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 مقدمة

ثمين الدائمين لمجنة الممالجئين والعائدين والنازحين داخميا ال لشؤون قامت المجنة الفرعية .1
 بعدة أنشطة مبرمجة في ومفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاون مع شركاء االتحاد األفريقي، 

 طبقا لخطة العمل المعتمدة في بداية السنة.  2014سنة من  الثاني  النصف

 األنشطة

 االجتماعات العادية واالستثنائية لمجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين 

لالجئين والعائدين لشؤون االمجنة الفرعية مكتب ىيئة  تعقداالستثنائية،  اتماعاتيفي إطار اج  .2
ىيئة مع اجتماع عمل أول ، 2014يوليو  23، في لمجنة الممثمين الدائمينوالنازحين داخميا 

الجفاف والمجاعة في  لممساعدات الطارئة في حاالتمصندوق الخاص لمكتب المجنة الفرعية 
نسانية إلدارة قسم الشؤون اإل شارك فيواالجتماع الذي كان  .ممثمين الدائمينلمجنة ال أفريقيا

يرمي إلى الشروع في عمل تمييدي حول مواءمة ميام ودور المجنتين سياسية الشؤون ال
االتحاد األفريقي استجابة حول  أوليةمعمقة في محادثات بصفة خاصة الشروع بل و ن الفرعيتي

تم خالل ىذا االجتماع  القارة.من أخرى  أقاليمغرب أفريقيا وفي يبوال في اإلوباء نتشار ال
في االتحاد األفريقي في إطار إصدارىا التوجييات االستراتيجية األولى التي كان يجب تحديد 

 يبوال.اإللوباء  ةاألفريقياالستجابة 

دورة   في 2015يناير  8مكتب المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين في  ت ىيئة اجتمع .3
عداد  ابحث مشروع التقرير عن أنشطتيلعادية  لمجنة العامة القادمة الجمسة جدول أعمال وا 
 .لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمينلشؤون االفرعية 

في لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية اجتمعت  .4
 الفترة من يوليو إلى ديسمبرلتقييم التقدم المحرز خالل  2015يناير 16مسة عامة في ج

 وبحث السبل التي يتعين انتياجيا في المستقبل. 2014
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 المشاركة في أنشطة مفوضية االتحاد األفريقي

 ولوية االستراتيجية إلدارة الشؤون السياسيةوطبقا لألفي إطار تنفيذ خطة عمل كمباال،  .5
لمسكان في أفريقيا،  القسري النزوح  لمتحديات المتمثمة فيدائمة حمول  ثمة في إيجادالمتمو 

اجتماعا استشاريا لالتحاد األفريقي حول اتفاقية االتحاد عقدت مفوضية االتحاد األفريقي 
 12من  في أفريقيا المعروفة باسم "اتفاقية كمباال". لحماية ومساعدة النازحين داخميا األفريقي

شارك في ىذا االجتماع الذي كان و  في أكرا، في جميورية غانا، 2014أغسطس  14إلى 
ممثمو ثمان عضاء بالتوقيع والتصديق عمى اتفاقية كمباال وتنفيذىا، إلى توعية الدول األييدف 

لالجئين والعائدين لشؤون االمجنة الفرعية تم تمثيل  دول أعضاء في االتحاد األفريقي.
في ىذا االجتماع من قبل سعادة السيدة ماموسادينيانا جنة الممثمين الدائمين والنازحين داخميا لم

 . وممثمتيا الدائمة لدى االتحاد األفريقي ب.ج. موليفي، سفيرة جميورية بوتسوانا

لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين ا لشؤون المجنة الفرعيةشاركت أيضا  .6
ين لمفوضية االتحاد األفريقي حول تعزيز وتنفيذ اتفاقية كمباال. في اجتماَعين آخرَ  الدائمين

 6تمت ىذه األنشطة في إطار االحتفال بالذكرى الثانية لدخول اتفاقية كمباال حيز التنفيذ في 
 .2012ديسمبر 

يتعمق األمر، في المقام األول، بالمشاركة في ورشة تدريب حول موضوع "المسؤولية الوطنية  .7
مفوضية االتحاد األفريقي )إدارة الشؤون السياسية(  يات" نظمنازحين داخمياال عن حماية

إلى  8من  مركز رصد أوضاع النزوح الداخمي.بالتعاون مع  المجمس النرويجي لالجئين، و 
كانت ىذه الورشة التي شارك  ،في مقر االتحاد األفريقي في أديس أبابا 2014ديسمبر   10

لدى االتحاد األفريقي،  بيقمموز نسالفس، الممثل الدائم لجميورية فييا سعادة السيد مانويل جو 
من ثمان دول  ،إلى تمكين أعضاء البرلمانات والوزارات الرئيسية وكذلك المجتمع المدني تيدف

عمى نشر ىذه  م بدورى ين قادر  ليكونوا تفاقية كمباال عرف عمى ا، من التمدعوة أعضاء
 التصديق عمييا وتنفيذىا في أفريقيا. في بمدانيم والعمل عمىاالتفاقية 

و  تلمشاركة في يوم اإلعالم حول اتفاقية كمباال الذي نظمبايتعمق األمر، في المقام الثاني،  .8
ديسمبر  12في  البعثة الدائمة لالتحاد األفريقي في جنيف بالتعاون مع إدارة الشؤون السياسية.
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لالجئين لشؤون االمجنة الفرعية رئيس  شارك في ىذا النشاط، نائب سويسرا ،في جنيف 2014
السيد الزاري ماكايات سافويس، سعادة ، والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين 

ىذا أتاح إلى جانب االحتفال، لدى االتحاد األفريقي. وممثميا الدائم الكونغو  سفير جميورية
مدى تقييم ، و لتعريف باالتفاقيةمن ا لممزيدأيضا فرصة المعمومات تقديم ل المخصصيوم ال

التصديق عمييا، والجيود المبذولة من أجل تنفيذىا السيما فيما يتعمق بإدراجيا في النصوص 
الدول األعضاء في  كان ىذا النشاط ليس فقط لفائدةالقانونية الداخمية لمدول األطراف. 

لفائدة الشركاء الذين تم  أيضا بل المجموعة األفريقية والمنظمات الدولية الُمَمَثمة في جنيف،
اإلمكانيات واإلنجازات والتحديات التي يمثميا إدراج ىذه األداة  إطالعيم بشكل أفضل عمى

 القانونية في الترسانة القانونية األفريقية.

في لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية شاركت  .9
من المنعقدة لشؤون الالجئين  ةالسامي يةالخامسة والستين لمجنة التنفيذية لبرنامج المفوضالدورة 
سعادة السيدة عائشة ل. عبد  رافقت سويسرا.  ،في جنيف 2014-أكتوبر 3إلى سبتمبر  29
 يةالدورة الخامسة والستين لمجنة التنفيذية لبرنامج المفوضإلي ة الشؤون السياسية ، مفوضاهلل

ا كابا، السفيرة والممثمة الدائمة لجميورية غينيا لدى االتحاد تفاتومسعادة السيدة  ، ةالسامي
بحث األوضاع الرئيسية  ركَّزت أعمال ىذه الدورة، فيما يتعمق بالقارة األفريقية، عمىت األفريقي.

ونغو لالجئين والنازحين داخميا في أفريقيا السيما في جميورية أفريقيا الوسطى، وجميورية الك
الديمقراطية، وليبيا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان، مع اإلشارة إلى التحديات العممية 

ىذه الدورة أيضا  أتاحتطابع عاجل . بما تكتسيو من ىذه األوضاع عمى  واآلثار المترتبة 
لمشاركين لمتأكيد مجددا عمى ضرورة التركيز عمى منع مدول األعضاء وغيرىا من افرصة ل

وااللتزام السياسي القوي عمى المستوى  ويستدعي منع النزاعات المزيد من العزيمة عات. النزا
 .القسري النزوح الحيمولة دون حدوث حاالت أخرى من و لمنزاعات وضع حد من  أجل الدولي 

لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لشؤون االمجنة الفرعية شاركت ، 2014أغسطس  19في  .10
في جمسة عامة لمجمس السمم واألمن لالتحاد األفريقي حول الوضع الدائمين  لمجنة الممثمين

ىذه الدورة  تنظم الساحل.منطقة اإلنساني في جميورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان و 
مفوضية بالتعاون مع شركائيا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمشؤون اإلنسانية. كانت ىذه ال

تي شاركت فييا الدول األعضاء في االتحاد األفريقي، مم واألمن الالجمسة العامة لمجمس الس
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لالجئين ا لشؤون لمجنة الفرعيةمم المتحدة، والمنظمات اإلنسانية، فرصة األومؤسسات منظومة 
لمتنويو بالعاممين في مجال الشؤون والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين 

خطيرة في بعض األحيان ميم في ظروف غالبا ما تكون صعبة و ااإلنسانية الذين يقومون بمي
من يتحمون بو  بماواإلشادة الذين يعيشون في أحوال صعبة لتقديم يد المساعدة إلى األشخاص 

 وضاع العاجمة في أفريقيا.ألللالستجابة تفان 

لدائمين لمجنة الممثمين الالجئين ا لشؤون المجنة الفرعيةرئيس  شارك، 2014كتوبر أ 22في  .11
في مقر االتحاد األفريقي في حمقة دراسية  في المجنة الفرعيةىذه وجميع الدول األعضاء في 
وضاع في النزاعات المسمحة واأل الرعاية الصحية حماية خدماتأديس أبابا، حول موضوع "

يب لمجنة الدولية لمصماو  مفوضية االتحاد األفريقياالشتراك بين " تم تنظيميا بالعاجمة األخرى
منتدى لمناقشة الدور الذي بمثابة أن تكون ىو ىذه الحمقة الدراسية من القصد  كان األحمر.
 عمالضد  معالجة مسألة العنففيو لاألعضاء  دولالأن يمعبو االتحاد األفريقي و  يمكن 

يين وتقديم اقتراحات ممموسة حول اإلجراءات الواجب اتخاذىا عمى المستو  ةالصحيالرعاية 
الدائمة لدى بعثات الىذا الوضع. شارك في ىذه الحمقة الدراسية واجية لقاري لمالوطني وا

، والمجنة الدولية لمصميب األحمر، وممثمو المؤسسات العالمية الكبرى، ومقدمو االتحاد األفريقي
 الخدمات الصحية في أفريقيا. 

