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 الدورة السادسة والسبعون 
 * األعمال المؤقت من جدول  66البند 

تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون  
الالجئين، والمسااااااااالة المتجاااااااا ة  الالجئين  
 والعالدين والمشردين، والمسالة اإلنسانية 

  
 تقديم المساعدة إلى الالجئين والعالدين والمشردين في أفريقيا   

   
 تقرير األمين العام  

  

 موجز  
م هذا التقرير عمال بقرار الجمعية العامة    بشأن تقديم المساعدة إلى الالجئين والعائدين    75/164يقدَّ

والمشـــــــــــرقين  و و ريتيال وهو يســـــــــــتفم  المع وماي الوارقة  و تقرير األمين العام المقدم إلى الجمعية العامة  
 حزيران/ 30إلى   2020  تموز/يولـي  1( ويغطو الفترة من  A/75/322قورتهـا الاـامســــــــــــــة والســــــــــــــ عين    و

قت مفومـــــــية األمم المتحدة لشـــــــؤون الالجئين إعداقم التقرير  وهو يت ـــــــمن مع وماي 2021 يوني  ل وقد نســـــــض
ــية  ــانية  ومفومـــــــــ ــؤون ا نســـــــــ ــين الشـــــــــ قدمتها منظمة العم  الدولية  والمنظمة الدولية ل هجرة  ومكتب تنســـــــــ

لمشترك المعنو بفيروس نقص المناعة ال شرية/ا يدز  المتحدة لحقوق ا نسان  وبرنامج األمم المتحدة ا األمم
ومنظمة األمم المتحدة ل طفولة  وبرنامج األمم المتحدة ا نمائو  وهيئة األمم المتحدة ل مســـــاواة لين الجنســـــين 

 وتمكين المروة  وصندوق األمم المتحدة ل سكان  وبرنامج األغذية العالمو  ومنظمة الصحة العالميةل

   
  

 

 * A/76/150ل 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/164
https://undocs.org/ar/A/RES/75/164
https://undocs.org/ar/A/75/322
https://undocs.org/ar/A/76/150
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 مقدمة  -   أول  
خالل الفترة المشــــمولة بالتقرير تســــت ــــيا وعداقا متزايدة من الالجئين والمشــــرقين    ( 1  ظ ت و ريتيا - 1

قاخ يا وغيرهم من المت ــــــررين من النزاط وا مــــــطهاق والعنش  واتســــــم المشــــــهد ا نســــــانو بحا ي  وار   
األشـــــــــــــااا المشـــــــــــــمولين باختصـــــــــــــاا    ل غ عدق  2020جديدة وحا ي  ال ومدهال وبح ول نهاية عام  

م يون شــــــــــاص  و    33,4  بعد ون كان  ( 2  م يون شــــــــــاص  35,9مفومــــــــــية شــــــــــؤون الالجئين  و و ريتيا  
شـــــــــاص    982  000  م يون مشـــــــــرق قاخ يا و  22,2ماليين  جئ و    6,6ل ويشـــــــــم   ل  الرقم  2019 عام

ــية و ــرا  م ي   2,8  عاق نحو  2020و و عام    ل( 3   الب لجوء  490  000  عديمو الجنسـ ون شـــاص نزحوا قسـ
ــ ية   ــرق قاخ يا و  2,6إلى منا قهم األصــ ماليين شــــاص    4,4 جئ(  مقارنة لـــــــــــــــــــ    208  000  م يون مشــ

 ل2019 جئ(  و عام    212  000ماليين مشرق قاخ يا و   4,2 

( قدرة األمم المتحدة وشــركائها ع ى مــمان تو ير 19-ووعاقت جائحة مرض  يروس كورونا  كو يد - 2
ــعو إلى إيجاق ح ول قائمةل و و جمير ونحاء القارة  و ر إغالق الحماية والم ــاعدة ل محتاجين إليهما  والســـــــ ســـــــ

الحدوق وتدالير ا غالق الشام  وحظر التجول ع ى حيز ال جوء وحرية التنق   وهدق إغالق األعمال التجارية 
ــابقة من وج  تحقين ا عتماق ع ى   والمدارس لتقويض المكاســــب التو تحققت بشــــن األنفن  و الســــنواي الســ

الذاي  وتعزيز  را كســـــب العيم  ومـــــمان ون يتمكن األ فال المشـــــرقون من المطال ة بحقهم  و التع يمل  
وقى  ل   قســـرا إلى ترقو وومـــاعهمل ونلى جانب التراجر ا قتصـــاقو  ووقى الوصـــم والتمييز مـــد المشـــرقين

