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 تقرير عن الوضع اإلنساني في أفريقيا

 :مقدمة

الناجم عن النزاعات المسلحة  ،عامة شاملة عن الوضع اإلنساني في القارة يقدم هذا التقرير لمحة .0

اخلي الد النزوحالضوء على االتجاهات في وحاالت الجفاف والكوارث الطبيعية وآثار تغير المناخ. ويسلط 

التقرير  ويوفّرالسكان المتضررين والبحث عن حلول دائمة. إلنقاذ حياة الالزمة حتياجات الوتدفق الالجئين، وا

في معالجة  5102 وخالل الفترة من يناير إلى يولي المفوضيةعامة عن األنشطة التي اضطلعت بها  نظرةكذلك 

ويد ألزمات اإلنسانية، وتزوالتصدي ل، الطويلة األمداإلنسانية  لألوضاعاألسباب الجذرية، ودعم الحلول الدائمة 

نفيذها تالجاري الضوء على بعض األنشطة التحضيرية  يلقي الدول األعضاء في القارة بالمساعدة الالزمة. كما

لالجئين  اعامبوصفه  5102عام ب باالحتفال الصادر عن المؤتمر والقاضي من أجل دعم تطبيق المقرر

 . والعائدين في سبيل إيجاد حل دائمداخليا  والنازحين

الدول األعضاء في االتحاد األفريقي،  إسهاماتالمعلومات الواردة في التقرير مستمدة من تعتبر  .5

  .ألمم المتحدةاإلنسانية لوكاالت ال، والمجموعات االقتصادية اإلقليمية، وتهوأجهز

 نظرة عامة على الوضع اإلنساني في أفريقيا 

وعدم  النزاعات،تشمل  هيكلية ةمحّركعوامل ب 5102في عام اإلنساني في القارة يتسم المنظور  .3

 ، والوصول المحدوداالستقرار السياسي وانعدام األمن ، والكوارث الطبيعية ، واإلرهاب ، والتطرف العنيف 

 ثرتأل الفترة المشمولة بالتقرير، وإرساء الديمقراطية. وخال ،العجز في الحكم الرشيد فضال عن  الموارد،إلى 

الطبيعية وتغير المناخ وتفشي اإليبوال على عدد كبير من والكوارث الديدان أسراب و المحلولةالنزاعات غير 

في بعض المناطق ، إلى أدى عدم سقوط األمطار طوال مواسم متتالية السكان في أجزاء كثيرة من القارة. و

 من الناس ال اكثيركما أن لدى المجتمعات المحلية ، ال سيما في المناطق الحدودية.   التكيفقدرات  إضعاف

ً عن حياة أفضل ، سيما الشبا جد ما يوعادة رة. يعرضون لرحالت الهجرة الخطتما ي وغالباب يتنقلون بحثا

 . تستلزم الحماية  هشةالالجئون والنازحون داخلياً والمهاجرون والعائدون أنفسهم في أوضاع 

ات المجتمع وإلى تدهور قدرة السكان المتضررين  التي طال أمدها األزمات اإلنسانية  أوضاعأدت  .4

انية لمناطق الحدودية إلى الحد من إمكعلى اطابع أمني كثيف ى إضفاء . وقد أدالتكيفعلى المستضيفة المحلية 

د من في العديفالوصول إلى األراضي والموارد وحرية التنقل التي يتمتع بها الرعاة والصيادون والتجار.  

 الم،السالفاعلة في المجال اإلنساني، وحفظ  العناصرضد  شن الهجمات الجماعات اإلرهابية واصلتالمناطق 

  إمكانية وصول المساعدات اإلنسانية. وتحد من اقيودهذه الظاهرة  داخلياً وتفرض والنازحينومخيمات الالجئين 

 الالجئين.ثاليا مع وتظهر تضامنا م عبئا ثقيالتتحمل لالجئين المستضيفة البلدان األفريقية أغلبية  ال تزال .2

الشامل  اإلطارسياسات تقدمية في تنفيذ بوضع عدة دول أعضاء في االتحاد اإلفريقي قامت في هذا الصدد، و

. طنيةوالخطط الوبرامج التوفر هذه السياسات فرًصا لإلدماج االجتماعي لالجئين في و .لالجئينالستجابة ل

رصاً لدعم فوفر يالجئين والمهاجرين بشأن الاتفاق عالمي و إبرام اتفاقات عالمية وشاملة احتمالوبالتالي، فإن 

 شاركانت نيويورك وجنيف تين في كل مناإلفريقيتين أن المجموعاإلشارة إلى من المفيد و  .الحلول الدائمة

 بادرة. هذه المتقوم المفوضية بدعم ط ومنتظم في المفاوضات الجارية بشأن االتفاقين ، بينما ينشبشكل 
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اخلياً. د والنازحينلالجئين حاالت العودة ،  جاريةلدان التي تشهد نزاعات ي نفس الوقت، سجلت البوف .6

افتتاح ققت منذ التي تححاالت العودة في ليبيا، تحقق جهود فرقة العمل الثالثية النتيجة المرجوة بعدد كبير من ف

على م ، بمن فيهريقيينوعالوة على ذلك، فإن التهديد بترحيل واحتجاز اآلالف من األف فرقة العمل المذكورة.

ض الكثير منهم الحتياجات كبيرة ونن والسودانيواإلريترياألغلب   .من الحماية من إسرائيل ، قد عرَّ

 التحليل اإلقليمي 

 شمال أفريقيا  إقليم

 ليبيا 

ن أثرت سلباً على سبل عيش العديد م طويلة األمدال تزال ليبيا تواجه أزمة اقتصادية وأمنية وسياسية  .7

المهاجرين والالجئين من مناطق أخرى من عّرضت كما أنها نزوح مئات المدنيين وتسببت في مواطنيها؛ 

رص فاإلدارات المتنافسة، واألزمات االقتصادية ومحدودية جراء يتفاقم الوضع اإلنساني وخطر شديد. لأفريقيا 

  1الخدمات. منالليبيين استفادة 

،  257تم تسجيل و.  لدداخليا في الب النازحينمن  507،111 زهاءكذلك المنظمات اإلنسانية  سجلت .2

عن  5102وقد كشفت بعثة مشتركة رفيعة المستوى أُجريت في فبراير  2من طالبي اللجوء والالجئين.  20

فاعلة في هجمات ضد عناصر  بوقوعتقارير  وأفادت  3تعرض العديد من الالجئين وطالبي اللجوء لالحتجاز.

 4.منطقة 55من أصل  2الذخائر غير المنفجرة في وجود تم اإلبالغ عن ونساني في عدة مواقع. المجال اإل

مهاجر في ليبيا. ووفقاً لمفوضية  711،111ووفقاً لمصفوفة تتبع النزوح في المنظمة الدولية للهجرة ، يوجد 

والمنظمة الدولية للهجرة ، فإن عدد األشخاص الذين يعبرون البحر لشؤون الالجئين  األمم المتحدة السامية 

حدث ،  5102في األشهر الثالثة األولى من عام ف 5.ةاألخير خالل األشهر ملحوظ بشكل انخفض قدالمتوسط 

  الفترة من العام الماضي.بعددهم في نفس في المائة مقارنة  74بنسبة عدد الوافدين في انخفاض 

يعمل االتحاد األفريقي مع شركائه وإلى مناطقهم األصلية. داخليا ألف نازح  572أبلغت ليبيا عن عودة  .2

 المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والالجئين الضعفاء.األمر على في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي لتيسير 

كثر من أ، عاد بقيادة االتحاد األفريقي العمل المعنية بليبيا التيسيري الذي تقوم به فرقةدور المن خالل و

في   مراكز االستقبالبفضل السخاء والتضامن اللذين أبدتهما و. ةهم األصليانمهاجرا طواعية إلى بلد 020111

 الدول التي تعهدت بتسهيل "مسارات غبر أنه اليزال يتعين علىالجئًا إلى النيجر.  0 345النيجر، تم إجالء 