مصندوق لة الفرعية لالجئين لمجنة الممثمين الدائمين والمجنلشؤون اشاركت المجنة الفرعية  .12
الخاص لممساعدات الطارئة في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا لمجنة الممثمين الدائمين 

 2014نوفمبر  29إلى  27في الندوة اإلنسانية السنوية الثالثة لالتحاد األفريقي المنعقدة من 
أفريقيا". لقد كان في نيروبي، كينيا تحت موضوع: " العولمة وفعالية األنشطة اإلنسانية في 

اليدف من ىذه الندوة التي نظميا قسم الشؤون اإلنسانية في إدارة الشؤون السياسية ىو تشجيع 
الحوار حول الرىانات الجديدة لمعمل اإلنساني والتوصل إلى توافق بشأن طرق سد الفجوة بين 

ن و خبراء بارز ك فييا شار نشر العمل اإلنساني وفعاليتو. وقد أتاحت ىذه الندوة اإلنسانية التي 
من الدول األعضاء إلى جانب المختصين في العمل اإلنساني، أمام االتحاد األفريقي إلجراء 
مشاورات من أجل التوصل إلى موقف أفريقي موحد خالل القمة العالمية حول العمل اإلنساني 

 .2016المقرر عقدىا في إسطنبول، تركيا عام 
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 جئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لاللشؤون االمجنة الفرعية بعثات 

بعدة لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية  قامت .13
دارة الشؤون السياسية، خالل لتقييم الوضع اإلنساني بدعم من قسم الشؤون اإلنسانية إلبعثات 

لشؤون المجنة الفرعية ر اقر في إطار بعثات ىذه التندرج . 2014يسمبر يوليو إلى دالفترة من 
تنسيق  مفوضية الالذي يطمب من لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين ا

من األكثر تضررا و  الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلي ميدانيةال بعثاتالتنظيم عممية 
وضاع تقييم األبعثات بديات اإلنسانية األخرى. خالل ىذه الفترة، تم القيام مشكمة النزوح والتح

 اإلنسانية في الدول األعضاء اآلتية:

 جميورية مدغشقر -
 جميورية زيمبابوي -
 جميورية كينيا -
 جميورية أفريقيا الوسطى -

 

ميع المجنة الفرعية عمى استكمال جاسترعاء االنتباه إلى عدم قدرة في البداية  يمن الضرور  .14
لم تتمكن  وىكذا،التقييم المحددة في خطة عمميا السنوية لمنصف الثاني من السنة.  بعثات

التي كان من المقرر تنفيذىا في أوغندا لتقييم ظروف  بعثاتالمجنة الفرعية من القيام بال
الالجئين من جميورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان؛ في جنوب السودان نفسو 

العربية الصحراوية الديمقراطية. وفيما يتعمق بالبمدين األخيرين، قامت مفوضة والجميورية 
تعترف المجنة الفرعية بأن ذلك ال يفي بمسؤوليتيا. وعميو، ىناك، لكن  بعثةالشؤون السياسية ب

  2015في النصف األول من  بعثاتيذه الالقيام بسيتم 
 

 جمهورية مدغشقر إليالبعثات 

بزيارة لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون ا المجنة الفرعيةقامت  .15
إيمي -بقيادة سعادة السيد أالن 2014أغسطس  16 و 15 يومي إلى جميورية مدغشقر 

 الدائم لدى االتحاد األفريقي. يانيانيتوي، سفير جميورية بوروندي في إثيوبيا وممثم
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 2013عادية في فبراير بصورة غير األمطار ىطول لزيارة تيدف إلى تقييم آثار اكانت ىذه  .16
 وقد مّكن ذلك نزوح السكان وتدمير المساكن. تسببت في حدوث فيضانات أدت إلىمما 

من إيجاد لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية 
لتوصية باإلجراءات المناسبة الممكن اتخاذىا من أجل دعم اع الكارثي و ليذا الوض فعالةحمول 

  حكومة وشعب مدغشقر.

المكمفة بالشؤون اإلنسانية ، توجيت البعثة إلى جنوب ختصة و بعد لقاء السمطات الحكومية الم .17
تعتبر توليارا إحدى كمم من العاصمة.  936الواقعة عمى بعد  لياراغرب البالد، في مدينة تو 

ارتفاع تسبب . 2013ىارونا في شير فبراير  التي ضربيا إعصارمدن الرئيسية في البالد ال
ي الذي يحيط بالمدينة، في فيضانات غير مسبوقة حيث مسمو نير فيييرينا المستوى مياه 
أدى إلى وفاة عشرات مما أكثر من أربعة أمتار، عدة أحياء ارتفاعيا التي بمغ  ،غمرت المياه
من المدينة  %90اإلحصائيات آنذاك أن ظيرت أونزوح عشرات اآلالف. تضرر األشخاص و 

 غمرتيا المياه.

، بما في في تولياراعددا من المواقع التي تضررت بسبب اإلعصار والفيضانات  زارت البعثة .18
  التي آوت عددا كبيرا من النازحين.األلعاب الرياضية اإلعصار وقاعة  هي دمر ذالالسد  ذلك

لشؤون المجنة الفرعية منحت اإلنساني العاجل في جميورية مدغشقر، لمواجية الوضع  .19
دوالر  100,000قيمتيا ىبة  لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمينا

 أمريكي لدعم الجيود الرامية إلى إعادة بناء السد الذي انيار في توليالرا.

بغية إقامة نظام لإلنذار المبكر في  دغشقرحكومة جميورية ملتوصيات التم أيضا تقديم  .20
توعية الجميور بمسائل حماية للجنوبي ليكون أكثر تأىبا لألعاصير والفيضانات، و اإلقميم ا
 البيئة.

 جمهورية زيمبابوي إليبعثة ال

 31إلى  27، من قامت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين بزيارة إلى جميورية زيمبابوي .21
رين مويجي موانجي، سفيرة جميورية كينيا ثالسيدة كاسعادة قادت ىذه البعثة  .2014أكتوبر 

 الدائمة لدى االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا. وممثمتيافي إثيوبيا 
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في البالد بين  ساقطت ية التي تاألثر اإلنساني لألمطار غير العاد ة بتقييمثقامت البع .22
في جنوب شرق زيمبابوي، في مقاطعة  2014ر فبراير منتصف شير يناير وبداية شي

كانت ىذه البعثة تيدف  .وفي نزوح السكانوالتي تسببت في خسائر مادية ضخمة  ،ماسفينجو
لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية إلى تمكين 

يجاد تقييم األضرار و من  ليذا الوضع الكارثي ومن  عم استجابة الحكومةالطرق المثمى لدا 
 زيمبابوي. دعم حكومة وشعبل الواجب تنفيذىاالتوصية باإلجراءات المناسبة 

قامت بعثة االتحاد األفريقي بزيارة سد توكوي موكورسي. تم في إطار مشروع بناء ىذا السد،  .23
ا( ومواشييم التي شخص 32,000أسرة )حوالي  6,393 ــتدريجي ل توطينإعداد خطة إعادة 

نو لم يكن أغير  .،2015أكتوبر أجل أقصاه ، حتى من األبقار رأسا  18,764يبمغ عددىا 
. جافة تكونة في ىذه المقاطعة التي غالبا ما بيذه السرعن يرتفع مستوى المياه أتوقع من الم

من  الإ، لم تتمكن الحكومة 2014ار في منتصف يناير وبداية فبرايرل ىذه األمطىطو قبل و 
أسرة. وتضرر العدد الباقي من األسر بيذه األمطار الغزيرة التي دفعت الحكومة  611إسكان 

    إلى إعالن ىذه المقاطعة منطقة متضررة من كارثة طبيعية.

طالع عمى وضع النازحين الفي شينجويزي لإعادة توطين توجيت البعثة أيضا إلى موقع  .24
 اء والتعميم والصحة والتغذية.داخميا وتقييم احتياجاتيم من حيث الم

أبرزت البعثة أن الحل  المستدام الوحيد لألسر التي ُأعيد إسكانيا ىو  في إطار توصياتيا، .25
لمعالجة ىذا الوضع اإلنساني، وفي إطار دعم االتحاد األفريقي و تحقيق استقرار النازحين. 

إعادة ن في منطقة مع السكان النازحين الذين يعيشو وتضامنا لحكومة وشعب زيمبابوي، 
لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة لشؤون االمجنة الفرعية ، قدمت في شينجويزيتوطين 

 .دوالر أمريكي 100,000منحة بقيمة الممثمين الدائمين 

   البعثة إلى جمهورية كينيا

 بعثةبين الدائمين لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثما لشؤون المجنة الفرعيةقامت  .26
. قاد ىذه البعثة 2014نوفمبر  25 إلى 20نساني في جميورية كينيا، من لموضع اإلتقييم 

الدائم لدى االتحاد  ممثميابيق في إثيوبيا و منويل جونكالفس، سفير جميورية موز سعادة السيد ما
 كة لمتنمية.الحكومية المشتر  ييئةاألفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا. انضمت إلى ال
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لمسكان روريا بالنظر إلى النزوح الجماعي اعُتبر تقييم الوضع اإلنساني في جميورية كينيا ض .27
في ما بعد االنتخابات . تسبب عنف 2008-2007العنف الذي تمى انتخابات  عن مناجال

وفي مقاطعات  المتصدع. وادي الشخص في شمال مقاطعة   664,000نزوح أكثر من 
عمى ضوء ذلك، وجيت المفوضية انتباه رئيس المجنة الفرعية إلى ضرورة  .أخرى في البالد

ن كانت كينيا مضطرة  ال تصحيح اتفاقية كمباال،  إلىتقييم الوضع بناء عمى أنو حتى وا 
ىذا الصدد، مما يعني أنيا في  ات بالفعل قانونا برلمانيسنّ قد يمنعيا ذلك من تنفيذ االتفاقية و 

 في تشريعاتيا. االتفاقيةقامت بإدماج 

لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية بعثة  تابعت .28
في ماي ماىيو وشالوم إعادة توطين عمى وضع مواقع  لالطالعالمتصدع وادي الإلى زيارتيا 

يا ىذا العنف في مقاطعة ناكورو ومواقع أخرى في وازين جيشو لمعاينة الوضع الحالي لضحا
المتمثمة في حماية ومساعدة  مسؤوليتيا لتحملوتقييم اإلجراءات التي اتخذتيا الحكومة الكينية 

نقاذ ىؤالء السكان.   وا 

في  لمساعدة السكان النازحين.التي بذلتيا الحكومة الكينية بعثة عمى الجيود الاطَّمعت وعميو،  .29
صندوقا إنسانيا وطنيا  ة عن االنتخابات،ماج، أنشأت حكومة كينيا بعد األزمة الن2008يناير 

في فبراير من نفس السنة، أنشأت و  النازحين داخميا.توطين خاصا بتسييل عممية إعادة 
النازحين  توطيناستراتيجيات إعادة  بشأنالحكومة مجمسا استشاريا لتنفيذ توجييات الحكومة 

تحويل مبالغ مالية لألسر، طة أنش فيتنفيذ ىذه االستراتيجيات الحكومية  تمثمتداخميا. 
أسرة   245,416من بين فالنازحين.  توطينوالحصول عمى األراضي، وبناء المنازل إلعادة 

أكثر  توطينأعادت الحكومة   ،2008-2007عن االنتخابات في  مالعنف الناجبسبب نازحة 
مة ببناء تمثمت إعادة التوطين في قيام الحكو  أسرة نازحة. 303,466من ىذا العدد أي  

 منازل/تقديم مساىمات نقدية لبعض األسر.

