إجراءات استباقية لمنع حدوث أزمات اتبالنظر إلى الطابع الدوري لألزم (11

 نماذج التأمين ضد المخاطر.في ستثمار االفي المستقبل و
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أو  عقوباتمن أي  لألغراض اإلنسانيةالزراعية  دخالتوالماألغذية ن تريات المحلية مينبغي إعفاء المش (12

التجارة الحرة وتفعيل منطقة  ة التشديد على الربط بين األسواقتدابير تقييدية في جميع المناطق.  ويلزم زياد

 ومواءمة الزراعة والتكنولوجيا. القارية األفريقية
 

  األوبئة والتحديات الصحية في الحاالت اإلنسانية في أفريقيا حولحلقة نقاش  

ن سيك، المديرة القطرية لبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص اأدارت حلقة النقاش الدكتورة ج .20

مكتب  رئيس، لدكتور جورج أ. كي زيربوكال من ا ضم فريق النقاش، والمناعة البشرية/اإليدز في غينيا االستوائية

، ومحمد محمد حسن االتصال التابع لمنظمة الصحة العالمية لدى االتحاد األفريقي واللجنة االقتصادية ألفريقيا

 ، ممثلة المجتمع المحلي من مالوي.سيسيل بانغوالسيدة و الصومالفي  دير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولةالم

 أسوأ بكثير على الصعيد العالميشة والمتأثرة بالنزاعات لبيئات الهة لصحيالمؤشرات الأشارت المناقشات إلى أن  .21

فيروس كورونا جائحة  كشفت .موجود في أفريقيا بلدا هشا ومتأثرا بالنزاعات والضعف 13وأن ما ال يقل عن 

والحاجة إلى بنية تحتية وأنظمة تزايد أوجه عدم المساواة  عن ية المتعلقة بالمناخ بشكل متزايدواألحداث السلب

الدول األعضاء يتعين على . ساسيةلتمكين الوصول إلى الرعاية الصحية األقدرة على الصمود صحية أساسية أكثر 

تستمر  عند تخطيط وتنفيذ التدخالت الصحية. قسرامنهجي يشمل الالجئين الشباب والمهاجرين وتبني نهج شامل 

للتأهب وقدرة على الصمود أقوى وأكثر شمولية  منظومةالضوء على الحاجة إلى جائحة فيروس كورونا في تسليط 

نهج يشمل وضع من أجل  واسعة النطاقوينبغي أن يشمل ذلك شراكات  لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها.

 ابير المضادةبأسره من أجل المراقبة التعاونية وحماية المجتمع والرعاية السريرية والحصول على التدالمجتمع 

تعزيز االستثمار المحلي وتوجيه التمويل الدولي القائم والمليء بالثغرات إلى بهدف وإنشاء منصة تنسيق للتمويل 

ويتعين على الدول األعضاء والمنظمات اإلقليمية والعالمية تمكين نظم الصحة المجتمعية  حيث تشتد الحاجة إليه.

 المؤسسات اإلنسانية المحلية في واالستثمار سلطات الصحية المحليةبال ربطهاو باعتبارها خط الدفاع األول

 ةوالحاالت الهشة، ال تزال هناك تحديات تتعلق بالرعاي الطوارئ والسياقات اإلنسانية حاالتوفي  .هاوتعزيز

مثل التصدي لإلصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والحصول على  فيروس نقص المناعة البشريةالمتعلقة ب

  العالج وخدمات الدعم األخرى.

 ، أوصى الوزراء بما يلي:المداوالتوعقب  .22

ة للتغطية تعزيز التدخالت الموجهة نحو الوقاية من األمراض والرعاية الصحية األولية باعتبارها حجر الزاوي (1

 ؛الصحية الشاملة
حماية االجتماعية والتأمين الصحي مع االعتراف بأن الحماية االجتماعية أداة مهمة لتحقيق التحول إلى ال (2

، بما في ذلك الرعاية الصحية األولية األساسية مات الصحية واالجتماعية الرئيسيةالوصول الشامل إلى الخد

  والتعليم والتغذية والصحة البيئية.
المركز األفريقي تعزيز  :دعائمللصحة العامة يرتكز على أربع  االتحاد األفريقي إلى وضع نظام جديد دعوة (3

 توسيع تصنيع اللقاحات والتشخيصات والعالجاتو ومؤسسات الصحة العامة لمكافحة األمراض والوقاية منها

ئة الموارد المحلية للصحة وتعب الشراكات الموجهة نحو العملو وى العاملة في مجال الصحة العامةتعزيز القو

  ؛العامة
 إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية (4
 تمكين أنظمة الصحة المجتمعية وتعزيز الصحة العامة في حاالت الطوارئ (5
 ؛حوث وتقوية نظم المعلومات الصحيةتعزيز المعلومات واألدلة من خالل الب (6
 زيادة التمويل للصحة في البيئات الهشة بما في ذلك تحديد التمويل المحلي. (7
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 في أفريقيا اتبعد النزاعفي فترة والتنمية عمار اإلإعادة  حولقاش حلقة نجيم. 

المستشار األقدم للمدير التنفيذي لصندوق األمم المتحدة للسكان ومدير ، ة النقاش السيد مابينغي نغومأدار حلق .23

لدى وممثلها الدائم جمهورية سيراليون سفير  ينكولي كينغ أدالسيد سعادة ضم  فريق النقاش كال من و الصندوق.

سوها جيندي مساعدة وزير الخارجية لشؤون المنظمات األفريقية،  والسيد محمد فيرة االتحاد األفريقي وسعادة الس

، المديرة اوالسيدة ميميدو أشاكب لمنظمة الدولية للهجرةل عبديكر، المدير اإلقليمي لشرق أفريقيا والقرن األفريقي

 في التعليم، نيجيريا. التنفيذية لبرنامج حق المرأة

باعتبارهما عالجا للسالم والتنمية  النزاعاتوالتنمية في مرحلة ما بعد  إعادة اإلعمارأبرزت المناقشات أهمية  .24

وشددت المناقشات على  من تجنب االنتكاس. النزاعاتالدائمين في القارة، حيث أنهما يمكنان البلدان الخارجة من 

وفي هذا  والتنمية. عادة اإلعمارا من خالل بذل جهود شاملة إل، وال سيمالمضرورة االستثمار في توطيد الس

في القاهرة سيؤدي دوًرا إعادة اإلعمار والتنمية في قترة ما بعد النزاعات ، شدد االجتماع على أن مركز الصدد

  المستدامين.السالم والتنمية تحقيق محوريًا في دعم االتحاد األفريقي في الجهود الشاملة من أجل 

، بالغة األهمية لنجاح الجهود التسريح وإعادة اإلدماج والتعليم، مثل المقاتلين السابقين اراتومساإلقليمية  النهجتُعد  .25

سانية واستراتيجيات هج مراعية لالعتبارات الجنودعا االجتماع أيضا إلى اتباع نُ  الرامية إلى العودة وإعادة اإلدماج.