 . أن تفي بتعهداتهاالدول الثالثة" من خالل إعادة التوطين 

                                                
ليبيا ، خطة االستجابة اإلنسانية ،  1

nuu///::ttt.ninsmwustwsmt///am//.wmwa:/wu//:ttt.ninsmwustwsmt///am//.wmwa:www//:ratin/mu/:www//:5102h
nt/hwwaysh1./rw 

 

رة والحماية في جرفيعة المستوى لالتحاد اإلفريقي واالتحاد األوروبي واألمم المتحدة تزور طرابلس لتعزيز التعاون في قضايا الهالبعثة الالبيان الصحفي المشترك ،  3

 . 5102فبراير  53ليبيا ، 

 .5107سبتمبر في  ليبيا بخصوص  دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام 4
   ،شؤون الالجئيناألمم المتحدة السامية  لمفوضية   ،  5102رحالت يائسة من يناير إلى مارس  5

nuu///::rsus5.imntt.atd:/m:ratin/mu/:r/usww/:63132. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_hrp_libya_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/2018_hrp_libya_0.pdf
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بالجهود المبذولة حتى اآلن من قبل الحكومة الليبية، بما  واإلشادة بشكل عام، من المناسب االعتراف .01

ة الذين تقطعت بهم السبل. وعالوريقيين وضع المهاجرين األفتسوية في ذلك تعاونها مع المفوضية من أجل 

وإغالقها ها الخاضعة لسيطرتالجهود التي تبذلها ليبيا للسيطرة على "مراكز اإليواء" تقدر المفوضية  على ذلك،

 وتشجع السلطات على مواصلة التزاماتها.

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ة يالجمهورية الجزائر فيالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  سكانمن وضع الالجئين إن  .00

 2الجئ من الصحراء الغربية في  073611يعيش حالياً أكثر منو. األمد زال طويليال  الديموقراطية الشعبية
مفوضية وفقا ل 5107سبتمبر  30حتى 6لة ، السمارة ، بوجادور وأوسرد.اخرئيسية في العيون ، الدمخيمات 

 .شؤون الالجئيناألمم المتحدة السامية  ل

 جنوببعاًما ، يعيش الالجئون الصحراويون في ظروف قاسية للغاية في الصحراء  41ألكثر من و .05

 من المفيد أن تشكلو. لهم تقدم الحكومة الجزائرية ووكاالت األمم المتحدة المساعدة اإلنسانيةو غرب الجزائر.

تحديد لالنتائج التي توصلت إليها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أداة مهمة في المستقبل 

 م إلى الالجئين الصحراويين.قدالمساعدة التي سيت

 وةغة القسالبالفي تحسين الظروف  اإلسهامتقدم ، يناشد االتحاد اإلفريقي المجتمع الدولي  وانطالقا مما .03

 الالجئون المستضعفون.هؤالء  التي يعيش فيها

 وسط أفريقيا إقليم

 بوروندي 

مارس وفي عبر الحدود. و ي، داخل واسع النطاقنزوح إلى في بوروندي السياسية وقد أدت األزمة  .04

 البلدان المجاورة واصل وت 7خارج بلدهم. طلب اللجوء من البورونديين إلى  430635  ، لجأ حوالي  5102

البلد إظهار مستوى مثالي من التضامن مع الالجئين البورونديين. وتستضيف تنزانيا أكبر عدد من لهذا 

آخرون في جمهورية  44،111في رواندا و  22،111يوجد بينما الجئ ،  524،111البورونديين يبلغ 

كينيا كل من ئين إلى من الالج أقلعدد  الذ بالفرارفي أوغندا. كما  41،111الكونغو الديمقراطية وحوالي 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن عدد كبيرا من الالجئين  8وزامبيا وموزامبيق ومالوي وجنوب أفريقيا.

 البورونديين قد عادوا مؤخرا إلى بالدهم.

تب تنسيق وفقا لمكواإلنسانية في بوروندي تعاني من نقص كبير في التمويل. لألوضاع إن االستجابة  .02

 ، في المجال اإلنسانيالجهات الفاعلة الذي طلبته  أمريكي مليون دوالر 040.2 مبلغمن فالشؤون اإلنسانية ، 

ال تزال حكومة بوروندي تعرب عن اعتراضها و 9في المائة(. 5.3مليون ) 3.5تلبية سوى لم يتم حتى اآلن 

 إلنسانية في البلد على توقع عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة ا

                                                
 . 5102الهالل األحمر للصحراء الغربية ، يناير  6
 .nuu//::ttt.imntt.atd:aitimrw-/wuisuwam.nunwلشؤون الالجئين ، السامية الوضع في بوروندي ، مفوضية األمم المتحدة  7
8 nuu//::ttt.imntt.atd:swt:m/t/:atw/wwmd:5102:5:2s72676s4:aitimrw-tw/i/-a/tanwmd-watdauu/m-t/wid//-

ttw/w/-/i//atu.nunw  
 . nuu//::ttt.imatns.atd:aitimrwنسانية ، نشرة بوروندي اإلنسانية ، مكتب تنسيق الشؤون اإل 9

http://www.unhcr.org/afr/news/briefing/2018/2/5a79676a4/burundi-risks-becoming-forgotten-refugee-crisis-support.html
http://www.unhcr.org/afr/news/briefing/2018/2/5a79676a4/burundi-risks-becoming-forgotten-refugee-crisis-support.html
http://www.unocha.org/burundi
http://www.unocha.org/burundi
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 جمهورية أفريقيا الوسطى 

مئات اآلالف من المدنيين داخليا  نزوحأدت االشتباكات العنيفة في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى   .06

 نمالجماعات المسلحة ما تشنه  جّراء أكبر بشكلفي بعض المناطق ، تدهور الوضع األمني ووخارج الحدود. 

اإلنساني.  ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون في المجال الجهات الفاعلة  شملت  فيما شملت،هجمات 

الجئاً من جمهورية أفريقيا الوسطى فروا إلى الكاميرون وجمهورية الكونغو  262،725 يوجد الالجئين ، 

ً  كما يوجد 10الديمقراطية وتشاد وجمهورية الكونغو.  البلدفي  من النازحين داخليا627322 حاليا

المبادرة األفريقية من أجل السالم والمصالحة في  ن خاللممفوضية االتحاد االفريقي تنخرط  11. .07

إلى جانب الحكومة  انخراطا كامال ، لجمهورية أفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى وبعثة االتحاد

جابية على الرغم من الجهود اإليووأطراف النزاع لتشجيعهم على تنفيذ عملية السالم وتيسير برنامج اإلنعاش.  

لتمويل. تعاني من نقص كبير في ا لدفي البالمبذولة  ال تزال الجهود اإلنسانيةفالتي تبذلها الحكومة وشركاؤها ، 

 5106هورية أفريقيا الوسطى ، الذي عقد في نوفمبر جم حولمؤتمر بروكسل للمانحين مع االخذ في االعتبار و

جميع  المفوضية وتدعو .5107جمهورية إفريقيا الوسطى، في فبراير بخصوص وفي إطار التضامن اإلفريقي 

وال  ،جمهورية إفريقيا الوسطىلدعم جهود حكومة  على أنفسهم المانحين إلى الوفاء بالتعهدات التي قطعوها

 . سالم في جمهورية أفريقيا الوسطىالوطنية لإلنعاش وتوطيد الالخطة سيما تمويل 

 جمهوريــة الكونغـو الديمقراطيــة 

ن ع يأساسوناجمة بشكل ال تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه أزمة إنسانية متعددة األبعاد  .02

حيث ا. النزوح في أفريقي حاليا جدولالبلد يتصدر ف.  ومرض فيروس اإليبوال والكوارث الطبيعية عاتلنزاا

 التي اندلعت خالل الفترة منأدت االشتباكات العنيفة و. 5107مليون نازح في نهاية عام  4.2 فيه يوجدكان 

ماي و القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى ال -ين فصائل المايب 5102 مارس 02و  05

وقعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة والقوات وخالل نفس الشهر ،  12ألف شخص. 31أكثر من  نزوح

 جّراءألف شخص في مارس  04نزح نحو كما المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقرب من كاتينديا. 