ــاك  ــحيةل ولوحظت زياقة  و العنش الجنســـــــــــو    إلى زياقة التعرض ل فقر وانعدام األمن الغذائو والمشـــــــــ الصـــــــــ
والجنســـــــــــانو  مر لروز العنش مـــــــــــد النســـــــــــاء والفتياي كجائحة موازية إلى جانب تراجر قدرة الناجياي ع ى 

تهديدًا خطيرًا ل ســالم واألمن  وقعا إلى اتاا  تدالير   19-الوصــول إلى الدعمل واعتبر ا تحاق األ ريقو كو يد
 ين وغيرهم من الفئاي ال عيفةلشام ة ل جمير لدعم الالجئ 

  19-كو يــد جــائحــة  ورغم التحــديــاي الــداخ يــة الم حــة التو تواجههــا الب ــدان األ ريتيــة والتو  ــاقمتهــا - 3
ــيا بكرم الالجئين و البو ال جوء  بما  و  ل  القاقمون من خارط المنطقةل  فو    هذه الب دان  زالت ما ــت ـ تسـ

ــا ت ووغندا وكبر عدق م2020عام  م يون نســــــمةل وكان من  1,42ن الالجئين و البو ال جوء وهو   اســــــت ــــ
(  800  000م يون(  ون يوبيا   1,04لين الب دان األخرى التو است ا ت وعداقا كبيرة من الالجئين السوقان  

ــة   ــديمقرا يـ ــة الفونغو الـ ــا  479  000(  وتشــــــــــــــــاق  490  000وجمهوريـ ــاميرون 453  000(  وكينيـ (  والفـ
م يون(   2,2(ل وجاءي غالبية الالجئين من جنوب الســـــــوقان  314 000الســـــــوقان  (  وجنوب  436 000 

(  وجمهورية  787 000(  والســــــوقان  840  000وجمهورية الفونغو الديمقرا ية   ( 815 000والصــــــومال  
 (ل 353 000(  ونيجيريا    373 000(  وبوروندو   522 000(  ونريتريا  642 000و ريتيا الوسطى  

 __________ 

  و هذا التقرير  تشير ك مة ”و ريتيا“ إلى و ريتيا جنوب الصحراء الفبرى  قطل (1  

ــم  هذا الرقم الالجئين  (2   ــاا  يشــــــ ــمولين باختصــــــ ــااا المشــــــ ــية وغيرهم من األشــــــ ــرقين قاخ يا و البو ال جوء وعديمو الجنســــــ والمشــــــ
المفومـــــيةل وألغراض ا تســـــاق  تســـــتمد ا حصـــــاءاي المتع قة بالالجئين و البو ال جوء والمشـــــرقين قاخ يا وعديمو الجنســـــية الوارقة  

  القســــــــــــــرو  النزوح:  العـالميـة ا تجـاهـايالمعنون    2020ن لعـام هـذا التقرير من تقرير مفومــــــــــــــيـة األمم المتحـدة لشــــــــــــــؤون الالجئي  و
 ل2020 عام  و

ــحاب المطال اي الذين كانت    اتهم الفرقية قيد  (3   ــير هذا الرقم إلى وصـ   بغض النظر عن الموعد الذو 2020نهاية عام   النظر  ويشـ
 يمكن ون يكون قد تم تقديم ت   المطال اي في ل
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م يون شاصل    22,2  ل غ عدق المشرقين قاخ يا  و و ريتيا عدقا غير مسبوق هو  2020عام  و و   - 4
وتصــاعد العنش العشــوائو ع ى نطاق واســر  و لوركينا  اســو  حيد كاق عدق المشــرقين قاخ يا ون يت ــاعش 

اخ يا م يون شــــــاصل و و جمهورية الفونغو الديمقرا ية  ل غ عدق المشــــــرقين ق 1,1خالل العام ليصــــــ  إلى 
المشـرقين قاخ يا  و الصـومال   ماليين شـاصل وشـم ت حا ي التشـرق الداخ و الرئيسـية األخرى حا ي 5,2

م يون(  وجنوب الســــــــــــــوقان   2,6م يون(  والســــــــــــــوقان    2,6م يون(  ونيجيريــا    2,7ماليين(  ون يوبيــا    3 
 م يون(ل 1,6 

ا تحاق األ ريقو واألمين العام المؤتمر السـنوو الرابر   عقد رئين 2020و و كانون األول/قيسـمبر  - 5
لالتحاق األ ريقو واألمم المتحدة لمناقشــة التعاون بشــأن الســالم واألمن  والتنمية  وحقوق ا نســان  واســتعراض  
التقدم المحرز  و تنفيذ ا لتزاماي المشــتركةل واتفقا ع ى تســرير وتيرة الجهوق المشــتركة  و ســياق عقد العم   