 إعادة اإلعمار، أمر أساسي لنجاح مشاركة األشخاص المتضررين، وال سيما النساء واألطفال كما أن، شاملة للجميع

 .النزاعاتوالتنمية في مرحلة ما بعد 

في فارة ما بعد  والتنمية التحاد األفريقي في مجال إعادة اإلعمارأعرب االجتماع كذلك عن تقديره لجهود ا .26

االجتماع  شادوأ ى استعراضه لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.، وال سيما إطار سياساته، ودعا إلالنزاعات

وأعرب االجتماع عن  أداة هامة للمساهمة في السالم والتنمية الدائمين. بمبادئه الستة ،الذي يظل إطار السياسات،ب

تشغيله.  وسيقوم  بعد ودوره المتوقعوالتنمية في فترة ما بعد النزاعات  تقديره لدور مركز القاهرة إلعادة اإلعمار

وجهاز برنامجي  في تهيئة بيئة مواتية للسالم واالستقرار الدائمين في القارة كنقطة امتياز بالغ األهميةالمركز بدور 

في فترة ما بعد والتنمية  إعادة اإلعمارفي مجال التحاد األفريقي ، ال سيما في دعم جهود الالتحاد األفريقي

 األثر السريع في المناطق التي تتطلب االنتعاش بعد الكوارث.ذات مشاريع ال، بما في ذلك النزاعات

 وفي أعقاب المداوالت، أوصى الوزراء بما يلي: .27

 

لبلدان المضيفة لالجئين، من خالل نبغي لي –نهج قاري لتلبية االحتياجات ومواجهة التحديات إيجاد  (1

 خطط االستجابة لحاالت الطوارئ اإلقليمية. وضع، المجموعات االقتصادية اإلقليمية الخاصة بها
 ومبتكرة.موجهة نحو التنمية ج نُه ارات النازحين والالجئين من خاللالجهات الفاعلة من قدرات ومهتستفيد  (2

 والحصول عليها. عن آلية بديلة للتكيف بالبحثمن المرجح أن يزدهر النازحون والالجئون إذا ُسمح لهم 
إعادة ، يجب أن تعالج جهود اإلنعاش ونسانية العاجلة للسكان المتضرريناالحتياجات اإلإلى جانب تلبية  (3

تسريح المقاتلين السابقين ونزع سالحهم وإعادة  المتعلقة بمسائل  ال النزاعاتفي مجتمعات ما بعد  اإلعمار

 إدماجهم.
  إنشاء أنظمة مراقبة واضحة وموجزة لالجئين والنازحين داخليًا. (4
رسات التشاركية للسماح للنازحين بالبت في الحلول المناسبة لهم والتأثير على القرارات التي تؤثر دمج المما (5

  عليهم.
في القاهرة من أجل التنفيذ والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  ز مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمارتعزي (6

التي تتناول والتنمية في فترة ما بعد النزاعات  إلعادة اإلعمارالفعال لبرامج ومشاريع االتحاد األفريقي 

 .االستجابة اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ في القارة
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بشأن مسألة العودة، يحتاج  هناك حاجة إلى الدعوة إلى العودة الطوعية لالجئين.  والتخاذ قرارات مستنيرة (7

  روف السائدة في بلدانهم ومناطق عودتهم.داخلياً إلى الحصول على معلومات عن الظ والنازحونالالجئون 
، ج االجتماعي واالقتصادي للعائديناإلرادة السياسية أساسية لتيسير إعادة إدماج الالجئين وتعزيز اإلدماتعد  (8

وزيادة فرص الحصول على سبل العيش والعمل. وعلى هذا النحو، يتعين على الدول األعضاء أن تعتمد 

)أي األبعاد اإلنسانية واإلنمائية ترابط يجب تعزيز نهج ال العودة وإعادة اإلدماج.نهجا جماعيا/كليا إزاء 

 لالجئين.المقدمة ستجابات اال فيوالسالم( 

  تنشيط تمويل المساعدة اإلنسانية في أفريقيا حولحلقة نقاش دال. 
 

ازحين قسرا للجنة الممثلين اللجنة الفرعية لالجئين والن أديكونلي كينغ، رئيس حلقة النقاش سعادة السيدأدار  (أ

يقي الدائم لدى االتحاد األفر هاممثلوسفير إثيوبيا ، تيسفاي ييلماوضم فريق النقاش كال من سعادة السيد  .الدائمين

من أجل ، مديرة برنامج تمكين المجتمعات المحلية جولييت دونا أيوكياالسيدة ، وواللجنة االقتصادية ألفريقيا

لنيجر، وسعادة تنسيق الشؤون اإلنسانية في اموديبو تراوري، رئيس مكتب السيد و أوغندا في لريفيةالتنمية ا

واللجنة  حكومية الدولية المعنية بالتنميةوالهيئة ال مثل سويسرا لدى االتحاد األفريقي، مالسيد بيترو مونا

 .االقتصادية ألفريقيا
 

وأن التمويل اإلنساني العالمي آخذ في  ية في أفريقيا آخذة في االزدياداإلنسان الحظ االجتماع أن االحتياجات (ب

العمل ذلك طلب يت االنكماش وأن فيروس كورونا يتفاقم بسبب إجهاد المانحين واألزمات الحالية في أوكرانيا.

أن لدول األعضاء وينبغي ل على المستويات العالمية والقارية واإلقليمية والوطنية. اتالجماعي وزيادة الشراك

 المجموعاتالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا و. كما يتعين على توسع ميزانياتها الوطنية نحو العمل اإلنساني

 االقتصادية اإلقليمية أن تشارك في جهود تعبئة الموارد.
 

القطاعات الخاصة والجهات الفاعلة ، بما في ذلك االستفادة من شاف آليات التمويل غير التقليديةينبغي أيضا استك (ج

ومن  ،ن الموارد إلى األزمة األوكرانيةإلى أنه يجري تحويل قدر كبير مالمناقشون وأشار  المجتمعية والمحلية.