جاوز العدد اإلجمالي لألسر التي أعيد توطينيا العدد األصمي لمنازحين. ويعزى ذلك إلى أن ت .30
وكذلك أعدادا  دين عن الغابة" بسبب التدىور البيئينازحين إضافيين مثل "المبعَ شمل البرنامج 

 زمات السياسية السابقة في البمد. أخرى من موجات النزوح األولى نتيجة لأل

الذي تم إن البرنامج الرئيسي الذي شرعت الحكومة في إنجازه ىو برنامج "رودي نيومباني"،  .31
بنت الحكومة ما أسرة إلى الوطن وتوطينيا في مساكنيا السابقة.  74,847إعادة  هفي إطار 
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 –ات في األقاليم التالية منزال لمنازحين داخميا. وقد غطى البرنامج مقاطع 71,473مجموعو 
الوسط، الساحل، الشرق، نيروبي، نيانزا، الوادي المتصدع واألقاليم الغربية. وقد كان الوادي 

 55,977في ىذا الصدد، مع بناء ما يزيد عمى  مساعدةالمتصدع اإلقميم الذي تمقى أكبر 
الحكومية في إطار مقاطعة في إقميم الوادي المتصدع من المساعدة  12منزال. وقد استفادت 

منزال عمى  12,441و 18,287البرنامج، حيث استفادت ناكورو ويوواسين جيشو من بناء 
 التوالي.

  جمهورية أفريقيا الوسطى إليالبعثة 

بزيارة لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنة الممثمين الدائمين لشؤون االمجنة الفرعية قامت  .32
في  لتقييم الوضع اإلنساني ،2014ديسمبر 31إلى  26، من إلى جميورية أفريقيا الوسطى

 يافي إثيوبيا وممثمقاد البعثة سعادة السيد محمد إدريس، سفير جميورية مصر العربية  البالد.
موضع اإلنساني أجرت البعثة تقييما ل الدائم لدى االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا.

يجاد الوسائل ، نزاع فترةبمر الذي يالحالي في ىذا البمد  الوضع اإلنساني في عالجة لكفيمة بماوا 
 د.الالب هىذ

في ديسمبر في جميورية أفريقيا الوسطى حدثت التي منذ االضطرابات المدنية األخيرة   .33
حاجة عاجمة لممساعدة اإلنسانية، من في نفسيم أمميون شخص  2،5أكثر من وجد  ، 2013

 أكثر منانتشر  ، بينماص نازح داخميا في معظم مدن البالدشخ  450,000بينيم أكثر من 
أربعة بمدان مجاورة )الكاميرون، الكونغو، جميورية الكونغو الديمقراطية  فيالجئ   419,000

   تشاد(.و 

جميورية أفريقيا الوسطى يثير القمق حيث بمغ عدد النازحين أكثر  في ما زال الوضع اإلنساني .34
تحسن الوضع األمني بشكل ممموس في العاصمة  موقعا. 38في نازح داخمي  334,000من 

الوضع  كما أنّ  البمديات المحيطة،بانجي بالرغم من أنو ما زالت ىناك بعض التوترات في 
وسيعتمد الوضع اإلنساني في جميورية أفريقيا الوسطى  مني ما زال متوترا في المقاطعات.األ

ضات السياسية الجارية بين مختمف أطراف األزمة ر عمى نتائج المفاو يفي المستقبل بشكل كب
 كامل التراب.عمى وعمى الجيود الرامية إلى إعادة سمطة الدولة 
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زير الشؤون االجتماعية واإلنسانية في الحكومة االنتقالية و و مع وزير الخارجية،  الوفد اجتمع  .35
مة العاممة في محادثات مع مختمف العناصر الفاعاللجميورية أفريقيا الوسطى كما أجرى 

 PK5زارت مخيمات النازحين داخميا في حي و المجال اإلنساني في جميورية أفريقيا الوسطى 
مطار بانجي حيث يوجد قرب ن في العاصمة وكذلك مخيم مبوكو و حيث لجأ السكان المسمم

  .نازح داخمي 20,000حوالي  حاليا 

بزيارة مقر الصميب األحمر أيضا ، رة زياخالل ىذه ال قامت البعثة بقيادة السفير محمد إدريس، .36
اعدة من أجل مسطَّمعت عمى العمل الذي ما زالت تقوم بو المنظمة احيث  ألفريقيا الوسطى

غاثة األشخاص ضحايا النزاعات.  وا 

لشؤون المجنة الفرعية ىذا الوضع العاجل في جميورية أفريقيا الوسطى، قدمت معالجة ل .37
ىبة  خميا لمجنة الممثمين الدائمين لالتحاد األفريقيلالجئين والعائدين والنازحين داا

التي تبذليا القيمة لدعم الجيود  ادوالر أمريكي لمصميب األحمر لوسط أفريقي 100,000 قيمتيا
حكومة جميورية أفريقيا الوسطى في تقديم المساعدات األولى لدعم ىذه المنظمة المحمية 

القانون  من المياه الصالحة لمشرب، وتعزيز لضحايا النزاعات، وتحسين استفادة النازحين
التحاد األفريقي لتصال السيتولى مكتب ا ، وتسييل إعادة العالقات العائمية.الدولي اإلنساني

 اليبة.  خدامفي جميورية أفريقيا الوسطى رصد تنفيذ است

 :الخاتمة

الممثمين الدائمين  لالجئين والعائدين والنازحين داخميا لمجنةلشؤون ا المجنة الفرعيةأنجزت  .38
االلتزام والحيوية  القدر من مل أن تواصل مساعييا بنفسأبارتياح وت 2014لسنة خطة عمميا 

التي تواجو القارة وفي انتظار  المتعددةبالنظر إلى التحديات اإلنسانية و خالل السنوات القادمة. 
السنة الجديدة عمى  ، تنوي المجنة الفرعية التركيز خالل2015اعتماد برنامج عمميا لسنة 

 األنشطة اآلتية:

 مواصمة البعثات إلى البمدان األكثر تضررا من مشكمة الالجئين والعائدين والنازحين؛ (أ 
المبكر في حالة حدوث أزمة إنسانية  لإلنذار بالردود المناسبة إيجاد فرص التوعية (ب 

 ة عن النزاعات او الكوارث الطبيعية؛مناج
 لقانونية لالتحاد األفريقي الخاصة بالمسائل اإلنسانية؛المساىمة في تعزيز األدوات ا (ج 
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 العالمية الل القمة اإلنسانيةخمواصمة العمل عمى التوصل إلى موقف أفريقي موحد  (د 
 في إسطنبول )تركيا(؛  2016المقرر عقدىا في 

 والعائدين والنازحين. ميجرةلالمشاركة في أعمال المجان الفنية المتخصصة  (ه 
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 :مقدمة أواًل.

التحديات واألولويات  الوضع اإلنساني في القارة ويحمؿ   عفالتقرير نظرة عامة  تضمفي .1
السكاف المعنييف ضرريف مف النزاعات والكوارث، فضبًل عف بعض مسكاف المتاألساسية ل

خبلؿ  مفوضية االتحاد األفريقيقـو بيا سردًا لؤلنشطة التي ت تضمفيو  في كؿ إقميـ. 
األعضاء والزيارات بعض الدوؿ  مستمدة مفإف المعمومات الواردة في ىذا التقرير  .السنة

يف والعائديف والنازحيف داخميا لمجنة الممثميف الميدانية لممفوضية والمجنة الفرعية لبلجئ
 شركاء االتحاد األفريقي وغيرىـ مف الوكاالت اإلنسانية.الدائميف وكذلؾ مف 

 :لوضع اإلنساني في أفريقياعن انظرة عامة  انيًا.ث

النزاعات وعدـ االستقرار واألحواؿ الجوية  باستمرار يتسـ الوضع اإلنساني العاـ في أفريقيا .2
ة والمتقمبة التي تساىـ في انعداـ األمف الغذائي بشكؿ خطير وعواقب إنسانية أخرى القاسي

وشيدت أفريقيا في  مثيرة لمقمؽ، بما في ذلؾ النزوح الجماعي فيما بيف الحدود وعبرىا.
األشير الستة الماضية موجات جديدة مقمقة النعداـ األمف في ليبيا، وجميورية أفريقيا 

الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والصوماؿ، وجنوب السوداف  الوسطى وشرؽ جميورية
 مما أدى إلى حاالت جديدة مف النزوح مع عواقب إنسانية جسيمة. والسوداف

  لؤلشخاص داخؿ البمد وخارجوجماعي وأدى النزاع في جنوب السوداف إلى حاالت نزوح  .3
ة مف انعداـ األمف الغذائي عمى حد سواء. وترتب عمى ذلؾ أزمة إنسانية قاسية رافقتيا حال

ناجمة عف عدـ قدرة السكاف عمى االنخراط في الزراعة، مما يعرض البمد لمخاطر 
صعوبة األزمة  فيالمجاعة. ويتواصؿ النزاع في جميورية أفريقيا الوسطى وىذا ما يزيد 

فتح باب النزوح القسري داخؿ جميورية اإلنسانية مف جية ويؤدي مف جية أخرى إلى 
لى البمداف المجاو أفريق اد والكاميروف. باإلضافة ة عمى حد سواء، وال سيما تشر يا الوسطى وا 

 إلىفإف وضع النزاع في الصوماؿ وجنوب السوداف ال يزاؿ يفرز حاالت النزوح ، إلى ذلؾ
الجئ مف جنوب  115,000، وكذلؾ إلى السوداف الذي يأوي اآلف أكثر مف إثيوبيا وكينيا
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بشكؿ خاص . وتفاقـ الوضع البمداث الثبلثةالمجاورة لكؿ مف عبر الحدود  السوداف
نتيجة تجدد القتاؿ في  إثيوبيا مف جنوب السوداف إلى داخؿبالموجات اإلضافية لبلجئيف 

األشير الستة الماضية في ذلؾ البمد مما يجعؿ إثيوبيا أكبر مستقبؿ لبلجئيف. ويظؿ النزاع 
األزرؽ محركا لحاالت النزوح الداخمي والخارجي  في واليات دارفور وجنوب كردفاف والنيؿ 

 معا إلى بمداف مثؿ إثيوبيا وتشاد. 