ــياق جائحة كو يد ــمان تقوية التعاون  و ســـ ــتدامة ومـــ   بما  و  ل  19-من وج  تحقين وهداف التنمية المســـ
 اتاا  تدالير موحدة من وج  عدم ترك وو ل د خ ش الركب والمساهمة  و ا نعاش ع ى المدى الطوي ل

ــاق األ ريقو ع2021و و حزيران/يونيــــ  - 6 ــابر لالتحــ التــ ق قــــ  إزاء    وعرب مج ن الســــــــــــــ م واألمن  ن 
المعد ي غير المســــــــــــبوقة ل تشــــــــــــريد القســــــــــــرو  و و ريتيا  التو وقي إلى تقويض الجهوق الرامية إلى تحقين 

: و ريتيا التو نصــــــــــبو إليها  التو ومــــــــــعها ا تحاق األ ريقو  ووهداف 2063التط عاي الوارقة  و خطة عام 
ة األ ريتية ل شـــــــؤون ا نســـــــانية لتمكين وتعزيز  التنمية المســـــــتدامةل وقعا المج ن إلى التشـــــــغي  الفورو ل وكال

  و مجا ي التنبؤ والوقاية وا ستجابةل  قدراي الب دان األ ريتية
  

 لمحات عامة عن المناطق دون اإلق يمية  -  ثانيا  
 غرب ووسط أفريقيا -  ألف 

الالجئين  حـيد ل غ عـدق  قســــــــــــــرا  و غرب ووســــــــــــــط و ريتـيا     زاق عـدق المشــــــــــــــرقين2020 و عـام  - 7
 ماليين شاص ع ى التوالول  6,4 م يون شاص و 1,4والمشرقين قاخ يا 

حوض بحيرة تشـــــاق مصـــــدرا رئيســـــيا ل نزاط والعنش الجنســـــو والجنســـــانو والتشـــــريد    ( 4  وظ ت منطقة - 8
تزايد الهجماي التو تشـــــنها الجماعاي المتطر ة ع ى المدنيين و العام ين  و مجال األنشـــــطة ا نســـــانيةل  مر

ــرقين قاخ يا ما يقارب   ــرق نيجيريا وحده    2,2ماليين شــــــاص  منهم   3وب غ عدق المشــــ ــمال شــــ م يون  و شــــ
 و النيجرل وتجاوز عدق الالجئين  120 000 و تشــاق و   336 000 و شــمال الفاميرون  و   322  000 و

ــاميرون و    117  000 جئ  من لينهم    300  000 ــدام  171  000 و الفـ ــد وقى انعـ األمن    و النيجرل وقـ
ــانـيةل وقـدمـت المنظمـة الـدولـية ل هجرة الـدعم النفســــــــــــــو  إلى تق يص حرـية التنقـ  وعرق ـة ا ســــــــــــــتجـاـبة ا نســــــــــــ

وا جتماعو ل مشـــرقين قاخ يا  و حوض بحيرة تشـــاق وبوركينا  اســـو  وشـــاركت  و ونشـــطة مكا حة ا تجار  
 بما  و  ل  قياقة األ رقة العام ة واآللياي وو المشاركة  و قياقتهال

وت ـاءلت احتما ي عوقة الالجئين والمشـرقين قاخ يا إلى عدة وجزاء من جمهورية و ريتيا الوسـطى   - 9
ــمبر  ــية التو وجريت  و كانون األول/قيســـــــ ــر األمنو قب  ا نتااباي الرئاســـــــ   2020 و وعقاب تدهور الومـــــــ

يدة من التشــرق  مر وبعدهال وقد جع   ل  وصــول المســاعداي ا نســانية وكبر صــعوبة ووقى إلى موجاي جد
 __________ 

 تشم  المنطقة وجزاء من تشاق  وجمهورية و ريتيا الوسطى  والفاميرون  وليبيا  والنيجر  ونيجيريال (4  
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  كانت حصـــــي ة األزمة وكبر من 2021تزايد العنش الجنســـــو والجنســـــانو با راقل وحتى منتصـــــش ويار/مايو 
  جئل  123 000مشرق قاخ يا و  164 000

  2020و و وعقاب ا نتااباي الرئاســـــــــــــية التو وجريت  و كوي قيفوار  و تشـــــــــــــرين األول/وكتوبر   - 10
 ســــتقرار  ارتفر عدق الالجئين ا يفواريين الجدق  و الب دان المجاورة إلى ما يقرب اتصــــ  لها من انعدام ا وما

ل غير ون جهوق المصـالحة الجارية تهدف إلى تهيئة الظروف  2021 جئ بح ول نيسـان/ولري    31 000من 
 المواتية ل عوقةل  