 ثم هناك حاجة إلى أن تحدد الدول األعضاء في االتحاد األفريقي الحلول المحلية وتلك التي تقودها أفريقيا.

 

واالستخدام السليم  ،الحاجة إلى إجراء علمي بدرجة أكبر لتحديد االحتياجات اإلنسانيةشدد االجتماع على  (د

ويلزم توجيه المزيد من االستثمارات نحو الرصد والتقييم والتدريب  والشفاف للموارد من أجل بناء الثقة.

  والتمويل.
 

م على المشاريع تنفيذ تدخالت طويلة األجل قد أعاق التمويل القصير األجل الذي ال يمكن التنبؤ به والتمويل القائل (ه

، ظمات المحلية غير ممولة بشكل جيدكما أن المن .التنميةو اإلنسانيفيما يتعلق بالربط بين العمل ومستدامة 

 وهناك حاجة إلى الدعوة إلى تمويل الجهات الفاعلة المحلية بما يتماشى مع أجندة الصفقة الكبرى.  
 

 الوزراء بما يلي:، أوصى المداوالت وعقب .أ

الدعوة إلى زيادة التمويل إلنشاء الوكالة اإلنسانية األفريقية التي ستيسر االستجابة الفعالة لالحتياجات  (1

 اإلنسانية المتزايدة في القارة.

دورته صادر عن ال EX.CL/591 (XVII)المجلس التنفيذي  مقرردعوة الدول األعضاء لدعم تنفيذ  (2

"زيادة مساهمة الدول األعضاء في  حيث قرر، ، أوغندافي كمباال 2010يوليو العادية السابعة عشرة في 

ة تدريجيًا اعتباًرا من الميزانية التشغيلية للمفوضي % 4إلى  % 2صندوق الالجئين والنازحين داخليًا من 

على  للتنسيق واإلشراف العامطلب من لجنة الممثلين الدائمين من خالل لجنتها الفرعية و، 2011من عام 

 والمالية تحديد طرائق تنفيذها "اإلدارية لشؤون الميزانية وا
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بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم لتلبية االحتياجات من خالل  الربطيجب أن يوجه التمويل اإلنساني نحو  (3

 توفير حلول دائمة.

 اإلنذار المبكريجب تخصيص التمويل لمزيد من التكيفات المناخية وإدارة مخاطر الكوارث وأنظمة  (4

تمويل الرامية إلى  أفريقيامساعي  الدعوة إلى زيادة التمويل للعمل اإلنساني من الدول األعضاء كجزء من (5

  بأولوية الدول األعضاء في االستجابة اإلنسانية.واالعتراف لعمل اإلنساني ا

التمويل غير التقليدية األخرى  تعزيز الشراكات االستراتيجية في تعبئة الموارد وتقاسم األعباء وتحديد آليات (6

 بخالف اآلليات "التقليدية" الستكمال الموارد اإلنسانية المحدودة.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية واإلقليمية للدعوة إلى زيادة التمويل خاصة  (7

 تنمية والسالم.العالقة بين العمل اإلنساني والالت التي تولد آثاًرا دائمة على للتدخ

  وضع منهجيات علمية صارمة قائمة على األدلة لتحديد االحتياجات اإلنسانية والتمويلية. (8

  وضع تدابير لتعزيز الشفافية والمساءلة لخلق الثقة بين المانحين التقليديين وغير التقليديين. (9

 

لهجرة والالجئين ل ة المتخصصة الرابعةللجنة الفنيابحث واعتماد تقرير اجتماع خبراء  :من جدول األعمال 4البند 

 والنازحين
 

 تعديالت.لمع االواردة فيه التوصيات اعتمدوا على تقرير اجتماع الخبراء و الوزراء اطلع .28

 

 مقررات االجتماع  الوزاري للجنة الفنية المتخصصة الرابعة.  شاريعبحث واعتماد م :من جدول األعمال 5البند 

  مع التعديالت. تمدوهاواعالرابعة للجنة الفنية المتخصصة الوزاري االجتماع اريع مقررات مش الوزراءبحث  .29

  بحث مشروع إعالن المؤتمر من جدول األعمال:  6البند 

 مع التعديالت.ه وواعتمد مؤتمرمشروع إعالن ال بحث الوزراء .30

 نازحينلهجرة والالجئين والالفتية المتخصصة لتاريخ ومكان انعقاد الدورة الخامسة للجنة من جدول األعمال:  7البند 

 

 .2024داخليا في دورة عادية في عام  نازحينلهجرة والالجئين واللخصصة نعقد الدورة الخامسة للجنة الفنية المتت .31

 مكتب اللجنة الفنية المتخصصة والمفوضية.هيئة سيتم تحديد المواعيد بعد التشاور بين  .32

ولوائح االتحاد  وفقا لنظمضاء استضافة االجتماع لم تعرض إحدى الدول األع ستستضيف المفوضية االجتماع ما .33

 األفريقي التي تحكم استضافة مثل هذه االجتماعات.

 مرة واحدة على األقل كل عام. اللجنة الفنية المتخصصةمكتب هيئة تمع تجس .34
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 نازحينتخصصة للهجرة والالجئين واللماستثنائية للجنة الفنية ا دورةمكتب اقتراح كوت ديفوار بعقد الهيئة ناقش تس .35

  ..داخليا

 

 من جدول األعمال: ما يستجد من أعمال 8البند 

 ".ما يستجد من أعمال " بند في إطار مسألة أيتتم إثارة لم  .36

للهجرة  ةللجنة الفنية المتخصصة الرابع يراجتماع الوزالبحث واعتماد تقرير امن جدول األعمال:  9البند 

 داخليا. نازحينوالالجئين وال

 بعض التعديالت.مع اعتمد االجتماع تقرير وتوصيات االجتماع الوزاري  .37

 من جدول األعمال: الجلسة الختامية 10البند 

 يميناتا ساماتالسفيرة االتحاد األفريقي للشؤون الصحية اإلنسانية والتنمية االجتماعية سعادة  ةمفوضشكرت  .38

على  ةالمفوض تسيسوما جميع الوزراء على المناقشات المثمرة ونتائج االجتماع التي تحققت بروح األخوة. وشدد

، وال ناقشتهاأن المفوضية ستضمن إدراج جميع التعديالت التي ذكرتها الدول األعضاء في الوثائق التي تمت م

وأشارت سعادة للجنة الفنية المتخصصة.  الوزاري جتماعومشروع اإلعالن وتقرير اال المقررسيما مشروع 