منزوح في نفس الوقت، تعد حركات التمرد في ليبيا ونيجيريا أيضا عوامؿ مباشرة ل .4
في نيجيريا وحدىا، تقدر فالجماعي لؤلشخاص داخؿ ىذيف البمديف وفي الدوؿ المجاورة. 

مميوف واعتمد  3طوارئ عدد األشخاص النازحيف داخميا بنحو الوكالة الوطنية إلدارة ال
ىذا الرقـ. بينما نجـ عف النزاع في ليبيا النزوح الداخمي لنحو  1مركز رصد النزوح الداخمي

المعنية لعالمية األرقاـ الصادرة عف الوكالة ا تشير. وبوجو عاـ، 2شخص 454,000
مية مثؿ مركز رصد النزوح الداخمي، إلى بالنزوح القسري وغيرىا مف المنظمات غير الحكو 

، وشرؽ جميورية 3داخميا النازحيفمف األشخاص  3,400,000أف السوداف يضـ نحو 
، والصوماؿ 5(1,498,500، وجنوب السوداف )4(2,715,000الكونغو الديمقراطية نحو )

ومالي  7(438,500) وجميورية أفريقيا الوسطى 454,000وليبيا  6(1,107,000)
(101,279)8. 

 التحذيروانعداـ األمف الغذائي في منطقة الساحؿ وكذلؾ مؤشرات الضعؼ المتواصؿ إف  .5
تمقي الضوء عمى القرف األفريقي  منطقة في اإلنمائييف شركاء والاد جاإلي الواردة مف

فضبل عف ،  األفريقي الجفاؼ وأزمة الغذاء في أجزاء مف منطقة القرفالتيديد بحدوث 

                                                           
1
 4102هزكز رصد الٌزوح الداخلي، االستعزاض العبم، هبيو   

2
 4102تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي، ًوفوبز   

3
 4102تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي، أكتوبز   

4
 4102لٌزوح الداخلي، سبتوبز تقزيز هزكز رصد ا  

5
 4102تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي، يٌبيز   

6
 4102تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي، ديسوبز   

7
 4102تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي، يٌبيز   

8
 4102 أغسطس ،تقزيز هزكز رصد الٌزوح الداخلي   
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ف آثار . و وأجزاء أخرى مف القارة جنوب السودافذلؾ في بما المجاعة   الكوارث ىذها 
عدـ  التي يحركياو التي ازدادت تفاقما والبطيئة الظيور  ةتزايدموال المتكررةو  متعددةال

 المتضررة لمجتمعات المحميةاقدرة  تضعؼ  البمداف المتضررة،االستقرار السياسي في 
 .ياالتعافي منو األزمة  مععمى التكيؼ 

، اىتماـ أكبر لئلنذار المبكر والتأىب مف قبؿ السمطات المحمية والوطنية ء ينبغي إيبل .6
دارة إلالتكيؼ   عمى ةالمحمي اتقدرات المجتمع بناء فضبل عف االستثمار الكافي في

، وردت تحذيرات 2014في عاـ  .ةوالقاري ةواإلقميمي ةالوطني ياتالكوارث عمى المستو 
بما الجفاؼ وأزمة غذائية في أجزاء مف منطقة القرف األفريقي، مبكرة حوؿ احتماؿ وقوع 

. وبالفعؿ، بسبب النزاع كعنصر محرؾ المجاعة في الصوماؿ وجنوب السوداف في ذلؾ
كاف اندالع الصراع في جنوب السوداف سببا في ظيور ضغوط إضافية عمى منطقة كانت 

 .غذائيعمييا أصبل إدارة جيوب الضعؼ المزمف وانعداـ األمف ال

في الصوماؿ، يعاني السكاف مف أزمة غذائية حادة، وتوجد غالبيتيـ العظمى وىـ مف  .7
النازحيف داخميا بأعداد كبيرة في المناطؽ الريفية والحضرية، وىي سناج، سوؿ، باري، 
نوجاي، شماؿ وجنوب مودوغ، جالجادوج، ىيراف وشبيمي الوسطى وكذلؾ مناطؽ جوبا 

 ال تزاؿ وسط الصوماؿ. وتمؾ ىي المناطؽ الرئيسية التيالوسطى والسفمى في جنوب 
مستويات عالية مف سوء  سجمتاألخيرة و  ألشير الستةأزمات غذائية متكررة في ا تواجو

ضافة إلى كؿ ذلؾ، فإف الظروؼ البيئية جنبا إلى  التغذية الحاد والمثير لمقمؽ البالغ. وا 
انعداـ األمف المدني تجعؿ المبلييف جنب مع عدـ االستقرار السياسي وانتشار الصراع و 

 .التغذية سوءمف الناس في المنطقة الفرعية أكثر عرضة النعداـ األمف الغذائي الحاد و 

أيضا القارة ومنيا إلى أوروبا والشرؽ األوسط  داخؿ  اليجرة غير النظامية لتزايدكاف و  .8
الفقر والنزاعات، ولـ  وال يزاؿ األفريقيوف يموذوف بالفرار مف .عواقب مدمرة عمى القارة

تجو تتشكؿ األشير الستة الماضية استثناءا. فتحركات اليجرة غير الشرعية والمختمطة 



Page 4 

 

اآلف نحو أوروبا عبر بمداف شماؿ أفريقيا وشرقا عبر البحر األحمر إلى اليمف ومنيا إلى 
 المممكة العربية السعودية ودوؿ الخميج.

 في 500,000أكثر مف ب 15,100,0009ا إلى تزايد عدد األشخاص المعنييف في أفريقي .9
ف النزاعات وأعماؿ العنؼ وانتياكات حقوؽ اإلنساف ال تزاؿ تؤدي إ، حيث 2014عاـ 

 3.4إلى مزيد مف النزوح وفقا لممفوضية السامية لشؤوف البلجئيف. ويشمؿ ىذا العدد 
 ي. عائد إلى الصوماؿ ومال 270,000لجوء وحوالي  طالب 400,000مميوف الجئ و

% 90عديمي الجنسية وأكثر  مف 721,360وباإلضافة إلى ذلؾ، يوجد في أفريقيا حوالي 
سواء مباشرة أو طويمة األجؿ  كبيرة ال تزاؿ ىناؾ احتياجات  .منيـ في غرب أفريقيا

موارد كافية  لمعائديف والمجتمعات المضيفة والمجتمعات في مناطؽ العودة.  وينبغي تعبئة
 عادة اإلدماج.ومستدامة لعممية إ

عبلوة عمى ذلؾ، ىناؾ محنة مبلييف البشر الذيف بقوا في المنفى لعقود مف الزمف.  .10
مع بعيديف عف األنظار إال أنيـ يتعرضوف ألوضاع عالية المخاطر  وجودىـالرغـ مف بو 

ال يزاؿ ىناؾ عدد مف حاالت المجوء و ما يصاحبيا مف آثار إنسانية وأمنية جسيمة. 
، بما في ذلؾ في منطقة البحيرات الكبرى ودارفور والجميورية آلجئيفل الطويمة األمد

وتكمف األسباب الجذرية لوجود ىؤالء السكاف البلجئيف  العربية الصحراوية الديمقراطية.
انعداـ األمف مف مزمنة  لفترات طويمة في استمرار النزاعات التي تؤدي إلى حاالت

يجاد حموؿ بيما يتعمؽ وينبغي بذؿ مزيد مف الجيود ف اإلقميمي. احتياجاتيـ اإلنسانية وا 
 .دائمة لؤلسباب الجذرية لمنزوح

مف عاـ  الثانيمف حاالت الطوارئ الصحية العامة خبلؿ النصؼ  االقارة عدد واجيت .11
. يبوال في غرب أفريقيا اآلف أربع دوؿ في تمؾ المنطقةمرض إتفشي . وقد شمؿ 2014

وبينما . 10شخصا 7,905 ا توفي منيـشخص 0,2062، تفيد التقارير بإصابة حتى اآلفو 
                                                           

9
 4102لشؤوى الالجئيي،  الٌداء العبلوي لوفوضيت األهن الوتحدة السبهيت  

10
 4102خبرطت طزيق االستجببت إلبوال لوٌظوت الصحت العبلويت، تقزيز الوضع، ديسوبز   
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يختمؼ  سيراليوففإف الوضع في معدؿ اإلصابة في ليبيريا وغينيا، تفيد التقارير بانخفاض 
تدابير احتواء المرض مثؿ الحجر بينبغي التركيز عمى ضماف االلتزاـ الصاـر تماما. و 
 .يـو جثثأ/األشخاص المصابيف و وعدـ لمس جسدالصحي 

ف في أجزاء واسعة مانتشر  الذي  وباء الحصبةفي خرى األصحية الزمة ت األقد تمثم .12
تشاد في  2014منذ بداية عاـ ة إصابة حال  34,105، حيث تفيد التقارير بوجود القارة

 وبنيف والكاميروف وغينيا ونيجيريا وجميورية الكونغو الديمقراطية وجميورية أفريقيا الوسطى
مبادئ توجييية وأطر أقوى  وضع ىناؾ حاجة إلىنازحيف. و ا جميعا سكان التي تستضيؼ
 .يذه الحاالت الطارئةلإلى الطابع عبر الوطني  البلستجابة، نظر 

العديد مف الدوؿ األعضاء فيما يتعمؽ عاني منو يالذي ال يزاؿ عبء ينبغي التركيز عمى ال .13
الشواغؿ المشروعة لجة ينبغي معابينما . و ـ يفتستضي الذيف كبيرة مف البلجئيف العداد باأل

عمى أيضا األمف والضغوط االجتماعية واالقتصادية، يجب بخصوص لمدوؿ األعضاء 
ازحيف داخؿ النالسكاف بالدوؿ األعضاء التمسؾ بالتزاماتيا اإلقميمية والدولية فيما يتعمؽ 