زاط  بما  و  ل  شــاص قد شــرقوا بســبب الن  539 000  كان وكبر من 2021وحتى نيســان/ولري    - 11
عائد آخر   34  000 جئ معظمهم من نيجيريا ومالو  با ما ة إلى   231 000مشرق قاخ يا و   298  000

م يون شــــاص  و و ياي لورنو ووقاماوا ويوبو  و نيجيريال و و    1,9من نيجيريال وقد شــــرق قاخ يا وكبر من  
مما تســـبب  و ارتفاط عدق  مســـ حة والعنش   شـــهدي مالو تصـــاعدا  و النزاط القب و والهجماي ال2020عام 

منهم ال جوء إلى الاارطل و و النيجر  ازقاق  166  000  شـــــــــــاص    ب 333  000 المشـــــــــــرقين قاخ يا إلى
نشـــال الجماعاي المســـ حة غير التابعة ل دولة بصـــورة مطرقة ع ى الحدوق مر لوركينا  اســـو ومالو ونيجيريا   

 النطاقلمما وقى إلى تحركاي سكانية واسعة 

وواجهت الفاميرون تحدياي إنســــانية معقدة بســــبب انتشــــار انعدام األمن ع ى نطاق واســــر واألوبئة  - 12
 جئ و الب لجوء   443  000  اســـــــــــت ـــــــــــا ت الفاميرون وكبر من  2020والفي ـــــــــــانايل و و نهاية عام 

اق كبيرة من (    ـــــــــــــال عن وعد117  000( ونيجيريا  321 000معظمهم من جمهورية و ريتيا الوســـــــــــــطى  
 المشرقين قاخ يا والمشرقين قاخ يا العائدينل

مفومــية األمم المتحدة لشــؤون الالجئين  بالشــراكة مر المج ن الدانمركو  و  قت  2020و و عام  - 13
ــد الحماية  و غرب و ريتيال وقد تم تجري    و  21لالجئين  المشـــروط    وهو نظام مشـــترك لين الوكا ي لرصـ

ينــا  ــاســــــــــــــو ومــالو والنيجر  ويو ر  همــا قــائمــا ع ى األقلــة لبيئــة الحمــايــة ويحــدق الماــا ر  البــدايــة  و لورك
وا حتياجاي لتحســين تصــميم وتنســين ا ســتجابةل وبعد نجاح المشــروط  تم توســير نطاق  ليشــم  كوي قيفوار 

  و تشاق ونيجيريالنشره وليبريا  ويجرو اآلن  
 

 طقة البحيرات الكبرى شرق أفريقيا والقرن األفريقي ومن -   اء 
ظـ  النزاط والعنش يجبران النـاس  و المنطقـة قون ا ق يميـة ع ى الفرار من قيـارهم  وبح ول نهـايـة  - 14

ــرق قاخ يا و 9,9  ظ  ما مجموع  2020عام  ــرقين  و    4,5 ماليين مشـــــــــــ ماليين  جئ و الب لجوء مشـــــــــــ
ن  والســــوقان  والصــــومال تأ را ســــ بيا باألزماي المنطقة قون ا ق يميةل وتأ ر ك  من إ يوبيا  وجنوب الســــوقا

بما  و  ل  النزاعاي المســـــــ حة  والتوتراي القب ية والفواري  وتفشـــــــو  المترابطة التو يعزز بع ـــــــها بع ـــــــا 
الجراق  والجفاف والفي ــــــــانايل وقد تفاقمت هذه األزماي بســــــــبب تد قاي الهجرة المات طة وا تجار بال شــــــــر 

 صورة متفررةل وورقي وي ا تقارير عن ا عاقة القسرية  و المنطقة قون ا ق يميةل وانعدام األمن الغذائو ب 

 جئ بحـاجـة إلى   800  000  م يون من المشــــــــــــــرقين قاخ يـا و  2,7  كـان هنـاك  2020و و عـام   - 15
  الذو اتســـم لوروق ون اء واســـعة    تســـبب النزاط  و تيغراو 2021 المســـاعدة  و إ يوبيال وبح ول حزيران/يوني 

م يون شــاص قاخ    1,7النطاق عن ارتفاب العنش الجنســو مــد النســاء والفتياي   و تشــرق ما يقدر لنحو 
شـــاص    54 000 ل دهم  و و حدوي حالة  وار  جديدة  و الســـوقان بســـبب الالجئين  حيد عبر وكبر من
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ــول إلى الالجئين ا ريتريين  الذين لى األعداق المتزايدة من ع قوا  و النزاط  ون  الحدوقل وقيدي إمكانية الوصـــــــــ
 المشرقين قاخ يا  ومازالت هذه ا مكانية يعوقها استمرار انعدام األمنل 