سيسوما إلى أن توصيات الدورة تشكل خطوات رئيسية للمفوضية والدول األعضاء لتقديم الحلول ذات السفيرة 

 الصلة للنزوح القسري في القارة. وشجعت الدول األعضاء على زيادة إظهار التزامها بهذا الموضوع الرئيسي من

والتي ستتم إدارتها وفقًا لقواعد وإجراءات االتحاد األفريقي. إعالن التبرعات مؤتمر  خالل تخصيص الموارد خالل

الذي قدموه وكذلك الفريق الفني بأكمله على الدعم  الجتماعل رئيس على توجيهالسيسوما  وشكرت سعادة السفيرة

 جتماع.الخالل ا

أوبيانغ نغويما وفخامة  ية غينيا االستوائيةحكومة جمهور ممثل جمهورية غينيا االستوائية السيد نيابة عنهنأ  .39

والدول  ، ومفوضية االتحاد األفريقي، رئيس اللجنة الفنية المتخصصةمباسوغو رئيس جمهورية غينيا االستوائية

والشركاء على الطريقة البارعة التي أوضح بها االجتماع الوزاري  ية اإلقليميةوالمجموعات االقتصاد األعضاء

والحظ ممثل الحكومة بحزن المستويات غير المسبوقة النعدام  ي إفريقيا وأوصى بسبل معالجتها.القضايا اإلنسانية ف

ية االجتماعية والتنم من من جهةاألمن الغذائي بسبب فترات الجفاف الطويلة. وشدد على أن الصلة بين السالم واأل

واالقتصادية من جهة أخرى هي حقيقة ال يمكن تجاهلها ويجب تناول هذه المواضيع بشكل مشترك من قبل جميع 

الدول األعضاء. وأكد من جديد أن جمهورية غينيا االستوائية ستواصل تجديد التزامها بالتعاون النشط مع االتحاد 

، أشاد بالتوصيات التي تمت صياغتها في االجتماع وشدد على ام. وفي الخت2063 أجندةاألفريقي لتحقيق أهداف 

 .للقضاء على األزمة اإلنسانية في القارة اإلنمائيينالدول األعضاء والمنظمات الدولية والشركاء  ضرورة عمل

، وزير ، السيد جاك ج. مويمبوعرب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة للهجرة والالجئين والنازحينأ .40

السيد أوبيانغ نغويما مباسوغو وحكومة غينيا فخامة األمن الداخلي في جمهورية زامبيا عن امتنانه لالداخلية و

الجتماع وأعرب عن لنجاح الكبير الذي حققه اموييمبو ارتياحه لمعالي السيد االستوائية لكرم الضيافة. وأكد 

وراق الموضوعية للقمة مناقشات قوية حول األ شهد تقديره للمشاركة النشطة لجميع الوزراء. وأكد أن االجتماع

من  مؤتمررفع إلى المجلس التنفيذي والواتخذ قرارات مهمة تتعلق بقضايا الهجرة في إفريقيا والتي ست اإلنسانية
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اخل وخارج اإلعالن. وأشار إلى أن توقعات الهجرة في المستقبل تتطلب إجراءات جماعية دشروع خالل م

حث الدول األعضاء على أخذ زمام المبادرة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع. واختتم و الحدود الوطنية

مكتب اللجنة الفنية المتخصصة بوضع خطة واضحة لتنفيذ نتائج هيئة بالتأكيد على التزام كلمته موييمبو معالي 

 .قمة ماالبو
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 المقدمة:

الدورة العادية  بمناسبةاجتمعنا قد فريقيا، أالهجرة في مسائل ن عن الشؤون اإلنسانية وينحن الوزراء المسؤول

 مايو 24و 23المنعقدة يومي فريقيا، أ الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين والنازحين في

الذي برعات قمة االتحاد األفريقي اإلنسانية ومؤتمر إعالن التتمهيدا ل ، في مالبو، غينيا االستوائية2022

 في مالبو، غينيا االستوائية. 2022مايو  27سيعقد في 

سعياً منا إلى ، والهجرةاإلنساني ووالمتعلقة بالمجال  التحديات المستمرة التي تواجه أفريقياب إذ نحيط علما

 دائم لهذه التحديات، فإننا نقرر ما يلي: حلإيجاد 

 للجنة الفنية المتخصصة الرابعة للهجرة والالجئين والنازحين داخلياا مكتب انتخاب هيئةبشأن  .1

عضوية البلدان التالية في هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة للهجرة والالجئين  نجيز (أ

 والنازحين داخليا على النحو التالي:

 البلد اإلقليم المنصب
 

  جمهورية  زامبيا الجنوب  :الرئيس

  جمهورية الكاميرون الوسط  النائب األول للرئيس

   المشاورات جارية الشمال   النائب الثاني للرئيس:

  تنزانياجمهورية   الشرق النائب الثالث للرئيس:

  سيراليونجمهورية  الغرب المقرر:

 اإلنسانية األفريقية  الوكالةبشأن   .2

من المفوضية تقديم النظام األساسي إلى  طلبنللوكالة اإلنسانية األفريقية، األساسي النظام  بعد بحث (أ

 ؛اللجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية لبحثه

من المفوضية السعي  طلبنو األفريقيةاإلنسانية على الحاجة إلى التعجيل بإنشاء الوكالة نؤكد مجددا  (ب

 ؛2023في يناير  المؤتمرإلى اعتماد النظام األساسي من قبل 

والمتعلقة  األفريقيةاإلنسانية الوكالة لتفعيل المفوضية تقديم الوثائق ذات الصلة  نطلب كذلك من  (ج

الدائمين للجنة الممثلين لإلصالحات الهيكلية التابعة بالتمويل والتوظيف في الوكالة إلى اللجنة الفرعية 

 ؛لبحثها ،واإلداريةالشؤون المالية للتنسيق واإلشراف العام على الميزانية و الفرعية واللجنة

للجماعة االقتصادية األفريقية  مؤسسةالمعاهدة الب المرفق بروتوكولالالتقرير المرحلي عن بشأن  .3

 االستقرار المتعلق بحرية تنقل األشخاص والحق في اإلقامة والحق في و



Page 2 

 

الدول األعضاء األخرى التي لم  شجعنوصدقت على البروتوكول  التي األربعبالدول األعضاء  شيدن (أ

البروتوكول من دخول لتمكين لتصدق بعد على البروتوكول على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن 