 مف تدابير دائمة وشاممة لمتأكد. وينبغي اتخاذ وضماف االمتثاؿ ليذه االلتزامات ياأراضي
عادة إدماجلمسكاف التدابير لدعـ العودة الطوعية واتخاذ أسباب النزوح معالجة   يـ.وا 

ال تزاؿ تقدـ ممحوظ في التصدي لمتحديات اإلنسانية في أفريقيا ولكف ال شؾ أنو تـ إحراز  .14
والمجنة  بالتعاوف الوثيؽ مع الدوؿ األعضاءالمفوضية، ستواصؿ . و تحديات كثيرة ىناؾ

والمجموعات ئيف والعائديف والنازحيف داخميا التابعة لمجنة الممثميف الدائميف بلجلالفرعية 
العمؿ شركاء االتحاد األفريقي والمنظمات األخرى ذات الصمة و  االقتصادية اإلقميمية

. القسري واألولويات اإلنسانية األخرى لمقارة النزوحمشكمة وشاممة لحموؿ دائمة إليجاد 
دراجيا في القوانيف  السياسات والصكوؾ ذات الصمة عتشجيوسيتـ ذلؾ مف خبلؿ  وا 

، وتعبئة الموارد المحمية والخارجية، وتعزيز القدرات المحمية والوطنية واإلقميمية حميةمال
 .لمتعامؿ مع التحديات اإلنسانية الممحة
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 :لتحميل اإلقميميا ا.لثثا

 إقميم الشمال

فقداف أرواح العديد مف المياجريف ، أكثر مما مضى، 2014شيد النصؼ الثاني مف عاـ  .15
وطالبي المجوء، في الوقت الذي يحاولوف فيو العبور إلى أوروبا واليمف ومنيا إلى المممكة 

مف كبيرا الشماؿ تقدما أحرز إقميـ العربية السعودية والبمداف األخرى في الخميج الفارسي. و 
ال يزاؿ اإلقميـ  ع ذلؾ،وم. الذي شيدتو بعض بمداف المنطقة حيث التحوؿ الديمقراطي

فريقي والدوؿ لقرف األليجرة غير النظامية وخاصة مف منطقة االعبور  ًا رئيسياقيطر 
في بمداف الوجية المفضمة فضبل  الصارمة اليجرة وسياسات قوانيف . ومف شأفالمجاورة

ممر وال تجاه إسرائيؿ عف الممر الشماليتحويؿ تدفقات اليجرة  ةسياج حدوديأعف بناء 
 .إلى طرؽ بديمة حو المممكة العربية السعوديةنلشرقي ا

شكؿ مأزقًا في ظؿ مواصمة السكاف العيش في يال يزاؿ الوضع في الصحراء الغربية  .16
تندوؼ في الجزائر. وظؿ العبء  بالقرب مفمبلجئ في الصحراء بمخيمات البلجئيف 

يف يعتمدوف كميا عمى أربعة عقود ثقيبل ومعاناة األشخاص الذ قرابة  المضيؼ بمدعمى ال
المساعدات اإلنسانية بالغة السوء. وقد بدأت الجيات المانحة تشعر ببعض اإلرىاؽ وىناؾ 

ير عف انتياكات حقوؽ تقار  تردحاجة إلى توفير موارد إنسانية أكثر استدامة. وال تزاؿ 
ة المحتمة في ظؿ عدـ امتبلؾ بعثة األمـ المتحدالصحراء الغربية أراضي اإلنساف في 

لبلستفتاء في الصحراء الغربية والية لمراقبة حقوؽ اإلنساف. وقد فشمت الجيود التي تبذليا 
 .المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف ألنيا لـ ُيسمح ليا بالوصوؿ إلى األراضي المحتمة

السامية لشؤوف  فقا لممفوضية. و لمقمؽمثيرا ال يزاؿ وضع البلجئيف وطالبي المجوء في ليبيا  .17
في ظؿ المفوضية في طرابمس وبنغازي، لدى شخص  37, 000، تـ تسجيؿئيفالبلج
نحو مغادرة العمى وعدـ قدرتيـ العديد في المناطؽ المتضررة بشدة جراء القتاؿ  عيش
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آالؼ يقـو تزايد انعداـ األمف،  سياؽ. وفي 11الجارية شتباكاتاالمناطؽ أكثر أمنا بسبب 
إيطاليا  إلىشخص  000,88. وقد وصؿ نحو باأورو  ة نحور يخط يةرحمة بحر باليائسيف 

منيـ  قد انطمقوا مف ليبيا.  77,000حيث يعتقد أف ، 2014قوارب في عاـ مى متف ع
مع و . 12لعاـ الماضيسجؿ في اتقريبا أكثر مف ضعؼ العدد المويساوي ىذا العدد 

ليبيا،  في عدد مف المناطؽ في القتاؿ بيف الجماعات المسمحة المتناحرة استمرار تصاعد
مدينة وبمدة  29شخص في  000,287بػفي الوقت الحاضر  اداخميازحيف النعدد يقدر 

 .في جميع أنحاء الببلد

آثار  تعاني مفبالرغـ مف أف موريتانيا شيدت عاميف مف الحصاد الجيد، فإنيا ال تزاؿ  .18
 . فيناؾ مميوف شخص يحتاجوف إلى2012الغذائية والتغذوية لمساحؿ في عاـ  13األزمة

طفؿ تحت سف الخامسة يعانوف  126,000المساعدة بسبب انعداـ األمف الغذائي. ويوجد 
مف سوء التغذية. وظمت موريتانيا البمد الذي يستقبؿ أكبر عدد مف البلجئيف المالييف حيث 

 شخص. 59,100يستضيؼ مخيـ مبيرا قرب الحدود مع مالي نحو 

 أفريقيا إقميم غرب

شيد تحديات في مجاؿ األمف واالستقرار واألمف الغذائي والتغذية ال يزاؿ اإلقميـ الغربي، ي .19
والنزوح المستمر. ويتوقع أف تحدث زيادة في حاالت األشخاص الذيف يعانوف مف انعداـ 

. وىذا وشمال الكاميرون ومالي والسنغال، شمال نيجيريااألمف الغذائي بوجو خاص في 
مثؿ تغير المناخ والنزاع وانخفاض  بسبب اجتماع عوامؿ حادة ومزمنة عمى حد سواء

مميوف  4أكثر مف وانعداـ األمف  والتمرد اإلنتاجية والنمو السكاني. وأجبرت حاالت العنؼ
 مما تسبب في أزمة نزوح واسعة النطاؽ. ومف المتوقع في اإلقميـنسمة إلى ترؾ ديارىـ 

استراتيجية االتحاد تؤدي االستراتيجية المتكاممة لؤلمـ المتحدة مف أجؿ الساحؿ، و  أف

                                                           
11

 4102لوفوضيت األهن الوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئيي، أغسطس  حبطتهالحطبث اإل  
12

 ًفس الوصدر السببق  
13

 4102، 04سبًيت، العدد الٌشزة اإلًسبًيت لوكتب األهن الوتحدة لتٌسيق الشؤوى اإلً  
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األفريقي مف أجؿ الساحؿ، واستراتيجية المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا مف أجؿ 
الساحؿ، بشكؿ جماعي إلى تعزيز التنسيؽ فيما بيف الجيات الفاعمة، ووضع األولويات 

 لئلجراءات، وتعبئة الموارد مف أجؿ بناء قدرة اإلقميـ عمى التحمؿ.

، في مناطؽ جنوب شرقي 2014غير مسبوؽ لحمى اإليبوال في مارس  شيد اإلقميـ تفشيا .20
غينيا، وىو أوؿ وباء مف نوعو في عقديف مف الزمف. وبينما يتـ بذؿ جميع الجيود الحتواء 
الوباء واستئصالو، ال يزاؿ المرض يجتاح البمداف األكثر تعرضا لوطأة الوباء مثؿ ليبيريا، 

األشخاص، محدثا الخوؼ والفزع في المنطقة وحوؿ وسيراليوف، مما أودى بحياة آالؼ 
- 2014العالـ. وفي البمداف األكثر تأثرا، تـ تأجيؿ إعادة فتح المدارس لمعاـ الدراسي 

، في محاولة الحتواء انتشار المرض. وتـ ابقاء األطفاؿ في ديارىـ، مع البث 2015
 ير منيجي مؤقت. اإلذاعي التعميمي لممواد الرئيسية لممنيج الذي يستخدـ كتدب

وأنشأ االتحاد األفريقي مبادرة دعـ االتحاد األفريقي لمكافحة انتشار االيبوال في غرب  .21
مف العامميف الطبييف المتطوعيف إلى ليبيريا وسيراليوف. كما  فرؽأفريقيا، حيث تـ نشر 

مقرىا في أنشأت األمـ المتحدة بعثة األمـ المتحدة لبلستجابة الطارئة لبليبوال، التي يوجد 
غانا، وليا مكاتب في ليبيريا، وغينيا، وسيراليوف. وكذلؾ قدمت كؿ مف المممكة المتحدة 
وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية مساىمة مالية كبيرة فضبل عف الموارد البشرية البلزمة 

 ،2015لمكافحة ىذا الوباء. وبينما تجري التجارب المعممية النتاج المصؿ في أوائؿ عاـ 
 تأثرت كافة شرائح المجتمع في البمداف األكثر تأثرا.

، تحديا مزمنا يتمثؿ في انعداـ لنيجركما كاف الوضع في السنوات الماضية، واجيت ا .22
مميوف طفؿ يتعرضوف  1مميوف نسمة، وأكثر مف  4األمف الغذائي مما أثر عمى نحو 

في الغذاء.  احاد اخص نقصمميوف ش 1لسوء التغذية المتوسط أو الحاد، بينما يواجو نحو 
وشيد البمد نقصا في انتاج الغبلؿ وال يزاؿ يواجو عواقب الصدمات المتكررة، بما في ذلؾ 

وأدت إلى دمار األراضي  2013ىطوؿ األمطار الغزيرة والفيضانات التي حدثت في سنة 
انعداـ  الزراعية والممتمكات. وتعمؿ الحكومة عمى تنفيذ خطة زراعية شاممة لمعالجة حالة
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األمف الغذائي المزمنة مف خبلؿ ربط الجيود اإلنسانية واإلنمائية وخاصة في المناطؽ 
األكثر ضعفا. وتتواصؿ كذلؾ حاالت تيديدات انعداـ األمف، والسيما عمى طوؿ الحدود 

شخص الذوا بالفرار إلى منطقة ديفا النيجر، بما يتراوح  50,000. ىناؾ نحو نيجيريامع 
ذا ما تواصمت الوتيرة  0010 – 700بيف  شخص يعبروف أسبوعيا إلى منطقة ديفا. وا 

بنياية السنة. وال تزاؿ النيجر  100,000يمكف أف يصؿ ىذا العدد إلى فالحالية لمقادميف، 
، وقعت مالي والنيجر 2014مف البلجئيف المالييف. وفي مايو  50,000تأوي نحو 

ئيف اتفاقا ثبلثيا بشأف إعادة البلجئيف ومفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف البلج
 المالييف. ويدعـ االتفاؽ العودة العفوية والطوعية لبلجئيف المالييف.