وظ  جنوب الســوقان يواج  احتياجاي إنســانية كبيرة بســبب ارتفاط مســتوياي انعدام األمن الغذائو    - 16
صحية  مما وقى إلى مستوياي والنزاط  والتشرق الجماعو  و قدان سب  العيم  وعدم الحصول ع ى الرعاية ال

حاقة من ســوء التغذية  وتفشــو ومراض يمكن الوقاية منها  ونشــوء احتياجاي عاج ة ل حمايةل وع ى الرغم من 
إحراز بعض التقدم  و عم ية الســـالم  و جنوب الســـوقان  األمر الذو وســـفر عن عم ياي منظمة  اتيا لعوقة 

ــانية الحرجة  و بقاء تســــــــبب النزاط ع الالجئين والمشــــــــرقين قاخ يا   ى المســــــــتوى قون الو نو والحالة ا نســــــ
م يون شـاص  و عداق المشـرقين قاخ يال وكان  1,6م يون  جئ من جنوب السـوقان  و الشـتاي وبقاء  2,2

ــابقة التابعة ل عبة األمم المتحدة  و جنوب الســــــــوقان إلى  ــتة الســــــ نق  خمســــــــة من مواقر حماية المدنيين الســــــ
قاخ يا  مر امـطالط الحكومة بالمسـؤولية الرئيسـية عن حمايتها  تطورا إيجاليا  مب ما كان  مايماي المشـرقين

ــاركة الالجئين  ــأن عم ياي العوقة من الب دان المجاورةل كما كانت مشـــ التعاون الو ين لين الحكومة وال عبة بشـــ
تطورا جديرا بالترحيب   2020والمشرقين قاخ يا  و مؤتمر الحوار الو نو الذو عقد  و تشرين البانو/نو مبر  

 وخطوة هامة نحو التشاور والحوار الشام ين ل جميرل

كان  م يون شـاص محتاط  13وظ  السـوقان يواج  تحدياي إنسـانية كبيرة  و ظ  وجوق وكبر من  - 17
 ل وتعرمــت عم ية التحول الســياســو 2020م يون مشــرق قاخ يا  و نهاية عام   2,6 من لينهم م يون  جئ و

وتد ن جديد ل سـكان  19-صـالحاي ا قتصـاقية  وجهوق لناء السـالم الجارية لالخت ار بسـبب جائحة كو يدوا 
  100 000    مما وقى إلى تشريد وكبر من2021من إ يوبيا  وزياقة  و القتال  و غرب قار ور  و ووائ  عام  

افض الـتدريجو ل عم ـية شــــــــــــــاصل وقـد تتق ص القـدرة ع ى ت بـية احتـياجـاي الحمـاـية  و المنطقـة بســـــــــــــــبب ال
كــانون األول/قيســــــــــــــمبر   31المات طــة لممم المتحــدة وا تحــاق األ ريقو  و قار ور  بعــد انتهــاء و يتهــا  و  

ــر2020 ــم    ونشــ ــوقان  التو تتســ ــاعدة خالل الفترة ا نتقالية  و الســ بعبة األمم المتحدة المتفام ة لتقديم المســ
ــتقرار  و  بأنها وق  حجما و  تنال لها و ية حماي  ة المدنيينل ومر  ل   مازالت الحكومة م تزمة لتحقين ا ســـــــ

 الحالة ل مان سالمة المدنيين  لدعم من بعبة المساعدةل

وظ ت األزمة  و الصــــــــــومال واحدة من وكبر األزماي تعقيدا وو ولها ومدا  و العالم بســــــــــبب النزاط   - 18
وحالة انعدام ا سـتقرار السـياسـو  والهشـاشـة ا جتما ية   المسـ   وانعدام األمن  والصـدماي المناخية المتفررة 

ماليين  3وتزايد وعداق الجراق الصــــحراوول و  يزال ما مجموع   19-وا قتصــــاقية  التو تفاقمت بســــبب كو يد
موقر   يتوا ر لهم  يها  2 400شـــــــــاص مشـــــــــرقين قاخ يا  ويعيم الفبيرون منهم  و ظروف ير ى لها  و 

ن الادماي األســـاســـية و را كســـب العيم والحمايةل وقد تؤقو التطوراي الحاصـــ ة  و  ســـوى الحد األقنى م
 اليمن ون يوبيا إلى زياقة  و وعداق الالجئين العائدين إلى الصومال  مما يزيد من تفاقم الحالة  و هذا الب دل

 
 الجنوب األفريقي -  جيم 

وغيره من   19- لـ  النزاعـاي  وكو يـدواجهـت ل ـدان الجنوب األ ريقو صــــــــــــــدمـاي متعـدقة  بمـا  و   - 19
األمراض المعـديـة  واآل ـاي المهـدقة ل محـاصــــــــــــــيـ   والجفـاف  واألعـاصــــــــــــــير  واألمطـار الغزيرةل و و نهـايـة 