 ؛تنفيذهوتسهيل التنفيذ حيز 

بروتوكول البالمخاوف التي أعربت عنها الدول األعضاء والتي تؤثر على التصديق على  حيط علمان (ب

من المفوضية إجراء دراسة تحدد العوائق  طلبنوحرية تنقل األشخاص في أفريقيا المتعلق ب

 ،واالختناقات التي تحول دون التصديق على البروتوكول المتعلق بحرية تنقل األشخاص في أفريقيا
 ؛ية، بهدف التعجيل بعملية التصديقتكاليف إضافية في الميزانرتب على ذلك أن تتدون 

برنامج حرية تعزيز ترويجية تساعد على استراتيجية األفريقي تصميم التحاد امفوضية نطلب من  (ج

 ة لزيادة عدد التوقيعات والتصديقات؛والقاري ةواإلقليمي ةالوطني ياتالمستو على التنقل

معالجة لاألمنية  والخدماتمن مفوضية االتحاد األفريقي مواصلة العمل مع لجنة االستخبارات  نطلب (د

 ؛الشواغل األمنية للدول األعضاء

توجيهية بشأن التعامل مع حرية تنقل األشخاص  خطوطمن مفوضية االتحاد األفريقي وضع  نطلب (ه

 الميزانية؛الصحية بدون تكاليف إضافية في  الجوائححاالت في 

من مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية تنفيذ آلية التنسيق المشتركة  نطلب (و

السنوي صف ناجتماع التنسيق وفقا لنتائج بين االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقليمية 

 ؛2021لعام 

  



Page 3 

 

 والرباطباماكو والخرطوم بشأن إنشاء المراكز األفريقية للهجرة في  .4

الصادر عن مؤتمر االتحاد األفريقي   Assembly/AU/Dec.758(XXXIII)المقررنستحضر   (أ

الذي اعتمد النظام األساسي إلنشاء المركز األفريقي للدراسات و 2020الثالث والثالثين في فبراير 

  ؛، ومركز العمليات القاري في السودانلهجرةلمرصد األفريقي الالهجرة، وب الخاصةوالبحوث 

 تفعيل المركز األفريقي للدراسات والبحوث وضعالمفوضية عن  المقدم منتقرير الب نحيط علما  (ب

 ؛، ومركز العمليات القاري في السودانلهجرةلمرصد األفريقي البالهجرة، و الخاصة

 ماليبالهجرة في الخاصة والبحوث تفعيل المركز األفريقي للدراسات ب التعجيلمن المفوضية  نطلب (ج

  ؛ومركز العمليات القاري في السودان في المغرب لهجرةلمرصد األفريقي الو

 فريقيا أمشروع وثيقة السياسة حول منع االتجار بالبشر في بشأن بحث  .5

 ؛مع التعديالت المقدمة من قبل الدول األعضاء أفريقيافي  لبشرسياسة منع االتجار با مشروع نعتمد (أ

االتجار منع بشأن من المفوضية وضع مشروع خطة عمل خمسية لمشروع السياسة المعتمدة نطلب   (ب

 ؛واعتماده جازتهلدول األعضاء إلى الإأفريقيا وتقديمه  في بالبشر

 في أفريقيا المهاجرينوثيقة السياسة المتعلقة بمنع تهريب  مشروعبشأن  .6

 ؛مع التعديالت المقدمة من الدول األعضاء مشروع سياسة منع تهريب المهاجرين في أفريقيا نعتمد (أ

منع تهريب المهاجرين في أفريقيا حول من المفوضية وضع خطة عمل خمسية للسياسة المعتمدة  نطلب (ب

 واعتمادها؛لدول األعضاء للتصديق عليها ى الإوتقديمها 

 خبراء المنتدى األفريقي السادس للهجرة  تقرير بشأن .7

 11 يومي السنغال، داكار،بتقرير اجتماع المنتدى األفريقي حول الهجرة الذي عقد في  نحيط علما (أ

 ؛ونجيزه 2021سبتمبر  12 و

 بنجاح؛حكومة جمهورية السنغال الستضافتها االجتماع  نثني على (ب

تنفيذ تقارير  لمن أجلمنتدى ذات الصلة لعمل المن المفوضية اإلسراع في إنشاء مجموعات  نطلب  (ج

 ؛األفريقي للهجرة بما في ذلك خطط العمل الخاصة بها المنتدى

 مبادرة التنقل المناخي في أفريقيا ومسار السياسةلالتوجه السياسي بشأن  .8

التحاد ل 2063باعتماد استراتيجية تغير المناخ في أفريقيا للمساهمة في تحقيق رؤية أجندة  رنذك   (أ

لمساهمة في بلوغ وااألفريقي من خالل بناء قدرة القارة األفريقية على الصمود لتأثيرات تغير المناخ 

 استجابات التكيف والتخفيف لتغير المناخ في أفريقيا؛و من أهداف التنمية المستدامة 13الهدف 
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المناخي ألفريقيا على هامش الجمعية العامة لألمم  تحولرفيع المستوى لمبادرة الالباإلطالق  نحيط علما (ب

باعتباره تعاونا مشتركا بين مفوضية االتحاد األفريقي  2021سبتمبر  28المتحدة في نيويورك في 

 واألمم المتحدة والبنك الدولي؛

في الظواهر  العالم عرضة للتأثر بالمناخ وأن الزيادة أقاليمبأن أفريقيا تحتل المرتبة األولى بين أكثر  نقر (ج

بسبب تغير المناخ وهجرة القسري نزوح الالمناخية المتطرفة في القارة في السنوات األخيرة قد أدت إلى 

 المجتمعات الضعيفة؛

المناخي نقل بالشراكة بين األمم المتحدة والبنك الدولي واالتحاد األفريقي في إعداد مبادرة الت نرحب (د

 ألفريقيا؛

حول  ةالقارياألجندة المناخ بتنسيق بسبب قائد للمبادرة األفريقية للتنقل المفوضية في دورها ك نكل ف (ه

الهجرة وتغير المناخ، وكذلك قيادة البرامج واألنشطة لدعم الدول األعضاء في االتحاد األفريقي 

 تغير المناخ، والنزوح والهجرة القسريين؛ب فيما يتعلق والمجموعات االقتصادية اإلقليمية

من الدول األعضاء تقديم الدعم الضروري والموارد المالية الالزمة لتفعيل مبادرة التنقل المناخي  نطلب (و

 في أفريقيا؛

 من أجلفريق العمل الثالثي لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة لسياسة اله يتوجبشأن  .9