 196,000، كانت ىناؾ حاالت كثيرة مف العودة إلى الشماؿ برجوع نحو ماليفي  .23
شخص إلى غاو وتمبكتو، حيث كاف أغمب العائديف مف النازحيف داخميا. ومف المرجح أف 

ىذا التدفؽ مزيدا مف الضغط عمى الموارد المحدودة. مع العمـ بأف ىناؾ زيادة في يضيؼ 
النشاط اإلرىابي وفي الصدامات العرقية مما يزيد مف االحتياجات اإلنسانية في المنطقة. 

شخص، بينما يظؿ ىناؾ نحو  187,000ويبمغ العدد اإلجمالي لمنازحيف داخميا نحو 
( في بوركينا 32,170( في النيجر، و )50,000و ) الجئ في موريتانيا، 143,000
( في الجزائر. ويشيد الوضع األمني الغذائي تدىورا يدعو إلى القمؽ، في 1500فاسو، و )

 2014 – 2013% لمموسـ الزراعي 10أعقاب االنخفاض في إنتاجية الغبلؿ بما يقارب 
عرضة النعداـ األمف  مميوف نسمة 3.3بسبب تأخر األمطار وعدـ انتظاميا. وىناؾ نحو 

مميوف شخص يحتاجوف إلى المساعدة الغذائية العاجمة  1.5منيـ  2014الغذائي في عاـ 
 .في مالي

عادة اإلدماج كجزء مف خطة األمـ المتحدة  .24 تـ وضع استراتيجية إقميمية لمعودة وا 
ماؿ االستراتيجية لبلستجابة مف أجؿ الساحؿ، واالستراتيجية العاجمة لمحكومة مف أجؿ ش

وقعت كؿ مف مفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف البلجئيف  2014مالي. وفي مايو 
والحكومة المالية وحكومة النيجر اتفاقا ثبلثيا مف أجؿ العودة الطوعية، بمجرد حدوث 
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األثناء، سوؼ يواصؿ المكتب العمؿ  هي استتاب الحالة األمنية. وفي ىذتحسف كاؼ ف
طؽ العائديف، بالتركيز عمى النيج الموجو نحو المجتمع نحو تحسيف الظروؼ في منا

 المحمي والذي يؤدي إلى تعزيز التماسؾ االجتماعي.

، الذ بالفرار أكثر مف لمببلد في نيجيريا، حيث يتصاعد العنؼ في الشماؿ الشرقي .25
. ومنذ العاـ الماضي 14وتشاد، والنيجر شخص عبر الحدود إلى الكاميروف، 075,00

مف حممتيا لترويع المدنييف وقتميـ واختطافيـ بوكو حراـ عات المتمردة ضاعفت المجمو 
في الواليات الشمالية الشرقية لنيجيريا مثؿ اداماوا، وبومو، ويوبي. وتتوقع وكاالت المعونة 

 95,000لتصؿ أكثر مف المجاورة زيادة في أعداد األشخاص الفاريف إلى البمداف الثبلثة 
شخص اتخذوا مف منطقة ديفا  62,000وىناؾ أكثر مف  .15شخص بحموؿ نياية السنة

، وفقا لمعمومات الصميب األحمر الدولي. 2014في النيجر ممجأ ليـ منذ بداية عاـ 
بمدة وقرية وجزيرة عمى بحيرة تشاد. والتزاؿ  140وىؤالء السكاف ينتشروف في أكثر مف 

الجئ  44,000ليا نحو األزمة النيجيرية كذلؾ تؤثر عمى الكاميروف التي تستضيؼ حا
. باإلضافة إلى ذلؾ، طمبت السمطات النيجيرية مف مفوضية األمـ المتحدة 16نيجيري

مف النازحيف عدة آالؼ عـ مف أجؿ توفير حماية أفضؿ لالسامية لشؤوف البلجئيف تقديـ الد
 في واليات الشماؿ الشرقي الست.

 إقميم شرق أفريقيا

 :لصوماليينالمبادرة العالمية بشأن الالجئين ا

كؿ مف شترؾ في رئاستو ا 2014أغسطس  20في أديس أبابا في عقد اجتماع وزاري تـ  .26
االتحاد األفريقي لمشؤوف  ةمفوضو  أدىانـوتيودروس  رجية الدكتورخار اإلثيوبي لميالوز 

لشؤوف البلجئيف أنطونيو  السامي ألمـ المتحدةاومفوض  السياسية الدكتورة عائشة عبد اهلل
                                                           

14
 4102بث اإلرشبديت لوفوضيت األهن الوتحدة السبهيت لشؤوى الالجئيي، سبتوبز الوالحظ  

 
15

 ًفس الوزجع   
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المجتمع وة إيجاد حموؿ لبلجئيف الصومالييف ودعب ـإلعادة تأكيد التزامي ذلؾو  غوتيريس
لتزاـ . تـ اعتماد "االدولي لمساعدة الحكومة الصومالية في جيودىا الستعادة السبلـ والتقدـ

خبلؿ االجتماع الوزاري الذي حضره وزراء جيبوتي يف" الصوماليبالبلجئيف أديس أبابا 
ثيوبيا وكينيا والصوماؿ وأوغندا واليمف  يزيد عمىالتي تستضيؼ معا ما  وىي الدوؿ وا 

اتفؽ . صومالي آخر مشرديف داخؿ الصوماؿ . وىناؾ  مميوف الجئالجئ صوماليمميوف 
مف أجؿ يف بطريقة منسقة المشاركوف عمى العمؿ مع الشركاء الوطنييف واإلقميمييف والدولي

و  قضايا التنمية والحكـ واألمف. وتـ التأكيد عمى التي تـ التعيد بيا االلتزاماتتجديد  وُوجِّ
لبلجئيف  مجدية حياة  ضماف االلتزاـ والعمؿ معا مف أجؿلتجديد المجتمع الدولي نداء إلى 

 .الصومالييف

 جنوب السودان

النشاط . وقد دمر لذي طاؿ أمده لمدة سنةامف النزاع معاناة حادة سكاف اليعاني  .27
العدد . ويبمغ توفير الخدمات االجتماعية األساسيةوحاؿ دوف  وقوض الزراعة االقتصادي
جنوب السوداف الذيف دخموا إثيوبيا منذ اندالع النزاع في منتصؼ  بلجئيلاإلجمالي 
يوميا.  شخص. وىذا العدد آخذ في الزيادة  191,000اآلف أكثر مف 2013ديسمبر 

 الحدودية بوربي الجئ الحدود إلى إثيوبيا يوميا مف خبلؿ نقطة دخوؿ 100 ويعبر حوالي
بشكؿ رئيسي. ويذكر الوافدوف الجدد  جونقمي في جنوب السودافوالية مف أعالي النيؿ و 

انعداـ و  والمتمرديف القوات الحكومية متقطعة بيفالشتباكات االانعداـ األمف، بما في ذلؾ 
 .فرارىـأسباب ضمف لغذائي األمف ا

جنوب السوداف اآلف  والجئلقد أصبح . طالبي المجوءأماـ مفتوحة ة ثيوبياإل حدودالال تزاؿ  .28
. البلجئيف الصومالييفعددىـ عدد  جاوزتحيث البلجئيف في إثيوبيا،  مفمجموعة  أكبر

 شؤوف البلجئيفالسامية ل استجابة متعددة الوكاالت تقودىا حكومة إثيوبيا والمفوضيةوتقـو 
التي ة فريقياألدولة الإثيوبيا حاليا . وتعتبر بتوفير الحماية والمساعدة ليؤالء البلجئيف

 .كينيا ة بذلؾتجاوز مجئ ال 600,000 كثر مفأالبلجئيف مع أكبر عدد مف تستضيؼ 
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في أوغندا منذ السوداف مف جنوب  االجئ 17153,770ما مجموعو تـ تقديـ المساعدة ل .29
ىذا في الوقت الذي سعى فيو عدد مماثؿ مف  .2013ديسمبر  في منتصؼتدفؽ البدء 

البلجئيف مف الجنوب السوداف إلى الحصوؿ عمى المجوء في مخيـ كاكوما في شماؿ 
 غربي كينيا.

، بأنيا قد توصمت إلى حؿ لحالة توقؼ تنفيذ 2014في أكتوبر  حكومة تنزانياأعمنت  .30
. وسوؼ تبدأ البورندييف 1972عاـ  جئيلما تبقى مف المقرر بشأف منح الجنسية 

شخص  200,00018الحكومة في منح الجنسية لمعديد مف أطفاليـ ليستفيد مف ذلؾ نحو 
بشكؿ عاـ. وىذه أوؿ مرة في تاريخ مفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف البلجئيف يتـ 

تد ألمد في وضع ام فييا منح الجنسية كحؿ لمثؿ ىذه المجموعة الكبيرة مف البلجئيف
في البمد األوؿ لمجوء. وأفادت كذلؾ بأف المواطنيف الجدد سوؼ يسمح ليـ بالبقاء  طويؿ

في المستوطنات، حيث يكوف بوسعيـ ممارسة حقوقيـ كمواطنيف تنزانييف، أو أف ينتقموا 
إلى أي منطقة في الببلد إذا ما رغبوا في ذلؾ. وىذه أوؿ مرة  يتـ فييا منح الجنسية كحؿ 

 زانيا في السابؽ حؽ الجنسية لنحوه المجموعة الكبيرة مف البلجئيف. وقد منحت تنلمثؿ ىذ
 2011في عاـ  ، بينما منحت فيو الجنسية 1982الجئ رواندي في عاـ  32,000
ومنحت الجنسية في فبراير مف . 1972مف الجئي الجئا بورنديا  000,162 ألكثر مف

، في أعقاب سقوط 1991لصوماؿ في عاـ الجئ الذيف فروا مف ا 3000ىذا العاـ لنحو 
الجئ مف جميورية الكونغو  60,000نظاـ سياد بري. وتستضيؼ تنزانيا كذلؾ حوالى 