 الب لجوء   295 000 جئ  و   721  000ماليين مشـــــرق قاخ يا  و  6  اســـــت ـــــا ت المنطقة 2020 عام
شـــــــــــــاص آخر من األشـــــــــــــااا المشـــــــــــــمولين  37 000م يون من المشـــــــــــــرقين قاخ يا العائدين  و    1,4 و

 المفوميةل  باختصاا
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شــــــــــــــاص قاخـ  مقـا عـة كـالو قلغـاقو   732 000نحو   2021و و موزامبين  نزح حتى وـيار/مـايو   - 20
ــا المجاورتين  بســــــــبب اآل ار المجتمعة ل فواري الطبيعية والنزاط والعنشل وهناك   ونلى مقا عتو نامبو  ونياســــــ

ي واسـعة النطاق لحقوق ا نسـان وتجاه  ل قانون الدولو ا نسـانو  مما يسـبب وزمة ون اء مسـتمرة عن انتهاكا
حماية يمكن ون تنتشــر  و جمير ونحاء المنطقةل وظ ت إمكانية الوصــول إلى بعض المنا ن محدوقة بســبب  

 انعدام األمنل  

ــرقو من وظ ت جمهورية الفونغو الديمقرا ية تواج  نزاعا - 21 ــتمرا  و الجزء الشـــــــــــ الب د  مما وقى   مســـــــــــ
ــرقين قاخ يا إلى  إلى   وهو ما يمب  وكبر حالة  2020ماليين شـــــــــاص  و نهاية عام  5,2ارتفاط عدق المشـــــــ

 جئ  ووكبر عدق مط ن من األشـااا الذين يعانون   490 000تشـرق قاخ و  و و ريتيال واسـت ـا ت وي ـا 
المنظمــة الـدوليــة ل هجرة    اشــــــــــــــتركـتم يون شــــــــــــــاصل وقـد    27,3من انعــدام األمن الغــذائو  و العــالم  وهو  

والمفومية  و قياقة الفرين العام  المعنو لتنسين المايماي ونقارتها  و المقا عاي الشرقية  و الب د  ليكفال 
 جئ   943  000  من مايماي المشـــــرقين قاخ يال وتمت اســـــت ـــــا ة وكبر من 100لذل  تو ير الادماي  و  

منهــا  و الجنوب األ ريقول ولمعــالجــة ال عــد ا ق يمو    14ا  تقر  ل ــدا و ريتيــ   39  و ــالــب لجوء كونغولو  و
قاقي المفومـــــية تنســـــين الاطة ا ق يمية المشـــــتركة لين الوكا ي لالســـــتجابة المتع قة بالالجئين  التو تو ر 
الحماية والح ول ألمـــعش الفئاي  وتعزز  را كســـب العيم  وتدعم احتياجاي الســـكان الم ـــيفين وتنهض 

 لس مو  تمشيا مر ا تفاق العالمو بشأن الالجئينل  بالتعايم ا
  

 الحماية  -  ثالثا  
 الالجئون وطالبو ال جوء -  ألف 

ع ى الرغم من الجــائحــة  قعــت المفومــــــــــــــيــة إلى ون تظــ  الحــدوق مفتوحــة ومــام الالجئين و ــالبو  - 22
وجبر الوا ـدون الجـدق ع ى اـلدخول  ال جوءل ومر  ـل   بقـيت قيوق  و العـدـيد من البـ دانل و و بعض األحـيان   

عبر معالر حدوقية غير رســــــــمية خطرة  ونشــــــــأي شــــــــواغ  بشــــــــأن عدم و اء بعض الدول بالتزاماتها الدولية 
ــانية إلى المنا ن   ــيما عدم ا عاقة القســـــــــريةل وحالت القيوق قون وصـــــــــول المنظماي ا نســـــــ بالحماية  و  ســـــــ

 الحدوقية ألغراض الرصد والحمايةل

لتسـجي  وقاة هامة لحماية الالجئين ل ـمان حصـولهم ع ى الادماي والحقوقل كما ون  ييسـر ويظ  ا - 23
ــيةل ووتاحت تدالير التفيا الرامية إلى التافيا من آ ار كو يد ــهم  و منر انعدام الجنســــ ــمول ويســــ   19-الشــــ

ن بعد  واجتماعاي مب  اسـتادام الحواجز الفاصـ ة من الزجاط الشـ كو  جراء المقالالي  ونجراء المقالالي ع
ــية  ــين ا  ترامــ ــر الالجئ  ونن كان  ل  ع ى نطاق وكبر   التنســ ــجي  ونتمام إجراءاي تحديد ومــ التيام بالتســ