األمطار الغزيرة في بوكاما ، جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبقي الكثير من النازحين في العراء بينما كان 

تسببت األمطار الغزيرة في نزوح أشخاص في جنوب  وبالمثل، 13عائالت مضيفة. قبل  مستضافين من بعضهم 

رى إلى في مناطق أخعلى المستوى األمني كيفو. وبينما تتدهور األوضاع في بعض المناطق ، أدت التحسينات 

بين فبراير إلى ديارهم في جنوب شرق كيبيسي من العودة نازح  04111 حيث تمّكن عودة النازحين داخلياً.  

  14مارس. 02و 

في  5102أبريل  00نظم الشركاء الدوليون في جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤتمرا للمانحين في  .02

ارة اإلشبعدم المشاركة في المؤتمر ، في حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تذّرعت جنيف ، سويسرا. و

 دأبت مفوضية االتحاد اإلفريقي علىوقد  .تاجينالمحتقدير األشخاص  على واالعتراض لتنسيق إلى نقص ا

                                                
في جمهورية أفريقيا الوسطى ، عن الوضع شؤون الالجئين األمم المتحدة السامية  لتقرير مفوضية  10

nuu//::rsus5.imntt.atd:wt:/wuisuwam/:tst. 
11 dra bn/td/mty gs/naastr ،8sttn 5102 ،

nuu///::t/ww/wt/a.wmu:/wu//:t/ww/wt/a.wmu:www//:t//aitt//:drahgs/naastr/51b.bh8rah5102/51./rw 
 .5102مارس  52،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 12
 .5102مارس  52،  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 13
 . 5102مارس  56 ،مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 14
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ات نها تشكل سلطة تنسيق المساعدباعتبار ألعمل مع الدول األعضاء المعنية على اتشجيع الشركاء الدوليين 

 اإلنسانية داخل أراضيها وفقًا للقانون الدولي والصكوك القانونية التحاد األفريقي.

، أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفشي مرض فيروس  5102مايو  2في و .51

لمرة لتفشي مرض فيروس اإليبوال ويتعلق األمر بمقاطعة إكواتور. باإليبوال في منطقة بيكورو الصحية، 

ور أحدث ظهوقع  قدكان حيث على مدى العقود األربعة الماضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التاسعة 

حالة ، من بينها  22 توجد،  جمهورية الكونغو الديمقراطية من حكومةواردة وفقا ألرقام و. 5107له في مايو 

في علم إخصائيا  52لمكافحة األمراض والوقاية منها بنشر  األفريقيمركز القد قام وحالة أدت إلى الوفاة.  57

  .انتشار المرضحكومة للسيطرة على الاألوبئة، وخبراء المعامل، وعلماء األنثروبولوجيا لدعم جهود 

 شرق أفريقيا والقرن األفريقي إقليم 

 أثيوبيا 

ة اإلثيوبية  ةمع اللجنة الوطني بالتعاونوفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة  .50

ذات مستوى  نزاعاتإثيوبيًا نزحوا بسبب   0 506 723يوجد ،  5102إلدارة مخاطر الكوارث في مارس 

هدت شو. إثيوبياالصومال في أوروميا وإقليمي توترات بين حدثت  األخيرة،في األشهر ف 15.منخفض الحدة 

مارس  01في والمناطق المتاخمة للدول اإلقليمية الصومالية وأوروميا في إثيوبيا توترات سياسية وأمنية كبيرة. 

 األمر هذاوأسفر . همعنيف بين الجيش والمتظاهرين إلى مقتل مدنيين وتشريد العديد من اصطدامأدى  5102

من  3111ومع ذلك، فإن حوالي   1025.16آالف طالب لجوء إلى كينيا في مارس  01فرار أكثر من  عن

السكان المتضررين عادوا طواعية منذ ذلك الوقت. ومن المهم بنفس القدر مالحظة أن حكومة إثيوبيا اتخذت 

قد حقق ذلك السالم المنشود إلى حد كبير وأدى إلى ، األمر الذي خطوات للتوفيق بين المجتمعات المتضررة

  إعادة توطين المشردين.

التطورات  عثتبلقد . والجبهة الثورية الديمقراطية للشعب اإلثيوبي الدكتور أبي أحمد رئيساً لها انتخبت  .55

زخم جديد للمصالحة واالنفتاح طالما اشتدت الحاجة إليه في وجود األمل الذي لد السياسية األخيرة في الب

  اإلنسانية. المتزايدة لألوضاع الفعالة االستجابة فضال عن  ،السياسي

 كينيا

صدمات لاتستمر وتضامناً ملحوظاً مع الالجئين.  دوما تبديكانت كينيا االعتراف بأن من األهمية بمكان  .53

 يقياالحتياجات اإلنسانية في القرن األفر تحريكوانعدام األمن وعدم االستقرار السياسي في  والنزاعات يةالمناخ

لجوء من الصومال وجنوب السودان وجمهورية الكونغو لالجئًا وطالبًا  423،227تستضيف كينيا حاليًا حيث 

داداب وكاكوما ونيروبي. وتقع األماكن المضيفة في كل من  5102.17فبراير  52 حتىالديمقراطية وإثيوبيا 

يعتبر السكان النازحون في كينيا والبالغ شخصاً،  423 223ومن بين الالجئين و طالبي اللجوء البالغ عددهم 

                                                
 . 5102مارس ، أبريل  2إلى  2،  01تقرير مصفوفة تتبع النزوح في إثيوبيا  15
 . 5102مارس  52اآلالف يفرون إلى كينيا هربا من إثيوبيا العنف ،  16
17 nuu//::ttt.imntt.atd:i/:t/-tamu/mu:i/wasr/:/wu//:5:5102:13:ebnor-susuw/uwt/-estisd/-y/atisty-

5102-0./rw 

http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/KENYA-Statistics-Package-February-2018-1.pdf
http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/KENYA-Statistics-Package-February-2018-1.pdf
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 والنزاعوالمجاعة  الشديدم من مواطني الصومال الذين يلتمسون اللجوء بسبب الجفاف ه 572 227 عددهم

  18في جنوب الصومال.

اإلثيوبيين إلى مويالي ، شمال كينيا،  الالجئينمن  01.227، شهدت كينيا تدفق  5102في مارس  .54

النساء تتمثل في  الالجئينمن  ٪ 21 وكانت نسبة التوترات السياسية والعمليات األمنية في إثيوبيا. للهرب من

مفوضية األمم المتحدة أفادت و 19طفل دون سن الخامسة. 0211واألطفال، بما في ذلك النساء الحوامل و 

منذ انتخاب رئيس الوزراء إلى أوطانهم قد عادوا طواعية  الجئينآالف  3بأن أكثر من لشؤون الالجئين السامية 

 الجديد في إثيوبيا. 