 التصدي للهجرة غير النظامية في أفريقيا ومسار السياسة

على دولة ليبيا الستضافتها العديد من المهاجرين والالجئين الذين تقطعت بهم السبل وتسهيل  نثني (أ

 ؛عمليات العودة اإلنسانية الطوعية وعمليات اإلجالء

الستضافة مئات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم نقلهم والنيجر جمهورية رواندا ل نعرب عن تقديرنا (ب

لدول األعضاء األخرى التي تستضيف العديد من الالجئين وطالبي اللجوء ابشيد مع التقدير ونمن ليبيا، 

 ؛في القارة

عمل فريق العمل الثالثي لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة فيما يتعلق ب نشيد (ج

الشركاء بالتنسيق مع و قيادة المفوضيةب ذين تقطعت بهم السبل في أفريقيابالمهاجرين والالجئين ال

لدولية للهجرة واالتحاد اآلخرين بما في ذلك مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة ا

 ؛في تسهيل العودة الطوعية المدعومة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل إلى بلدانهم األصلية األوروبي

إعالن قمة رؤساء  مع عمل بما يتماشىفريق ال جهودعملية تنشيط وتعزيز ب التعجيلمن المفوضية  نطلب (د

 ؛2022دول وحكومات االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في فبراير 

االتحاد األوروبي في بروكسل واجتماع وزراء خارجية -بشأن المستجدات المتعلقة بقمة االتحاد األفريقي .10

 االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي في كيجالي

االجتماع الوزاري لالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي وقمة االتحاد  حول الموجزبالبيان نحيط علما  (أ

من المفوضية التنسيق بشكل وثيق مع مفوضية االتحاد األوروبي  نطلباألوروبي و االتحاد-األفريقي

روبي، بين االتحاد األفريقي واالتحاد األو المتفق عليها المشتركة لضمان إنشاء لجنة المتابعة الوزارية

 ؛2022االتحاد األوروبي في فبراير -بما يتماشى مع إعالن قمة االتحاد األفريقي
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 العودة وإعادة القبول وإعادة اإلدماجحول  اتيالسياس بشأن التوجه .11

 ؛اتيالسياسبالعودة وإعادة القبول وإعادة اإلدماج والتوجه  نحيط علما (أ

العودة وإعادة القبول وإعادة حول قارية التوجيهية ال الخطوطمن المفوضية وضع مشروع  نطلب (ب

 . للمصادقة والموافقة عليه ه إلى الدول األعضاءاإلدماج وتقديم

هجرة في أفريقيا بما في ذلك مشروع لل العالمي ميثاقالتقدم المحرز في تنفيذ الالمستجدات المتعلقة ب .12

 العالمي للهجرة ميثاقال حولالعمل خطة 

 ؛هجرةلالعالمي ل ميثاقتنفيذ ال حول وضع بالبيان الموجز نحيط علما (أ

العالمي للهجرة في  ميثاقتنفيذ ال حول من المفوضية تسريع عملية مراجعة مشروع خطة العمل نطلب (ب

دورة المه إلى يالهجرة وتقدحول للمراجعة مدخالت من نتائج المنتدى الدولي  يتضمني ذأفريقيا ال

 ؛يه وإجازتهللمصادقة علللجنة الفنية المتخصصة  القادمة

األفريقية في  المجموعةإلى بشكل منتظم  وإحاطاتالفني من المفوضية تقديم الدعم  كذلك نطلب (ج

 ؛فريقياأالعالمي للهجرة في  ميثاقتنفيذ ال حول وضعجنيف المجموعة األفريقية في نيويورك و

 برعاتالمعلومات األساسية المتعلقة بالقمة اإلنسانية ومؤتمر إعالن الت أوراقبشأن  .13

 لبحثها: التنفيذي التالية إلى المجلس توصياتالتقديم نقرر 

 تغير المناخ والكوارث والتهجير القسري في أفريقيابشأن  أوال.

 نوصي المجلس التنفيذي ببحث ما يلي:

 ةواإلقليمي ةالوطني ياتعلى المستو حكمالتزامات قوية وإنشاء أنظمة  وضع إطار قاري وإبداء (أ

للقدرة المدنية القارية على التأهب للكوارث مناسب ، بما في ذلك من خالل إنشاء إطار عمل ةوالقاري

واالستجابة لها من أجل التصدي للكوارث ونزوح األشخاص المتضررين من تغير المناخ. لن يكون 

 ي.لوضع اإلطار القاري المقترح أي آثار هيكلية أو مالية على الدول األعضاء في االتحاد األفريق

استراتيجيات كذلك زيادة االستثمارات في أنظمة اإلنذار المبكر المتعدد المخاطر واالستجابة المبكرة و (ب

 .لكوارث بما يتماشى مع إطار سندايالوقاية التي تركز على الحد من مخاطر ا

هج متعددة القطاعات اتباع نُ إلى  وغيرها من أصحاب المصلحة األعضاءالحاجة إلى أن تسعى الدول  (ج

وجيدة التنسيق تعزز التكامل والتخطيط الشامل من قبل جميع أصحاب المصلحة ومواءمة الصكوك 

 .المناخبالمتعلقة 

وآليات التأمين ضد زيادة االستثمار في اإلجراءات االستباقية ب الدول األعضاء الحاجة إلى أن تقوم (د

 المخاطر كآلية فعالة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش.
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داخليا لالجئين وطالبي اللجوء والنازحين تقديم المساعدة اإلنسانية والحلول المستدامة ى الحاجة إل (ه

 .والمهاجرين واألشخاص المتضررين من تغير المناخ والكوارث

حاجة الدول األطراف في االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية  (و

إلى الوفاء بالتزاماتها  ،بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاقية باريساألمم المتحدة اإلطارية 

المسؤوليات المشتركة تمويل التكيف ونقل التكنولوجيا ووسائل تنفيذ اإلجراءات المناخية في إطار ب

 متباينة لتجنب أي عواقب ثانوية.الولكن 

 اتخاذ قرارات مستنيرةمن داخليا نازحين  الالجئين واللتمكين  الدعوة إلى العودة الطوعية لالجئين. (ز

 بمعلومات عن الظروف السائدة في بلدانهم ومناطق العودة. همتزويدنبغي بشأن مسألة العودة، ي

اإلرادة السياسية هي المفتاح لتسهيل إعادة دمج الالجئين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  (ح

. عنها مل وضمان استرداد الممتلكات أو التعويضللعائدين وزيادة الوصول إلى سبل العيش والع

اإلرادة السياسية هي المفتاح لتسهيل إعادة دمج الالجئين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 

 .مالةللعائدين وزيادة الوصول إلى سبل العيش والع

عم الضروري ينبغي تقديم الد. مصر مؤتمر األطراف السابع والعشرين نيابة عن إفريقيا تستضيف  (ط

 .لعقد المؤتمر بنجاح ألنه سيكون منبًرا للتعبير عن المصالح األفريقية

 األمن الغذائي والتغذية في األوضاع اإلنسانية في أفريقيابشأن  ثانيا.