ــر  ــجي  وتحديد ومــــــ ــطة التســــــ ــتئناف التدريجو ألنشــــــ محدوقيةل ووقى تافيا القيوق  و عدة ل دان إلى ا ســــــ
 الح ور الشاصول الالجئين التو ت ط ر لها الدولة  من خالل إجراء مقالالي ب 

ــية الدعوة إلى ا ن ـــــــــمام إلى الصـــــــــكوك الدولية وا ق يمية المتع قة بالالجئين  - 24 وواصـــــــــ ت المفومـــــــ
الااصـــــــــة لومـــــــــر   1951ووعربت جزر القمر عن اعتزامها التصـــــــــدين ع ى اتفاقية عام    والتصـــــــــدين ع يهال

ظـاهر الاـاصــــــــــــــة بمشــــــــــــــكالي الالجئين التو تحكم الم 1969الالجئين واتـفاقـية منظمـة الوحـدة األ ريتـية لعـام 
 و ريتيال  و
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ــا   - 25 ــياســــاي و نية ل جوءل وســــاعدي وي ــ ــية الدعم ل دول  و ومــــر نظم وقوانين وســ وقدمت المفومــ
ــاس   الب ــدان المتــأ رة ع ى إقارة األعــداق المتزايــدة من القــاقمين و   ــاي ال جوء  وتنفيــذ نهسج قــائمــة ع ى وســـــــــــــ

ــتفاق من المجموعاي  والتعام  مر الحا ي ا ــم   جئين ومهاجرينل واســ لتو تنطوو ع ى تد قاي مات طة تشــ
 الدعم ك  من تشاق وسيشي  والفونغو وموريشيوس والنيجرل

 
 تدفقات الهجرة المخت طة -   اء 

ـقام الالجئون و ـالبو ال جوء والمهـاجرون لرحالي محفوـ ة ـبالماـا ر من و ريتـيا جنوب الصــــــــــــــحراء   - 26
ا وووروبا  ومن القرن األ ريقو إلى الشـــرق األوســـط  وكذل  باتجاه الجنوب األ ريقول الفبرى إلى شـــمال و ريتي 

و و غرب ووســــــــــــــط و ريتـيا  لوحظـت عوقة ظهور  رين غرب و ريتـيا  باســــــــــــــتاـدام قنواي بحرية من البـ دان 
ر  مهاج  23 000الســـاح ية باتجاه جزر الفنارو  إســـ انيا  حيد ســـج ت المنظمة الدولية ل هجرة وصـــول نحو  

قاربا  و    129مهاجر ســـــــا روا ع ى متن   2 700   لزياقة صـــــــارخة عن2020قاربا  و عام  745ع ى متن  
ــر ومهربون  مما يعرض الناس  و كبير من 2019عام  ــيطر ع ى هذه الطرق متاجرون بال شــ ل وغال ا ما يســ

 األحيان  نتهاكاي خطيرة لحقوق ا نسانل

مر الدول والشــــــــــركاء  بما  و  ل  مفومــــــــــية شــــــــــؤون  وعم ت منظمة الصــــــــــحة العالمية عن كبب - 27
ــتركة لين  ــحية العالمية وال جنة الدائمة المشـــــــــــ الالجئين والمنظمة الدولية ل هجرة  ومن خالل المجموعة الصـــــــــــ
ــ كة األمم المتحدة المعنية بالهجرة  من وج  تعزيز حصــــــــول جمير األشــــــــااا المتنق ين ع ى  الوكا ي وشــــــ

 19-خطة لنشــر لقاح كو يد 40لمســاواةل واســتعرمــت منظمة الصــحة العالمية ع ى قدم ا 19-لقاحاي كو يد
 ع ى الصعيد العالمو  قراجهال  19-و  بت الدعم من مر ن كو اكن  تاحة لقاحاي كو يد

ومن خالل مشــــــروط إقارة الهجرة  و الجنوب األ ريقو  عم ت منظمة العم  الدولية مر المفومــــــية  - 28
ــاتيةوالمنظمة الدولية ل هج ــياســـــ ــين البيئة الســـــ  رة ومكتب األمم المتحدة المعنو بالمادراي والجريمة ع ى تحســـــ

ــين حماية الالجئين و البو  ــتنيرة  قارة التد قاي المات طة لتحســــــ لهجرة اليد العام ة وتعزيز اتاا  قراراي مســــــ
هندول ونمــــــــا ة  ال جوء والمهاجرين الذين يعيشــــــــون وومــــــــاعًا هشــــــــة  و الجنوب األ ريقو ومنطقة المحيط ال