بصورة ثر أ األمطار في مواسم متعاقبة ، مما سقوط معد في كينيا بالفيضانات والداخلي  نزوحاليرتبط   .52

قليدية لهجرة التل اشهدت كينيا تدفقوفي المجتمعات الزراعية الرعوية.  لمحاصيلاقدرات تنامي على  عكسية

كيني  41 111نزح كما . هذا البلدلحدود بسبب تغير المناخ والجفاف الدوري في شمال العابرة لالداخلية و

 21أكثر من  كما لقيشخص داخليًا  544 411ح وتم نزو  20الجفاف وانعدام األمن الغذائي. نتيجةداخلياً 

 21التي أثرت أيًضا على أجزاء أخرى من شرق إفريقيا.التي وقعت مؤخرا وفي الفيضانات مصرعهم شخًصا 

 تنزانيا

 سبةن البورونديين في المنطقة حيث يشكل النساء واألطفالمضيف لالجئين بلد أكبر  تنزانياال تزال  .56

 520372ما مجموعه ثمة ن بأ تم اإلبالغ ،  5102مارس   50حتى و 22 من إجمالي عدد الالجئين. 72٪

 5102يناير  30اعتبارا من و. 5102فروا من االضطرابات السياسية منذ عام  23الجئا معظمهم من بوروندي

ين لالجئ اتدفقتلقت تنزانيا قد  تاإلضافة إلى ذلك ، كانوب 24.الالجئين البورونديين.من  03262، تم ترحيل 

لتي امن جمهورية الكونغو الديمقراطية  الفارين من التجنيد القسري والعنف المباشر ، وغيرها من االنتهاكات 

 ستقرارالعدم انا جّراءكبيرة  تواجه تنزانيا أزمة إنسانيةوالجماعات المسلحة بسبب التوترات السياسية.  ترتكبها

سانية المنظمات اإلنالعديد من لعبت حكومة تنزانيا ووقد جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي. في  السائد

 الخدمات. من لالجئين وطالبي اللجوء فرص استفادة ادوراً محورياً لتحسين 

                                                
18 nuu//::ttt.imntt.atd:i/:t/-tamu/mu:i/wasr/:/wu//:5:5102:13:e/mys-smwadts/nwt/-y/atisty-5102./rw  
19nuu///::t/ww/wt/a.wmu:/wu//:t/ww/wt/a.wmu:www//:t//aitt//:Snsdby/51e/mys/512insmwustwsm/51swuisuwam/5
1a//atu/51-/518sttn/515102./rw  

مارس.  11يناير و  1بين  الواقعة شخص بسبب الجفاف في مقاطعات غاريسا وتوركانا في كينيا في الفترة  00 000 نزح أكثر من 20
 10في مقاطعة بارينجو خالل الفترة نفسها ، كما هاجر أكثر من  من أعمال العنف المتعلقة بسرقة الماشية ونشخص آخر 0000وفر 

وصل إلى مخيم داداب في كينيا في مارس مائة شخص ممن والمراعي.  الكألمواشيهم إلى أوغندا بحثًا عن المياه وبألف شخص من كينيا 
مارس  11للعودة إلى الصومال )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين من  ادعم تلقوا 

0012 .) 

nuu///::t/ww/wt/a.wmu:t//atu:tatwr:wmu/tmsw-rw//wst/n/mu-i/rsu/-w//i/-11-00-nsttn-0-s/tww-0012  
21 ad2r yws/n S/rsu/   5/ ywaar/ wm e/mys ،3 8sy 5102 ،nuu///::t/ww/wt/a.wmu:t//atu:i/mys:atns-wws/n-

i/rsu/-5-wwaar/-i/mys-13-nsy-5102 . 
22 nuu//::ttt.imntt.atd:m/t/:/t///:5107:2:222222104:imntt-usmasmws-aiuwwm/-m/eu-/u///-srrt///-

t/wid//-/wuisuwam.nunw 
23 nuu///::rsus5.imntt.atd:/m:/wuisuwam/:aitimrw .

nuu//::ttt.imntt.atd:m/t/:atw/wwmd:5102:5:2s72676s4:aitimrw-tw/i/-a/tanwmd-watdauu/m-t/wid//-ttw/w/-
/i//atu.nunw  

24 nuu///::t/ww/wt/a.wmu:/wu//:t/ww/wt/a.wmu:www//:t//aitt//:65226./rw .
nuu///::t/ww/wt/a.wmu:/wu//:t/ww/wt/a.wmu:www//:t//aitt//:fawa///51aw/51ritimrwsm/51a/wd////51wtan/51

bsmasmws/51ua/51ritimrw/51-/51y/atisty/515102./rw  

http://www.unhcr.org/ke/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Kenya-Infographics-February-2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Kenya%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%20March%202018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Kenya%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%20March%202018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNICEF%20Kenya%20Humanitarian%20Situation%20Report%20-%20March%202018.pdf
https://reliefweb.int/report/world/internal-displacement-update-issue-14-22-march-5-april-2017
https://reliefweb.int/report/kenya/ocha-flash-update-2-floods-kenya-03-may-2018
https://reliefweb.int/report/kenya/ocha-flash-update-2-floods-kenya-03-may-2018
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/2/5a79676a4/burundi-risks-becoming-forgotten-refugee-crisis-support.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2018/2/5a79676a4/burundi-risks-becoming-forgotten-refugee-crisis-support.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/62996.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VolRep%20of%20Burundian%20Refgees%20from%20Tanzania%20to%20Burundi%20-%20February%202018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/VolRep%20of%20Burundian%20Refgees%20from%20Tanzania%20to%20Burundi%20-%20February%202018.pdf
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من األطفال  ٪6.4 ونسبةاألطفال ،هي من  من الالجئين المستضافين في تنزانيا  ٪ 22تعتبر نسبة   .57

من  ٪72 نسبة تشكل النساء واألطفالوسنة.  02 ال تحت سنوعن ذويهم غير المصحوبين والمنفصلين 

 هادعم إضافي بسبب احتياجات إلىفي حاجة من الالجئين  ٪6 تعتبر نسبة ، حيث  الالجئينإجمالي عدد 

 26حاجة إلى المساعدة اإلنسانية في تنزانيا.شخصا في   364 576أكثر منكما أن  25الخاصة.

 الصومال 

المستمر والكوارث نزاع ال هوذلك أساسا  مردّ ، ومن الزمانعقود  طوالتشهد الصومال أزمة إنسانية  .52

ن وقح ضد المدنييال هاهجوم شناستمرت جماعة "الشباب" اإلرهابية في  فقدالطبيعية واألزمة االقتصادية. 

المدنيين في  5107أكتوبر  04استهدفت الهجمات اإلرهابية في وألفريقي في الصومال. وقوات بعثة االتحاد ا

 5102فبراير  53هجمات في ب هذه الجماعة قامتشخص. كما  211 علىمقديشو، مما أسفر عن مقتل ما يزيد 

 . 5102أبريل  0و 

ية لحدود إلى بلدان أخرى. ووفقاً لمفوضالعابرة لو ةداخليالنزوح عمليات التسببت األزمة اإلنسانية في  .52

شخصاً  272232 بلغ عدد الالجئين الصوماليين في بلدان أخرى فإن األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ، 

اه الذي أبدته البلدان األفريقية تج التضامنالقدر الكبير من أيضا شهادة على مما يعتبر ،  5102يناير  30في 

أكثر اليمن جتذب وت. ٪ 32.2 حيث تصل نسبتهم إلى من الصومال  كينيا معظم الالجئين تستضيفوالالجئين.  

، يقدر عدد الالجئين  5102مارس  30وفقًا للتحديثات التي تمت في و. ٪52من الالجئين وإثيوبيا  ٪52.5من 

ـ   النازحينيقدر عدد و. تم تسجيلهم طالب لجوء  04222 وجود شخًصا ، مع 02522المسجلين في الصومال ب

  5107.27جديد في عام نازح   0527111قد شهد لد البأن  كما  مليون شخص. 5.0بـ  لد داخليا في الب

 وفروتتقدًما كبيًرا.  البلد ، حقق 5107فبراير  2انتخاب الرئيس محمد عبد هللا محمد فارماجو في  منذ .31

كان مساعدة للسالوطنية، غير الحكومية اإلنسانية الدولية والمنظمات المنظمات بدعم من  ،السلطات الصومالية

م تهم على التكيف ، ودعم المجتمعات الريفية. كما تم تنظيامياه الشرب ، وتطوير قدرتتمثل في المستضعفين، 

ي توفير فدوًرا حاسًما في الصومال يلعب االتحاد األفريقي من خالل بعثة االتحاد األفريقي ولتحصين.  لحمالت 

 الحكومية.  لمؤسساتلتشتد الحاجة إليه الذي األمن للمدنيين والمؤسسات الحكومية وتوفير برنامج بناء القدرات 

 السودان

الداخلية التي طال أمدها والتي ما زالت  النزاعاتسنوات بسبب طوال  لقد واجه السودان أزمة إنسانية  .30

تنحسر في دار فور في معظم  التي اتالنزاعت أدواألزرق. النيل تؤثر على أجزاء من دارفور وكردفان و

نازح   5 175111لد  يوجد في البكان ،  5107ديسمبر فحتى . للسكان على نطاق واسعإلى نزوح األحيان، 

في جنوب السودان آالف الالجئين من جنوب السودان عبر الحدود على الوصول  النزاع. كما أجبر 28داخلي.