 .19الديمقراطية
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 أفريقيا وسطإقميم 

اندلعت أعماؿ العنؼ في جميورية أفريقيا الوسطى مرة أخرى في أواسط أكتوبر في بعض  .31
ف وعماؿ اإلغاثة اإلنسانية وعماؿ حفظ السبلـ استيدفت المدنييو أجزاء العاصمة بانجي، 

في  التابعيف لؤلمـ المتحدة. وذكر أف االضرابات اندلعت بسبب ىجوـ بالقنابؿ اليدوية
أكتوبر مما أودى بحياة أربعة  7غوبونغو في المقاطعة الرابعة مف بانجي في يوـ 

قتمى المدنييف و مفت تسعة مف الأشخاص. وأعقبت ىذه األحداث ىجمات عمى المدنييف خ
شخص مؤخرا، إال أف العدد  6500مصابا. وتشير التقارير المبدئية إلى نزوح نحو  55

 .20يمكف أف يكوف أكبر مف ىذا بكثير حيث يتعذر الوصوؿ إلى مواقع النزوح

في الكاميروف، وتشاد،  مف جميورية أفريقيا الوسطى ألؼ الجئ 357أكثر مف  تتواجد .32
. وقد فر 2012قراطية، والكونغو، منذ بداية األزمة في ديسمبر وجميورية الكونغو الديم

بعد اشتداد االشتباكات بيف تحالؼ سيميكا وميميشيات  2013ألفا منيـ منذ ديسمبر  160
مف النازحيف داخميا في جميورية أفريقيا  22 438,500. وثمة حوالي 21باالكا-أنتي

موقعا في بانجي. ويستمر  34موزعيف عمى  125,00023الوسطى بما في ذلؾ أكثر مف 
مف جميورية  الذيف يواصموف الفرار تدفؽ البلجئيف، المشكميف في معظميـ مف المسمميف

، في الوقت الذي ضعفا شديدا األشخاص المتضرريف ريقيا الوسطى، ويعاني العديد مفأف
  يصموف فيو إلى بمدىـ األوؿ لمجوء. 

عيشوف في جميورية الكونغو بعبور الجئ ي 81قافمة تحمؿ  قامت 2014وفي يوليو  .33
نتياء خمس سنوات في المنفى االحدود إلى جميورية الكونغو الديمقراطية، مسجميف بذلؾ 

لممجموعة وعودتيا الطوعية النيائية مف المجوء في جميورية الكونغو. وتعتبر ىذه 
وا الؼ الجئي مف جميورية الكونغو الديمقراطية عاد 119المجموعة آخر مجموعة مف 

                                                           
20

 4102هزكز أخببر األهن الوتحدة، أكتوبز   
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إلى وطنيـ مف الكونغو بمساعدة المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف منذ 
الفا  140 –الؼ شخص فروا إلى البمداف المجاورة  160. وكانوا مف ضمف 2012مايو 

عندما اندلعت  -الفا إلى جميورية أفريقيا الوسطى  20منيـ فروا إلى جميورية الكونغو و
ي المونزايا واالنييمي حوؿ حقوؽ الصيد التقميدية في اإلقميـ مجموعت اشتباكات بيف

. ومنذ ذلؾ الحيف والبلجئوف يعيشوف 2009االستوائي لجميورية الكونغو الديمقراطية في 
كيمومتر مف نير أوبانجي، الذي يفصؿ ما بيف  600في مناطؽ معزولة عمى امتداد 

وعند عودتيـ لديارىـ، يستفيد العائدوف جميورية الكونغو وجميورية الكونغو الديمقراطية. 
مف برامج إعادة اإلدماج التي تقدـ الرعاية الصحية، والتعميـ، واألنشطة المدرة لمدخؿ، 
وعدة المبلجئ الطارئة، وحفر آبار لممياه. وىناؾ أيضا حمبلت توعية لتعزيز التعايش 

 .السممي بيف المجتمعات

خبلؿ النصؼ الثاني مف عاـ  ائي والنزوح السكانيتتأثر بانعداـ األمف الغذ تشادال تزاؿ  .34
. فانعداـ األمف في دارفور، وجميورية أفريقيا الوسطى، وشماؿ شرقي نيجيريا 2014

، مما زاد مف الضغوط عمى قدرة السكاف ات البلجئيف والعائديف إلى البمدتسبب في تدفق
ار المياه، وفصوؿ الدراسة عمى التحمؿ، فضبل عف البنية التحتية المحمية مثؿ طممبات/وآب

باإلضافة إلى ذلؾ، أدت األزمة الميبية إلى عودة نحو  والبنية التحتية الصحية. 
مف العماؿ المياجريف التشادييف إلى مناطقيـ األصمية أو مناطؽ عبورىـ،  150,000

وغالبا ما تكوف مناطؽ تتعرض أصبل إلى مخاطر عالية النعداـ األمف الغذائي. وىناؾ 
 االعنؼ الدائر في جميورية أفريقيشخص لجأوا إلى تشاد بسبب   100,000نحو 

. ووضعت الحكومة 24مف مواطني بمد ثالث 900الجئ و 12,000لوسطى، بما في ذلؾ ا
. وتعمؿ الحكومة كذلؾ التشادية آليات لمساعدة العائديف والنازحيف داخميا عمى التوطيف

مواطف تشادي في  6000025أكثر مف عمى وضع خطة متوسطة وطويمة األجؿ إلدماج 
المجتمع التشادي مف العائديف مف جميورية أفريقيا الوسطى وذلؾ عمى المستوى الوطني 

                                                           
24
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االجتماعي فضبل عف االقتصادي. وىاجر ىؤالء األشخاص إلى جميورية أفريقيا الوسطى 
لدييـ  لجيميف أو ثبلثة أجياؿ مضت وفقد معظميـ اآلف روابطيـ مع القرى األصمية وليس

روابط أسرية يعتمدوف عمييا. وتقوـ رؤية الحكومة عمى بناء ميارات وخبرات العائديف 
، تـ 2014أكتوبر  24إلى  20لمساعدتيـ عمى بناء مستقبميـ في تشاد. وفي الفترة مف 

تقديـ ىذه الرؤية ومناقشتيا أثناء خموة فيما بيف الوزارات مع مشاركة أصحاب المصمحة 
لوزارات والجيات الفاعمة في المجاليف اإلنساني واإلنمائي. وفي أعقاب ىذه الرئيسييف مف ا

 الخموة، تـ إنشاء لجنة لوضع الممسات األخيرة عمى الخطة.

حالة كوليرا في مايو كيبي  172في الفترة ما بيف نياية أغسطس ونياية أكتوبر تـ تسجيؿ  .35
الطبية الشاممة، تدخبلت في  ومناطؽ البحيرة منيا عشر حاالت قاتمة. وتبع االستجابة

سوؼ يتـ إجراء أوؿ  2015مجاالت )المياه والصحة والنظافة الصحية(. وفي أوائؿ عاـ 
 حممة تطعيـ ضد الكوليرا في تشاد في المناطؽ األكثر عرضة لممخاطر.

وفقا لمنتائج األخيرة لمبادرة الرصد الموحد وتقييـ اإلغاثة والحاالت االنتقالية عف الوفيات  .36
لتغذوية والراجعة، تظؿ معدالت سوء التغذية في منطقة الساحؿ التشادي أعمى مف معدؿ ا

. واشترؾ في إجراء 26% في نصؼ جميع المقاطعات تقريبا15الطوارئ المقدر بمستوى 
االستقصاء كؿ مف اليونسيؼ ووزارة الصحة العامة في شيري أغسطس وسبتمبر بتمويؿ 

 28ابع لممفوضية األوروبية. وتـ اعتماد النتائج في مف مكتب المساعدات اإلنسانية الت
 .2014نوفمبر 

 إقميم الجنوب

الجنوبية واحدة مف المناطؽ التي بيا العديد مف حاالت طالبي المجوء بما  المنطقةتعتبر  .37
في ذلؾ حركات اليجرة المختمطة، كما أنيا تواصؿ استضافة اآلالؼ مف البلجئيف 

الديمقراطية، والصوماؿ، والباقيف مف بوروندي ورواندا. ومعظميـ مف جميورية الكونغو 

                                                           
26
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الباقيف، عف طريؽ العودة  ولييفجلبحث عف حموؿ دائمة لبلجئيف األنوقد تواصؿ ا
. وفيما يتعمؽ 2014الطوعية إلى الوطف أو االندماج محميا، خبلؿ الجزء األوؿ مف 

ة الكونغو، وزيمبابوي، ماالوي، جمهوري –بالبلجئيف الرواندييف، قامت أربع دوؿ فقط 
باالستناد رسميا إلى بنود وقؼ الحماية لبلجئيف الرواندييف عمى النحو الموصى  -وزامبيا

بو مف قبؿ المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف وىو ما يعيد إلى الواجية 
زالت  التزاـ العديد مف الحكومات بوضع حد لوضعية المجوء الطويمة ىذه. ومع ذلؾ، ما

لـ تمجأ بعد  جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وجنوب أفريقيا بعض البمداف مثؿ
إلى وقؼ الحماية ألسباب مختمفة بما في ذلؾ عدـ وجود حموؿ دائمة واضحة ومحددة 

 لبلجئيف السابقيف.

شيدت بعض بمداف المنطقة كوارث طبيعية عديدة ومتكررة ومتفاقمة، أضعفت قدرة السكاف  .38
بشكؿ خاص خبلؿ  مدغشقرالمتضرريف عمى التعافي الكامؿ. وقد تضررت دوؿ مثؿ 

ىذه الفترة، حيث كانت عرضة لمخاطر متعددة، بما في ذلؾ األعاصير، وانعداـ األمف 
الغذائي، وتفشي األوبئة، باإلضافة إلى انعداـ األمف المحمي. وفي شير مارس، ضرب 

منزال،  200شخص، ودمر ما يقارب  2400إعصار ىيميف مدغشقر، حيث أثر عمى 
ىكتار مف حقوؿ األرز. وتأثرت الزراعة، بشكؿ خاص، كثيرا  2000وأغرؽ أكثر مف 

ضاؼ ذلؾ ف الغذائي في األشير المقبمة. ويجراء الفيضانات، وىو ما قد يؤثر عمى األم
 إلى تفشي الجراد الذي يستمر في تشكيؿ تيديد عمى األمف الغذائي وسبؿ العيش. 

 الثانيرفت حالة األمف الغذائي في معظـ الجنوب األفريقي استقرارا نسبيا خبلؿ النصؼ ع .39
 مف ىذا العاـ، عمى الرغـ مف مواجية أجزاء مف المنطقة انعداما حادا لؤلمف الغذائي.