 نوصي المجلس التنفيذي ببحث ما يلي:

نبغي ي .المعلوماتحاجة إلى ترتيب أولويات االستثمار في بيانات األمن الغذائي والتغذوي ونظم ال (أ

األمن  جيدة عن بيانات توفرالتي وحكومات الدول األعضاء إنشاء ودعم اآلليات التي تقودها البلدان ل

 .هاوتقييم هاورصد لها الغذائي والتغذوي على أساس منتظم لدعم الدعوة لبرامج التغذية والتخطيط

النساء واألطفال في األوضاع اإلنسانية. تحتاج في أوساط مواصلة تكثيف الجهود لمعالجة سوء التغذية  (ب

نموذجي في اللتحول لاألولوية منح حكومات الدول األعضاء وأصحاب المصلحة اآلخرون إلى 

استجابات األمن الغذائي والتغذوي اإلنساني نحو التنفيذ على نطاق اإلجراءات المتعددة القطاعات في 

 ليم األمن الغذائي والصحة.مجاالت التغذية والمياه والصرف الصحي وتع

األولوية للتدخالت التغذوية الحساسة التي تهدف إلى تعزيز األغذية الزراعية ونظم مواصلة منح   (ج

 الحماية الصحية واالجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية واالجتماعية واالقتصادية.

بالمساعدات الغذائية الطارئة، عند واستكمالها  توسيع وتحسين برامج الحماية االجتماعية لدعم الدخل (د

الحاجة، وتوفير أنظمة غذائية متوازنة من الناحية التغذوية من خالل التدخالت العامة وبرامج الحماية 

 االجتماعية لضمان تلبية االحتياجات الغذائية الفورية للفئات الضعيفة من السكان.

حدود االعتماد المفرط  بشأني أوكرانيا واألزمة األخيرة ف 19كوفيد  استخالص الدروس من جائحة  (ه

تحويل النظم  من أجلحكومات الدول األعضاء اتخاذ خطوات مدروسة . ينبغي لعلى النظم العالمية

 سكانها.ل أنظمة غذائية مغذية وآمنة وميسورة التكلفة  الغذائية لضمان إنتاج

واالستفادة من االبتكارات إلنتاج ينبغي أن يشمل ذلك العمل مع القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية  (و

 أغذية مغذية لألطفال باستخدام أغذية منتجة محليًا.
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تلبية من أجل  شاملة وحساسة للتغذية وجعلهااالجتماعية  مان للحمايةاألشبكات ى تعزيز لإحاجة ال (ز

 احتياجات المجتمعات المتضررة من األزمات.

تحويل القطاع الزراعي وتوفير إمدادات غذائية وتكييفية قادرة على وقائية ج هُ نُ الحاجة إلى تبني  (ح

التفاوت أوجه ومعالجة  المناخمستمرة للمجتمعات وتمكينها من التعامل مع اآلثار السلبية لتغير 

 .الزراعية

أمًرا حيويًا لضمان باعتباره احترام القانون اإلنساني الدولي  وضماناحترام تعزيز و الحاجة إلى  (ط

 .حتى في أوضاع النزاعات المسلحةن الغذائي األم

لدول ينبغي لالنعدام األمن الغذائي والتغذوي.  العميقةالجذرية عالجة األسباب هناك حاجة ملحة إلى م  (ي

على مستوى المجتمع المحلي في تحديد الفاعلة  عناصرللوالنشطة المشاركة الفعالة ضمان   األعضاء

 .لألمن الغذائي وتحديات التغذية وبناء القدرة على الصموداالحتياجات والحلول الدائمة 

 وتنسيق الزراعة والتكنولوجيا.لتجارة الحرة القارية األفريقية تفعيل منطقة ا  (ك

 والتحديات الصحية في المجال اإلنساني في أفريقيا 19-بشأن جائحة كوفيد ثالثا.

 نوصي المجلس التنفيذي ببحث ما يلي:

خالل فترة  ر في أنظمة الرعاية الصحية كأداة حاسمة لتأمين التنمية االقتصاديةاالستثما الحاجة إلى (أ

 .الجائحة

تعزيز الجوانب  وكذلك خالل األزمات اإلنسانية الوصول إلى الخدمات الصحية الحاجة لضمان (ب

في جزء من زيادة التغطية الصحية للمهاجرين والنازحين والالجئين كاللوجستية وسلسلة التوريد 

 .ايصعب الوصول إليهالمناطق التي 

وشاملة لالحتياجات  بشكل أكثر المهاجرين" مراعية لظروفجعل النظم الصحية "إلى حاجة ال (ج

 وفقا للقوانين واللوائح الوطنية الخدمات الصحية منلمهاجرين والالجئين والنازحين الخاصة ل

معقولة  بتكلفةمنصفة الشاملة والت الصحية أن توفر السياسات الصحية اإلنسانية االستجابا الحاجة إلى (د

 وفقا للقوانين واللوائح الوطنية. ،ب للمهاجرين والالجئين والنازحينفي الوقت المناسو

التي تشمل الحاجة إلى ضمان حصول النساء واألطفال على الحد األدنى من حزمة الرعاية الصحية   (ه

الرعاية الصحية األولية بما في ذلك الصحة الجنسية واإلنجابية، والخدمات المتعلقة بمعلومات ال

 األساسية والتثقيف الصحي والتغذية والصحة البيئية.

مكافحة األفريقي لمركز ال تقويةالحاجة إلى نظام جديد للصحة العامة يركز بشكل خاص على  (و

ى العاملة في مجال الصحة القووتعزيز الستجابة لألزمات الصحية ا لمن أجاألمراض والوقاية منها 

 .أنظمة الصحة المجتمعية حسينالعامة في البيئات اإلنسانية وت
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دعم إنشاء الوكالة األفريقية لألدوية كوكالة مهمة من شأنها ضمان جودة وسالمة المنتجات الحاجة إلى  (ز

جرين والالجئين معقولة بما في ذلك للمها المتاحة بتكلفةألدوية ل الطبية والصيدالنية والوصول العادل

 والنازحين.