 عن المساعدة.إلى السودان بحثاً 

،  5102مارس  02مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ، وفقا آلخر تحديث في لقد قدّر  .35

من جانبها ، قدمت المنظمة الدولية للهجرة أرقاماً والجئًا في السودان.  767225  ما ال يقل عنه يوجد أن

المنظمات  جميع تنسيق ب تقوم الحكومة و. 5102مليون نازح في عام  5.5حوالي وجود مفزعة ، تشير إلى 

                                                
25 nuu///::rsus5.imntt.atd:/m:ratin/mu/:ratmwasr:60370 (27) 
26 nuu///::t/ww/wt/a.wmu:/wu//:t/ww/wt/a.wmu:www//:t//aitt//:61006./rw 
 . 07 ./ص.، 5102مايو، التقرير العالمي حول النزوح الداخلي  27
 . 26. ص ، 5102 مايو، التقرير العالمي حول النزوح الداخلي  28

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61371
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مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب تنسيق   ا فيها ، بمالدولية 

معلومات وتقديم ال هامع المنظمات غير الحكومية الوطنية لتنسيق جهودمباشرة   تتعاونكما الشؤون اإلنسانية ، 

 في المجتمعات المحلية.  ومواطن الضعف تنقالت السكانحول 

 جنوب السودان 

األزمات اإلنسانية  أأسوأنه يشكل إحدى كانت النتيجة وفي جنوب السودان عامه الخامس.  النزاعدخل  .33

ين المدنيإن فسببت في احتياجات إنسانية غير مسبوقة، تالتي الطويلة األمد عات نزا. وباإلضافة إلى الالقارةفي 

فقاً وو. التي هى من صنع اإلنسان من تفاقم انعدام األمن الغذائي والتهديد بالمجاعةامة أيضا لدو يتعّرضون

هناك و 29لجوع.التعرض لخطر  تزايد لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ، يواجه أكثر من ثلثي السكان 

األمم المتحدة  مخيماتفي  مالعديد منهويقيم  30عدة مرات.بالنزوح كثير منهم قام نازح داخلي ،  0.222.111

هم من النساء  النازحينفي المائة من  21لحماية المدنيين ذات الحركة المقيدة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 

مستوى العنف الجنسي ضد ل اهجمات ضد العاملين في المجال اإلنساني ، وارتفاعالبلد  واألطفال. كما شهد

 لخدمات.من ا فرص االستفادةالنازحين ومحدودية 

من المفيد اإلشارة إلى أن حوالي ثلث السكان هم في حالة نزوح قسري، إما كالجئين أو في نزوح  .34

من جنوب السودان بينما تستضيف إثيوبيا الجئ  211،111حاليًا حوالي أوغندا في الواقع، تستضيف فداخلي. 

ت من التحدياجنوب السودان  يواجههمما رغم على ال. والبالدنفس وكينيا أيًضا عددًا كبيًرا من الالجئين من 

 يعتبرجئين، لشؤون الالالسامية ألمم المتحدة استضيف الجئين أيًضا. ووفقاً لمفوضية ي ه، فإن الكبيرةوالمشاكل 

( دجالتنمية )إيالمشتركة لتعمل الهيئة الحكومية و  31في جنوب السودان.مستضافين جئ سوداني ال  576 211

 نتائجحقيق تعن حتى اآلن  تسفرالسالم ولكن العملية لم  مسارتنشيط على مع االتحاد األفريقي واألمم المتحدة 

 ملموسة للسالم والمصالحة. 

 إفريقيا إقليم غرب 

 و سبوركينا فا

( ، 500( ، جمهورية أفريقيا الوسطى )اشخص 53،274من مالي )الجئين بوركينا فاسو  تستضيف .32

( 04)جو ( تو33( جمهورية الكونغو الديمقراطية )30( بوروندي )57( الكونغو )54رواندا )( 25تشاد )

لد تحول البيكما  32.أشخاص 54 301( . ويبلغ العدد اإلجمالي لالجئين في بوركينا فاسو 04أخرى )وبلدان 

لمنطقة. ووفقاً متعددة لتدفقات الهجرة المختلطة بسبب التهديدات البالنسبة لبشكل متزايد إلى بلد عبور ولجوء 

داخلياً في مقاطعة سوم ، بينما  ون من مواطني بوركينا فاسو نازح 02111للجنة الدولية للصليب األحمر، فإن 

                                                
-nuu///::t/ww/wt/a.wmu:t//atu:/aiun-/irsm:/aiun-/irsm،  5102ارس اإلنساني في جنوب السودان ، م عن الوضع نشرة  29

ninsmwustwsm-aiww/uwm-w//i/-13-53-nsttn-5102 . 
 .26 ، صفحة مركز رصد التشرد الداخلي،  5102النزوح الداخلي ، مايو  العالمي حول تقريرال 30
في جميع أنحاء العالم ، ألمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين امفوضية عملية  31

nuu//::t//atuwmd.imntt.atd:mar/:5223 hds25.527524221.431261255.0252102517-
222356244.0254235022 ، 

32 
nuu//::t//atuwmd.imntt.atd:/wu//:r/wsiwu:www//:Sn2da/51a//tsuwamsw/51S/rsu//51ritiwms/51ys/a/51-

/51g/t/na/t/515107/51-/51y/atisty/515102./rw  

https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-issue-03-23-march-2018
https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-bulletin-issue-03-23-march-2018
http://reporting.unhcr.org/node/2553#_ga=2.257254990.430860922.1525015207-589326944.1524832189
http://reporting.unhcr.org/node/2553#_ga=2.257254990.430860922.1525015207-589326944.1524832189
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Operational%20Update%20Burkina%20Faso%20-%20December%202017%20-%20February%202018.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Operational%20Update%20Burkina%20Faso%20-%20December%202017%20-%20February%202018.pdf
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وال يزال  33مواطن من بوركينا فاسو عبر الحدود بحثاً عن األمان في مالي المجاورة. 3111فر ما يقدر بنحو 

 مقاطعة لوروم. وال سيما في  اسو،بوركينا ف يستقرونالالجئون الماليون 

اللجوء  ،مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، بالتعاون مع سلطات بوركينا فاسو  توفّر .36

لالجئين المقيمين في منطقة الساحل وألولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. وتستعد الحكومة لنقل ما يقرب 

ن االستفادة مبيئة مواتية للحماية وما يوفران جودوبو ومينتاو ، وه يمخيمخارج الجئ يعيشون  2111من 

الخدمات االجتماعية األساسية. كما تعمل الحكومة حالياً مع المفوضية على تنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على 

 .  5154انعدام الجنسية بحلول عام 

 النيجر 

ري للسكان القس والنزوحوتكرارها األمن الغذائي  انعدامحالة السياق اإلنساني في النيجر بتواتر  يتميز .37

 بشدة بمستوى عال من الفقر وغياب بالفعل المتضررينالكوارث، مما يؤثر على السكان عن  فضالواألوبئة 

 لتعامل مع الكوارث.ا بغية التكيف على القدرة

 ، وغرب بالساحلمنطقة حساسة جغرافياً ، تربط الصحراء الكبرى غرب أفريقيا في تقع النيجر في  .32