التي أصدرىا نظاـ اإلنذار المبكر  2014وكانت االستنتاجات الوطنية لتقييـ الضعؼ لعاـ 
إلى انخفاض مستويات انعداـ األمف الغذائي عبر اإلقميـ، مما يعني  لممجاعة قد أشارت

أف عدد األسر المعيشية التي تعاني مف انعداـ األمف الغذائي قد تقمص بشكؿ بارز مف 
في المائة عمى التوالي، ويعزى  45و  52العاـ الماضي ومف معدؿ الخمس سنوات بنسبة 
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ومف المتوقع أف تكوف االحتياجات مف . 27قميـذلؾ في الغالب إلى زيادة اإلنتاج عبر اإل
المساعدات اإلنسانية في حدودىا الدنيا في جميع أنحاء المنطقة. ومع ذلؾ، مف المتوقع 
أف يستمر توزيع المساعدات الغذائية الطارئة في األجزاء المتأثرة جراء الفيضانات 

ض األنيار الرئيسية وعدة أقاليـ في أحوا مدغشقرواألعاصير في المنطقة، وخاصة في 
 .الموزمبيقمف 

 

 معالجة حاالت انعدام الجنسية

أطمقت مفوضية االتحاد األفريقي، بالتعاوف مع المجنة األفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب،  .40
المفوضية السامية لؤلمـ المتحدة لشؤوف البلجئيف، ومؤسسة المجتمع المفتوح، عممية 

ة. وباإلضافة إلى ذلؾ، اعتمدت المجنة األفريقية إعداد بروتوكوؿ بشأف الحؽ في الجنسي
مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ  6لمخبراء حوؿ حقوؽ الطفؿ ورفاىيتو تعميقا عاما عمى المادة 

الطفؿ ورفاىيتو، المتعمقة بتسجيؿ المواليد، يضمف إدراج مسائؿ مثؿ تسجيؿ مواليد 
الحاضر أيضا بعممية تسجيؿ مدني ويقـو االتحاد األفريقي في الوقت  .البلجئيف والجنسية

حصائيات حيوية مسمطا الضوء عمى أىمية التسجيؿ المدني والحاجة إلى تحديث  وا 
عممياتو، مف قبيؿ عممية تسجيؿ المواليد. وسيضمف ىذا حصوؿ األطفاؿ عمى حقوؽ 

ؿ ال الحصر، الحؽ في الجنسية والتعميـ ااإلنساف األساسية بما في ذلؾ عمى سبيؿ المث
 .عاية الصحيةوالر 

 لمفوضية االتحاد األفريقي الزيارات الميدانية رابعا.

في قيادة بعثة شراكة  الدكتورة عائشة عبداهلل في نوفمبر، شاركت مفوضة الشؤوف السياسية .41
رفيعة المستوى إلى تشاد لمتوعية بالمعاناة اإلنسانية ودعوة المجتمع الدولي إلى مزيد مف 

بعثة تحت القيادة المشتركة بيف مفوضية االتحاد األفريقية العمؿ في تشاد. وقد كانت ال
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ومنظمة التعاوف اإلسبلمي، وبتنسيؽ مف مكتب األمـ المتحدة لتنسيؽ الشؤوف اإلنسانية. 
تكونت البعثة مف ائتبلؼ عريض القاعدة مف دوؿ أعضاء )الكويت، قطر، تركيا، المممكة 

لمانيا والواليات المتحدة األمريكية(، منظمات العربية السعودية، جنوب أفريقيا، أذربيجاف، أ
إقميمية )جامعة الدوؿ العربية( وشركاء مف المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية 
مف مختمؼ دوؿ الخميج. كانت البعثة تسعى إلى التوعية بالمعاناة اإلنسانية الناجمة عف 

وكذلؾ عف اآلثار المدمرة لنزوح انعداـ األمف الغذائي وسوء التغذية في منطقة الساحؿ، 
السكاف نتيجة لمعنؼ في جميورية أفريقيا الوسطى والبمداف المجاورة األخرى. إف آثار 
انعداـ األمف الغذائي وتداعيات نزوح السكاف بسبب العنؼ تبدو جميا في تشاد. في وقت 

شخص نتيجة لمعنؼ في  150,000، فر إلى تشاد ما يقدر بعدد 2014سابؽ مف 
. إضافة إلى ذلؾ، في 28يورية أفريقيا الوسطى وال يزاؿ ىؤالء في حاجة إلى المساعدةجم

مف انعداـ األمف الغذائي، ويعاني  –أي ربع سكاف البمد  –مميوف نسمة  2.6تشاد، يعاني 
. وقد أتاحت البعثة أيضا فرصة لفيـ 29طفؿ مف سوء التغذية 63,000ما يزيد عمى 

األطراؼ وغير المدعومة والجارية بتنسيؽ مع أصحاب  األنشطة اإلنسانية المتعددة
المصمحة الوطنييف والمحمييف؛ وتباحث مسارات التعاوف والدعـ بالشراكة مع حكومة تشاد 
وىياكؿ التنسيؽ اإلنسانية المتعددة األطراؼ وغيرىا؛ وتحفيز مزيد مف تعبئة الموارد 

 لبلحتياجات التي لـ تمؽ استجابة في تشاد.

 

 لتحديات وطريق المضي قدماا خامسا:

ركز التقرير عمى التحديات اإلنسانية المختمفة في أفريقيا، بما فييا تزايد الكوارث المتكررة  .42
بوال، استمرار عدـ االستقرار اإليوالمدمرة؛ االندالع المفاجئ لمكوارث العظمى، مثؿ وباء 

مع ما يرافؽ ذلؾ مف  والنزاعات المسمحة التي تحوؿ دوف عودة السكاف؛ تناقص المرونة؛
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تنقبلت متكررة وجديدة؛ استمرار انعداـ األمف الغذائي؛ التعرض لممخاطر المتعددة 
 بعدلتنمية وا والمتفاقمة؛ حركات اليجرة غير الشرعية والخطيرة؛ وكذلؾ إعادة اإلعمار

 النزاع.  انتياء

بة ثبلثة مبلييف في أفريقيا، يحظى حؽ التماس المجوء والتمتع بو باحتراـ واسع مع قرا .43
الجئ وجدوا في المنفى السبلمة والحماية المتيف كانتا مفقودتيف في ديارىـ. والحفاوة في 
 . البمداف المضيفة في أفريقيا أمر متميز حيث تنبع مف تقاليد عريقة في الضيافة والكـر
ومع ذلؾ، واجو بعض القيـ األصيمة، خبلؿ السنوات األخيرة، بعض تحديات مع حاالت 

 لترحيؿ إلى الوطف، وكذلؾ صعوبة وصوؿ األشخاص المعنييف إلى الوكاالت اإلنسانية.ا

يجب أف تمضي الدوؿ األعضاء قدما في التصدي لمتحديات اإلنسانية الممحة، بما فييا  .44
تمؾ المتمثمة في النزوح القسري، مع شركاء االتحاد األفريقي والوكاالت اإلنسانية ذات 

جموعات االقتصادية اإلقميمية ومنظمات المجتمع المدني. الصمة وبالتعاوف مع الم
وباإلضافة إلى الضرورة المتحتمة لمقياـ بعمؿ إنساني فعاؿ عمى المدى القصير، يعتبر 

 التركيز عمى معالجة األسباب الجذرية وتنفيذ حموؿ أكثر فعالية.

 ينبغي أف تشمؿ األولويات ما يمي: .45
 

  ؿ انعداـ الجنسية حيث إف مف المصمحة العامة وضع بروتوكوؿ االتحاد األفريقي حو
لشعوب قارة أفريقيا االعتراؼ بحؽ كؿ فرد مف أفراد القارة في الجنسية وضماف ىذا 

 الحؽ وتسييمو، وكذلؾ ضماف عدـ تعرض أي واحد النعداـ الجنسية؛
 

  اعتماد إطار السياسة اإلنسانية الذي يضع نيجا ومبادئ توجييية إستراتيجية في دعـ
نقاذ األرواح، التخفيؼ ا ألىداؼ األساسية لمعمؿ اإلنساني: مف أجؿ صوف وحماية وا 

اإلطار تكممة ودعما  يأتيمف المعناة وتعزيز األمف الجسدي والكرامة اإلنسانية. 
لمسياسات اإلنسانية لمدوؿ األعضاء في االتحاد األفريقي، المجموعات االقتصادية 
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ت المجتمع المدني، وكاالت األمـ المتحدة، حركة اإلقميمية، المجتمع الدولي، منظما
الصميب األحمر واليبلؿ األحمر، المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرىا 

 مف الجيات الفاعمة وأصحاب المصمحة في العمؿ اإلنساني. 
 
  اعتماد اإلطار األفريقي إلدارة الكوارث الذي يسعى إلى وضع مبادئ توجييية

ارة الكوارث في أفريقيا مف خبلؿ تقديـ اليياكؿ المؤسسية، األدوار، ومنظومة إلد
المسؤوليات، الصبلحيات، والعمميات الرئيسية المطموبة لتحقيؽ نيج منسؽ، متماسؾ 

ير آليات فعالة تسمح بالحد فمي ذلؾ إلى تو ومتسؽ إلدارة الكوارث في أفريقيا. وير 
ؿ االجتماعية واالقتصادية والبيئية في بشكؿ كبير مف الخسارة في األرواح وفي األصو 

 أفريقيا نتيجة لمكوارث.
 
  تشكؿ مبادرة المنصة األفريقية لمقائميف بإدارة الكوارث مسعى جماعيا لبلتحاد

األفريقي، المجموعات االقتصادية اإلقميمية، المنصات اإلقميمية لمقائميف بإدارة الكوارث 
ظ أف عددا مف رث في أفريقيا. وبينما يبلحالكواوالمنصات الوطنية لمقائميف بإدارة 

األقاليـ وضعت منصاتيا فثمة، أقاليـ أخرى لـ تقـ بذلؾ. ستوفر المنصة نطاقا قاريا 
متخصصا لئلنذار المبكر بالكوارث، العمؿ المبكر واالستجابة السريعة، وتساىـ في 

 تفعيؿ سياسة إدارة الكوارث لبلتحاد األفريقي.
 

  حوؿ األولويات اإلنسانية لعرضو خبلؿ القمة اإلنسانية العالمية موقؼ موحد ألفريقيا
 .2016في إسطنبوؿ، تركيا، في 

- 
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