لسد الفجوة بين المعرفة  القائمة على األدلةالحاجة إلى تعزيز نظم المعلومات الصحية والبحوث  (ح

 .في مجال الصحة والممارسة

زيادة التمويل في مجال الصحة في البيئات الهشة واإلمداد العادل للقاحات الحاجة إلى كسب التأييد ل (ط

 كورونا المستجد.فيروس المضادة لجائحة 
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 بشأن إعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات لصالح الالجئين والنازحين داخليا  رابعا.

 نوصي المجلس التنفيذي بالنظر فيما يلي:

مسألة  اتجهود التعافي وإعادة اإلعمار في مجتمعات ما بعد النزاعأن تعالج  الحاجة إلى ضمان (أ

 والسكان النازحين. لمقاتلين السابقينل دماجاإلوإعادة والعودة  سالحالونزع تسريح ال

 للتغيير وللتنمية.كقوى دافعة تشجيع دورهم وزيادة االستثمار لدعم الشباب الحاجة إلى  (ب

تعزيز مركز االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار والتنمية في فترة ما بعد النزاعات في القاهرة من أجل  (ج

التي  التنمية في فترة ما بعد النزاعاتومشاريع االتحاد األفريقي إلعادة اإلعمار و التنفيذ الفعال لبرامج

 تعالج االستجابة اإلنسانية واالستجابة لحاالت الطوارئ في القارة.

  .تعزيز الشراكات الفعالة داخل القارة وخارجها من أجل تعبئة الموارد الكافيةالحاجة إلى  (د

دمج الالجئين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي للعائدين سياسة لتسهيل إعادة  وضعضمان   (ه

وزيادة الوصول إلى سبل العيش والعمل. هناك حاجة العتماد نهج جماعي / كلي للعودة وإعادة 

المقدمة ستجابات اال فيتعزيز نهج الترابط )أي األبعاد اإلنسانية واإلنمائية والسالم( نبغي اإلدماج. ي

 لالجئين.

 تعبئة الموارد وتمويل العمل اإلنساني في أفريقيابشأن   خامسا.

 نوصي المجلس التنفيذي ببحث ما يلي:

األفريقية التي ستسهل االستجابة  اإلنسانية إنشاء الوكالة لمن أجزيادة التمويل الحاجة إلى كسب التأييد ل (أ

 الفعالة لالحتياجات اإلنسانية المتزايدة في القارة.

الصادر عن دورته العادية  EX.CL/591(XVII)فيذ مقرر المجلس التنفيذي تن الحاجة إلى ضمان (ب

في كمباال، أوغندا حيث قرر "زيادة مساهمة الدول األعضاء في  2010السابعة عشرة في يوليو 

من الميزانية التشغيلية للمفوضية تدريجيًا  %4إلى  %2صندوق الالجئين والنازحين داخليًا" من 

لجنة الممثلين الدائمين من خالل لجنتها الفرعية االستشارية للشؤون ودعوة  2011اعتباًرا من عام 

 .طرائق لتنفيذها"تحديد  إلى اإلدارية والميزانية والشؤون المالية

تحديد آليات من خالل تعزيز الشراكات االستراتيجية في تعبئة الموارد وتقاسم األعباء الحاجة إلى  (ج

 ل الموارد اإلنسانية المحدودة.تمويل غير تقليدية أخرى الستكما

ما في ذلك الحصول بحاجة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في العمل اإلنساني وأجندة التنمية، ال (د

وزيادة المنتجات البينية فريقيا، لتعزيز التجارة األفريقية أعلى المنتجات والخدمات اإلنسانية من داخل 

 .أفريقياالمصنعة 

زيادة التمويل خاصة  من أجلإقامة شراكات أكبر مع المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية الحاجة إلى  (ه

 العالقة بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم.في آثاًرا دائمة  تحدثللتدخالت التي 
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وضع منهجيات علمية صارمة قائمة على األدلة لتحديد االحتياجات اإلنسانية والتمويلية ووضع تدابير  (و

 المانحين التقليديين وغير التقليديين. لدىتعزيز الشفافية والمساءلة لخلق الثقة ل

وإدارة مخاطر الكوارث ونظم  المناخمع تغير  التكيف لمزيد من تدابيرتخصيص التمويل ينبغي  (ز

 اإلجراءات االستباقية والوقائية التي تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة.واإلنذار المبكر 

 ن مؤتمر إعالن التعهداتسادسا. بشأ

 نوصي المجلس التنفيذي ببحث المقترحات التالية:

 على النحو التالي:برعات استخدام الموارد التي تتم تعبئتها من مؤتمر إعالن الت

ة عن النزاعات واألنشطة اإلرهابية جمالدول األعضاء في تلبية االحتياجات اإلنسانية النادعم  (أ

 المناخ.وتغير والكوارث 

النظم الصحية  االستجابة فيالجهود إلنشاء آلية لإلنذار المبكر وتعزيز استراتيجيات الوقاية و دعم (ب

  .األوضاع اإلنسانيةخالل 

 دعم إنشاء الوكالة اإلنسانية لالتحاد األفريقي.  (ج

في صندوق خاص يتم اعتماد هيكله وعملية تشغيله من قبل أجهزة  التي تم تحصيلهاإيداع التعهدات  (د

لجنة الممثلين الدائمين واللجان الفرعية ذات الصلة وفي عن طريق التحاد األفريقي لسياسة صنع ال

 .النظم واللوائح  المالية لالتحاد األإلريقي ولوائح ونظم العاملينإطار 

 بشأن  االجتماع القادم للجنة الفنية المتخصصة الخامسة للهجرة والالجئين والنازحين داخليا .14

 :قرر ما يلين

داخليًا في عام  والنازحينلهجرة والالجئين الفنية المتخصصة الخامسة ل الدورة العادية القادمة للجنة عقد (1

2024. 

من المفوضية العمل مع هيئة مكتب اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة لتحديد المواعيد الدقيقة للدورة  طلبال (2

 في الوقت المناسب. ذلك ضاءللجنة الفنية المتخصصة وإبالغ الدول األعالخامسة العادية 

 2024في عام  داخليًاوالنازحين للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين  الخامسةالدورة العادية  عقد (3

 في مقر االتحاد األفريقي، إال في حالة عرض دولة عضو استضافتها.

 

 2022مايو  24في  اهداعتمتم ا

 مالبو، غينيا االستوائية
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