صبح مركزاً رئيسياً لحركات الهجرة شماالً إلى الجزائر وليبيا وشواطئ البلد لي تطوروقد .  هابوسط أفريقيا 

أتو الجئًا   066،  535يوجد ، كان  5102مارس  وحتىلعبور إلى أوروبا. بغية االبحر األبيض المتوسط 

 34من مالي ونيجيريا وتشاد.بشكل أساسي 
 

، وال تزال ترحب بالقادمين  5105بالالجئين من مالي منذ اندالع النزاع في عام ترحب النيجر  ظلت .32

غالبية الالجئين الماليين في  وتقيم. 5102اتفاق السالم في الجزائر العاصمة في عام على توقيع الالجدد رغم 

تاهوا ، عة بمقاطتضافة لالجئين في منطقة اس ئون اآلخرون فيعيشون الالجأما منطقة تيالبيري ، بمخيمات  3

  35في النيجر. امالي االجئ 27،357يوجد حالياً وفي المراكز الحضرية في نيامي وايورو.  ون الباقبينما يقيم 

حرام  وبوك هجمات أشد أجزاء البلد تضررا من هي، النيجرشرق الواقعة في أقصى منطقة ديفا تعتبر  .41

أعمال تكثّفت ، عندما  5103الالجئين منذ عام وقد دأبت المنطقة على استضافة  .حوض بحيرة تشاد حول

 الهجمات ت، عبر 5102في عام وبوكو حرام في المناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا.  هاترتكباالتي العنف 

المنطقة ، بما في جميع أنحاء متشتتين نازح  521،111يوجد حالياً أكثر من وفي نيجيريا الحدود إلى النيجر. 

امية مفوضية األمم المتحدة الستدير ووالعائدين. داخليا النازحين فضال عن الجئًا نيجيريًا،  012،771في ذلك 

 العيشبعض منهم  ختار. االجئ 05111منطقة يستضيف أقل من مخيًما رسميًا واحدًا في اللشؤون الالجئين 

 أو في المجتمع. تلقائيةفي مواقع 

40.  ً ً خاصا  ألطر االستراتيجيةلوفي هذا السياق ، يجب أن يولي الشركاء اإلنمائيون في النيجر اهتماما

لجذور ا أن تعالج بفعالية الموارد الالزمة لتمكين السلطات من  تعبئةالوطنية القائمة من أجل المساعدة على 

 األكثر عمقاً لضعف البلد.

                                                
  نفس المرجع 33
 . nuu///::rsus5.imntt.atd:/m:taimuty:m/t،  5102أبريل  31، مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مالي ،  -النيجر  34
 المرجع.  نفس35

https://data2.unhcr.org/en/country/ner
https://data2.unhcr.org/en/country/ner
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  تقدرا. وعبر النيجر سنوي الجئألف  311يمر حوالي  .45

ة. دوليالحماية الطالبي لجوء محتملين يحتاجون إلى  ونشكليربّما من هؤالء األشخاص  ٪31أن ما يصل إلى 

حسين لشؤون الالجئين لتالسامية عن كثب مع مفوضية األمم المتحدة تعمل السلطات النيجرية  فإن، بالتاليو

 تحديد وضع الالجئ في البلد ، فضالً عن تحديد طالبي اللجوء المحتملين.إجراءات 

 نيجيريا

بينما  ،بوكو حرام التي تشنهاالهجمات في ظل وترا في شمال شرق نيجيريا متوضع األمني زال اليال  .43

تهديداً ل ويظل هذا الوضع المتقلب يشك .نجاحا كبيرا الجيش النيجيري التي ينفّذهاعمليات مكافحة التمرد تحقق 

اجتماعية اقتصادية وعوامل  جّراءمليون شخص نازحين داخليًا  0.7وما زال في منطقة حوض بحيرة تشاد. 

قد وضعت حكومة نيجيريا االتحادية، من خالل خطتها الشاملة لالستجابة اإلنسانية، لمع ذلك، و 36وبيئية أساسية.

الجئ نيجيري يطلبون اللجوء في الكاميرون  513،111أكثر من  يوجد. واإلنسانيةآلية استجابة قوية لألزمة 

أن المدنيين  يدب. لدالستعادة السيطرة على شمال شرق الب كبيرة والنيجر وتشاد. وقد بذل الجيش النيجيري جهودًا

 في نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر ما زالوا يواجهون انتهاكات لحقوق اإلنسان داخل المنطقة، مما أدى إلى

 في أوساط النازحين أصال. موجات من النزوحموجة إلى 

سيا مما يعتبر محركا رئيالمياه ، جّراء ندرة  ةكبيردرجة منطقة حوض بحيرة تشاد ببلدان  تضررتلقد  .44

مليون نسمة من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر على بحيرة تشاد  51يعتمد ما يصل إلى و. الحالي للنزوح

وض تقلص حل فإنه نظراصيد األسماك. ومع ذلك، في ذلك  بماللحصول على سبل العيش والزراعة الرعوية 

يواجه السكان انعدام األمن ، نتيجة ارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ ٪ 21 علىبحيرة تشاد بنسبة تزيد 

د بوكو حرام ، مما ساهم في مزيد لحركة تمرّ المنطقة، بشكل عكسي،  سكانالغذائي، مما أدرى إلى تعرض 

 نزاعاتن الاألمن الغذائي الناجم عانعدام وقد تفاقمت األزمة بسبب  37. على الصعيد اإلقليمي لنزوحامن أزمات 

 الهشاشة االجتماعية واالقتصادية. فضال عن تدهور الوضع األمني جراء مخاطر حماية النازحين  تفاقمتما ك، 

 مالي 

شمال لاخاصة في الجهاديون التي يشنها هجمات ال ال تزال مالي تواجه وضعا أمنيا متقلبا يتميز بحدة ْ .42

.  طائفيةالمن قبل الجماعات المسلحة والتوترات  يةإرهابية وإجرامتهديدات . ففي الواقع، يواجه البالد وسطالو

الذين يعيشون أوضاعا غير األشخاص  من   256 212البلد   في هذا يوجدكان ، 5107ديسمبر  30وفي 

الجئا يعيشون  036455البالغ عددهم الالجئون الماليون كان ،  5102مارس  وحتى .  مستقرة نتيجة اإلرهاب

بما يصل يقدر عدد الالجئين العائدين و 38بشكل رئيسي في موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو.وفي بلدان أخرى 

  39.إلى وطنهم  شخًصا  32  075 عاد حواليوقد   أشخاص.  63  017 إلى

 فرص الحصولالحماية في ظل محدودية كبيرة في مجال مخاطر  ون يواجه السكان النازحون والمتأثر .46

نسانية المساعدة اإل تتم عرقلة ما غالبا الخدمات العامة والتوثيق والمأوى والمياه والتعليم واألمن الغذائي. وعلى 

الوسطى والشمالية من مالي. لقد تعرضت بعثة األمم المتحدة  تين طقفي المن وضع األمني بسبب التأخيرها أو 

 . إرهابيةت المتعددة األبعاد في مالي لهجمات مباشرة من جانب جماعا

                                                
 التقرير العالمي حول النزوح الداخلي ،  36
 نفس المرجع 37
38 nuu//::t//atuwmd.imntt.atd:/wu//:r/wsiwu:www//:Sn2da/51a//tsuwamsw/51S/rsu//51-
/51fsmisty/515102./rw  

 وفقا لسلطات مالي 39

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Operational%20Update%20-%20January%202018.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Operational%20Update%20-%20January%202018.pdf
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لسالم ا إحاللإعادة  الرامي إلىتنفيذ اتفاق السالم والمصالحة  فإنعلى الرغم من التحديات الكبيرة،  .47

حث مجلس األمن لألمم المتحدة في اآلونة األخيرة أصحاب المصلحة قد . ويتقدم ببطء واألمن في المنطقة

خارطة طريق جديدة  حكومة مالي وقعت. يمتثلون لهمن ال بمعاقبة  مهدّدا ،5102الماليين على تنفيذ اتفاق عام 

منبر الجماعات المسلحة والتمرد السابق لتنسيق حركات مع  5102للتعجيل بتنفيذ اتفاق الجزائر للسالم لعام 

ك وكذلداخليا لمصالحة وعودة الالجئين والنازحين ل مواتمناخ  تهيئةتهدف هذه الوثيقة أيضا إلى وأزواد. 

  تنظيم انتخابات حرة وشاملة في جميع أنحاء اإلقليم. 

 سيراليون

هذه  . وال تزالالفيضانات، وتفشي األمراض، والجفافنتيجة  الغذائي األمنسيراليون انعدام شهدت  .42

في سلسلة مؤسفة من الفيضانات ف .تعّرضا للمخاطراألكثر الذين هم تتحدى سبل معيشة أولئك  اآلفات

اإلضافة إلى ما ب ،شخص 2211أكثر من  تضّرر،  5107في عام التي حدثت واالنهيارات الطينية الكبيرة 

يناير  06في ولكثير من العائالت. لداخلي االنزوح مما تسبب في  40شخص فقدوا منازلهم.  3111 زاد على 

لضحايا ،  5107أغسطس  04ت بناء محلية كمساهمة في منزال من ثالث شركا 25الحكومة  تسلمت،  5102

ولئك ألحاجة إنسانية نه ما زالت توجد جداً أواضحا النهيارات الطينية والفيضانات. ومع ذلك ، ال يزال ا

 41. حاالت الطوارئ بعد بسياق االنهيارات الطينية المتأثرين 

 منطقة الجنوب األفريقي 

 زامبيا

كثر من بأن زامبيا تستضيف أمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  أفادت، في نهاية فبراير .42

السنوات الخمس  خاللأكبر تدفق لالجئين الكونغوليين إلى زامبيا البلد  حيث شهد42شخًصا. 75020

 نوالمقيميفي زامبيا  ينمسجلال ينكونغوليمن ال   44523  ، يوجد حاليا 5102اعتبارا من مارس و 43الماضية.

في جمهورية الطويل األمد قد يزداد هذا العدد بسبب الجمود السياسي و 44ي إحدى مستوطنات الالجئين الثالث.ف

الالجئون الكونغوليون حظي جيوب عدم االستقرار المتصاعدة في المنطقة. وقد  جّراءالكونغو الديمقراطية 

أدى إلى  ةاألخيرفي اآلونة أن عدم االستقرار السياسي بيد ، من الزمان عقود طوال الحماية الدولية في زامبيا ب

في منح األولوية لالجئين  قد قطعت أشواطا بعيدة حكومة زامبيا  فإن،  الحظأزمات إنسانية. ولحسن اندالع 

 انيكا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. جالفارين من النزاع في مقاطعتي كاتانغا وتن

 العالميةالتطورات 

كاملة في المشاورات والمفاوضات الجارية بشأن  بشكلتشارك الدول األعضاء في االتحاد األفريقي  .21

 023بشأن الالجئين والمهاجرين. وقد وافقت جميع الدول األعضاء البالغ عددها  ينالعالمي ينمشروعي الميثاق

الالجئين والمهاجرين. إن الموقف الخاص ب 5106دولة، بما في ذلك الدول األفريقية، على إعالن نيويورك لعام 

                                                
 

 

42 nuu//::ttt.imntt.atd:swt:asnaws.nunw؟ai/ty2asnaws  
43 nuu//::ttt.imntt.atd:m/t/:atw/wwmd:5107:01:22r34s5/4:rtt-ewaw/mt/-rtwe//-3311-tamdaw///-asnaws-

namun.nunw  
44 nuu//::ttt.imntt.atd:swt:asnaws.nunw؟ai/ty2asnaws .

nuu///::rsus5.imntt.atd:/m:ratin/mu/:ratmwasr:65412 

http://www.unhcr.org/afr/zambia.html?query=zambia
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/10/59d34a2e4/drc-violence-drives-3300-congolese-zambia-month.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2017/10/59d34a2e4/drc-violence-drives-3300-congolese-zambia-month.html
http://www.unhcr.org/afr/zambia.html?query=zambia
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من الميثاق العالمي حول الهجرة موقفه المشترك قد ورد بعناصر الميثاق العالمي حول الهجرة من األفريقي 

امل الشطار اإلالتحاد األفريقي. وعالوة على ذلك، تقوم عدة بلدان أفريقية بتجريب لالمنقح  الهجرة وإطار

، جمعت مفوضية االتحاد  5107في نوفمبر ومن إعالن نيويورك.  0لملحق الستجابة لالجئين، الوارد في ال

 جابة لالجئين الستالشامل لطار اإلاإلفريقي ممثلين للدول األعضاء في االتحاد األفريقي للتداول بشأن تطبيق 

فادة من تستساهم الدروس المسيتضمنها الميثاق العالمي حول الهجرة. وتحديد األولويات اإلفريقية التي يجب 

الميثاق العالمي حول في تطوير  5107لعام  ونتائج الندوة اإلنسانيةالستجابة لالجئين الشامل لطار اإلتجربة 

 الهجرة.

 لألزمات اإلنسانية لالستجابة االتحاد األفريقي الخطوات التي اتخذها 

ي تعزيز فإليه لدول األعضاء احاجة  تشتدالذي  الفنيتواصل مفوضية االتحاد األفريقي تقديم الدعم  .20

تدعم والنزاعات والكوارث الطبيعية.  أوضاعقدرتها على وضع سياسات مالئمة بشأن المساعدة اإلنسانية في 

ً  النازحينعمل اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين و المفوضية القيام ي فالتابعة للجنة الممثلين الدائمين داخليا

ومن خالل فرقة العمل المشتركة المعنية بليبيا ، تقدم  ي تواجه حاالت إنسانية.بمهامها إلى بعض البلدان الت

قطعت بهم تأيضا الدعم االستراتيجي والتشغيلي لتسهيل العودة الطوعية لالجئين والمهاجرين الذين  المفوضية

 للخطر. السبل والذين هم األشد ضعفا وتعرضا 

فريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا ، قامت من أجل دعم التصديق على اتفاقية االتحاد األ .25

 عميمتاالتفاقية بجميع لغات االتحاد األفريقي. ويهدف  حولالقانون النموذجي  تعميم بنشر وبدء  المفوضية

القانون النموذجي في الوقت المناسب إلى االحتفال بالذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية، وهي المعايير 

الداخلي  نزوحالوضع التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية للتصدي لتحديات لالدولية المقبولة المستخدمة 

 في أفريقيا.

 والمجلس التنفيذي، اتخذتاعتمدها المؤتمر التي  رراتالمقوتنفيذ مختلف  5163أجندة من أجل تحقيق  .23

 اخبير ةالمفوضيعينت في هذا الصدد، وخطوات ملموسة نحو تفعيل الوكالة اإلنسانية األفريقية.  المفوضية

لشركاء بشأن طرائق مشاورات مع الدول األعضاء وا وستجري المفوضية. جدوىإجراء دراسة ب ااستشاري

واألمن التابع لالتحاد األفريقي على الخطوات المتخذة في  لممجلس الس المفوضية تلعأطقد و. إنشاء الوكالة

الوكالة من الهياكل واآلليات القائمة في الدول األعضاء والمجموعات  لهمهذا الصدد. ومن المتوقع أن تست

امل مبادئ التكأخذ المزايا النسبية داخل منظومة األمم المتحدة، مع  مراعاة كاملةاالقتصادية اإلقليمية وتراعي 

 . بعين االعتبار والتكامل

داخليًا: نحو حلول  النازحين"الالجئين والعائدين و عام 5102تم إعالن عام ، مؤتمرعمال بمقرر الو .24

الخمسين العتماد اتفاقية منظمة الوحدة سيصادف أيضا الذكرى السنوية العام ومن الجدير بالذكر أن . "دائمة

 كل منهما وفرتسحيث  5112عتماد اتفاقية كمباال لعام الالعاشرة الذكرى السنوية و 0262األفريقية لعام 

 المفوضيةوم قستوفرصة استراتيجية إلعادة االلتزام بقيم ومبادئ ومعايير إطار الحماية القانونية في أفريقيا. 

المسؤولية الشاملة عن تنفيذ مجموعة من األنشطة تتولى إدارة الشؤون السياسية داخل  فريق حاليا بإنشاء

 المعنيين. الشركاءالدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية و التعاون معباالحتفالية 

 

 التوصيات
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 بما يلي:  مفوضية االتحاد األفريقي، توصي استنادا إلى ما تقدم .22

 ذخأن تتمدعوة إلى لدول األعضاء وبالتالي، فإن اسياسي.  ذات طابعول إنسانية ألزمات لال توجد ح (أ

 الديمقراطي من خالل توسيع الحيز في معالجة األسباب الجذرية لألزمات اإلنسانيةخطوات ملموسة 

 وضعمل تشلتأهب للكوارث والوقاية منها والتصدي لها ل اتآليوالتنمية الشاملة والحكم الرشيد ووضع 

تسوية النزاعات، باإلضافة إلى تنفيذ التزامات حقوق اإلنسان على النحو وإلنذار المبكر لنظم 

 المنصوص عليه في كل من صكوك حقوق اإلنسان لالتحاد األفريقي والمعاهدات الدولية األخرى.

نفذ للدول األعضاء أن ت ينبغي تمكين االتحاد األفريقي من االضطالع بمسؤولياتها اإلنسانية،من أجل  (ب

الذي يدعو إلى الزيادة التدريجية لمساهمة  Ex.Cl/Dec.709(XXI)تدريجيا مقرر المجلس التنفيذي 

 في المائة.  4إلى  5الصندوق اإلنساني من  الميزانية اإلدارية لالتحاد األفريقي في

 مع البلدان التي تمرالتضامن الدولي اصلة الدعوة إلى ينبغي للدول األعضاء واالتحاد األفريقي مو (ج

الدعم المالي الملموس من قبل المانحين والشركاء  أن يتم ذلك عن طريقويجب  بأزمة إنسانية كبيرة.

 عددًا كبيًرا من النازحين. تؤويالدوليين لدعم الدول األعضاء في االتحاد اإلفريقي التي 

اء وبهدف تنفيذ خطة العودة واإلجالء لدعم ألعبتقاسم اوالعالمية كعنصر من عناصر المسؤولية  (د

رضون النتهاكات الذين يتعووالالجئين الضعفاء في ليبيا قطعت بهم السبل تالذين ريقيين المهاجرين األف

 ،قياالتحاد األفريمفوضية  بينجميع أعضاء فرقة العمل الثالثية ، ينبغي لمعاملةالخطيرة وإساءة 

إليجاد  االلتزام بهاتم لتعجيل بتنفيذ التعهدات التي لالدعوة مواصلة التحاد األوروبي واألمم المتحدة وا

 إعادة التوطين. وسائل منها مسارات بلد ثالث ب

سيما  واليقي رألفا دحاتالصكوك الرئيسية لال توقع ولم تصدق علىالتي لم الدول األعضاء، يتم حث  (ه

على  بشأن حرية تنقل األفراد وحق اإلقامة وحق االستقرار والبروتوكول 9002لعام كمباال اتفاقية 

 . هاوتنفيذ الوطنيةفي قوانينها ها إدماجدخولها حيز التنفيذ و ضمان
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 مقرر مشروع

 ،بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا

  L.IXXX( 2 )LLLXXXE(الوثيقة 

 :إن المجلس التنفيذي

إلى كل خاص الرئيسية تعزى بش هاأسباب ال تزالتعقيدات الوضع اإلنساني في أفريقيا التي  يالحظ بقلق .1

 ؛وعدم االستقرار السياسي والكوارث الطبيعية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بتغير المناخ اتالنزاع

لدول ا ويحثللتحديات اإلنسانية في القارة  واالقتصادية واالجتماعية أهمية الحلول السياسية يؤكد .2

تخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة األسباب الجذرية الهيكلية لألزمات مضاعفة الجهود ال األعضاء على

 ؛اإلنسانية والنزوح القسري

الدول األعضاء على زيادة االستثمار المستدام في بناء القدرات من أجل الوقاية من الكوارث  يشجع .3

 ؛منها والتعافي ،والتأهب واالستجابة لها ،ن صنع البشروم الطبيعية والكوارث ذات الصلة بالنزاعات

الدول األعضاء بضرورة تنفيذ األولويات/االلتزامات المنصوص عليها في الموقف اإلفريقي  يذّكر .4

العمل اإلنساني على المستويات الوطنية واإلقليمية  من أجل تعزيزفعالية المساعدة اإلنسانية من  الموحد

 ؛وثيق مع الجهات الفاعلة اإلنسانية الدوليةوالقارية بالتعاون ال

 :يشيد .5

 ادموقاإلنساني الذين  المجالشركاء لالتحاد األفريقي في ود التي تبذلها الدول األعضاء والجهب (1)

والالجئين العالقين الدعم والتسهيالت لضمان العودة اآلمنة والطوعية والكريمة للمهاجرين 

بالتعاون مع  األمر لهذا بالجهود التي تبذلها ليبيا في التصدي يرحبو ؛الضعفاء األفريقيين في ليبيا

 المجتمع الدولي.

بالدول األعضاء التي ال تزال تستضيف الجئين وتتقاسم العبء بروح اإلنسانية والتضامن مع  (2)

 ئ؛الالج

ادم قدعوته للدول األعضاء إلى عقد دورة استثنائية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات في العام ال يكرر  .6

إيجاد حلول دائمة لحاالت النزوح القسري وأوضاع اللجوء إلى األسباب الجذرية والسعي  حولللتداول 

 الطويلة األمد في القارة؛

الذي يدعو إلى الزيادة  Ex.Cl/Dec.709(XXI)تنفيذ مقرر المجلس التنفيذي الدول األعضاء إلى  يدعو .7

 في المائة.  4إلى  5التدريجية لمساهمة الميزانية اإلدارية لالتحاد األفريقي في الصندوق اإلنساني من 
 على وضع واعتماد سياسات بشأن دمج المهاجرين. كذلك يشجع .2

اعتماد وتنفيذ الوثائق اإلنسانية األساسية لالتحاد األفريقي، بما في ذلك شأن المقررات ب امجدد يؤكد  .9

ي لم تقم الدول األعضاء الت ويدعواتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في أفريقيا، 

يشجع و ؛م بذلكياإلى الق ،بعد بالتوقيع والتصديق على االتفاقية وإدراجها في تشريعاتها الوطنية وتنفذيها

 تعزيز المشاركة في المفاوضات بشأن الصكوك الدولية المتعلقة بالمهاجرين والالجئين؛على 

بشأن االتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمنة وحد ، على نفس المنوال، أهمية وجود موقف أفريقي ميكرر .11

 ،المغرب ،عقده في مراكشالذي سيُعتمد في المؤتمر الحكومي الدولي المقرر  والمنظمة والقانونية

 .على النحو الواجبمن أجل ضمان أخذ الموقف األفريقي بعين االعتبار  2112ديسمبر  11و 11يومي

على أهمية الدراسات والبحوث وجمع البيانات وتبادل المعلومات في مجال الهجرة والالجئين من  يشدد .11

 أجل عمل إنساني أفريقي يتسم بالكفاءة واالتساق على المستويات الوطنية واإلقليمية والقارية.

ى الدول األعضاء إل دعويو، في اآلونة األخيرة يبوالاإلإزاء تفّشي مرض فيروس  قلقهبالغ عن  يعرب .12

تقديم الدعم الالزم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لتمكينها من االستجابة على نحو فعّال النتشار مرض 

 .اإليبوال في المستقبل والوقاية منها
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