 ل   تســــــــــــعى األمم المتحدة وشــــــــــــركاةها من خالل إعاقة إ الق خطة ا ســــــــــــتجابة ا ق يمية ل مهاجرين  إلى
 إلى تو ير إ ار  عال ل تنسين ا ق يمول  2024-2021القرن األ ريقو واليمن ل فترة   و
 

 المشردون داخ يا -  جيم 
ولرمت صـــــــــكا م زما لمعالجة مســـــــــألة التشـــــــــرق الداخ ول وتو ر مازالت و ريتيا المنطقة الوحيدة التو  - 29

ــينا لحماية   اتفاقية ا تحاق األ ريقو لحماية ومســـــــــــاعدة النازحين قاخ يا  و و ريتيا  اتفاقية كم ا ( إ ارا رصـــــــــ
قولة من الدول   31  كانت 2021المشــــــــرقين قاخ يا والســــــــعو إلى إيجاق ح ول لتجاوز محنتهمل وبح ول عام 

 قولةل 40قد صدقت ع ى ا تفاقية ووقعت ع يها  55و ا تحاق األ ريقو الـ األع اء  

ووجرى الفرين الرفير المســــــتوى المعنو بالتشــــــرق الداخ و  الذو ونشــــــأه األمين العام  مشــــــاوراي مر  - 30
 ائفة واســـعة من وصـــحاب المصـــ حة  بمن  يهم المشـــرقون قاخ يا وو راق المجتمعاي الم ـــيفة  و عدة ل دان 

 ل 2021 ريتيةل ومن المتوقر صدور التقرير النهائو  و وي ول/سبتمبر  و
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 منع العنف الجنسي والجنساني والتجدي لهما -  دال 
إلى تعريض الالجئين والمشــرقين قاخ يا  و  ســيما   19-وقى التشــرق الذو تفاقم بســبب جائحة كو يد - 31

وياي عاليةل وشــــم ت هذه الماا ر ا غتصــــاب  العنش الجنســــو والجنســــانو بمســــت   النســــاء والفتياي  لماا ر
وا عتداء الجنســــو وزواط األ فال القســــرو والعنش المتصــــ  بالمهر وا ســــتع اق الجنســــو وتشــــوي  األع ــــاء  
ــال وكبيرا  ــرر الرجال والفتيان وي ــــــ ــاء والفتياي غالبية الناجين  ت ــــــ ــك ت النســــــ ــ ية لينايل وبينما شــــــ التناســــــ

 إ الي مستادمي  من العقابل الحرب  مر انو كأس وب من وساليباستادم العنش الجنسو والجنس ما

والتافيا  وامــط عت األمم المتحدة وشــركاةها بأنشــطة  اي صــ ة بمنر العنش الجنســو والجنســانو - 32
من ماا ره والتصــــــدو ل  خالل عم ياي إغا ة الالجئين والمشــــــرقين قاخ يا  و جمير ونحاء و ريتيال وومــــــر 

دة المشـــــــــترك المعنو بفيروس نقص المناعة ال شـــــــــرية/ا يدز  بالتعاون مر مج ن الســـــــــ م  لرنامج األمم المتح
 و وقش العنش الجنســـــو   واألمن التابر لالتحاق األ ريقو  توصـــــياي اســـــتراتيجية لتعزيز المشـــــاركة المجتمعية

ــيين  والحد من انتقال  يروس نقص المناعة ال شـــ  ــتغالل وا نتهاك الجنسـ ــ  بالنزاط وا سـ ريةل و و لنن   المتصـ
ــاق  وغانا  والفونغو  وموريتانيا  والنيجر  ونيجيريا  ــندوق األمم المتحدة ل ســــكان   وبوركينا  اســــو  وتشــ قدم صــ

 عم ية و قة آمنةل 92  000 امروة وســــــاعد  و  672 000خدماي الرعاية الصــــــحية الجنســــــية وا نجالية إلى 
ــ  إلى حوالو  23مكــانــا آمنــا  و    47و و ووغنــدا  قعم الصــــــــــــــنــدوق تو ير     مســــــــــــــتو نــة لالجئين  ووصـــــــــــــ

   2021ل و و آ ار/مارس “التمكين الحقوقو ل نســـــــــاء والمراهقين والشـــــــــ اب” جئة كجزء من لرنامج   1 880
ل غة ســـــانغو المح ية    ما مبو ســـــوو  قت المفومـــــية مشـــــروعا جديدا  و جمهورية و ريتيا الوســـــطى يســـــمى  

ناجين من العنش الجنســــــــو والجنســــــــانو من خالل مراكز    لتقديم قعم شــــــــام  ل “اســــــــتمر إلو وي ــــــــا”ويعنو  
ا ســــــــتماطل وتعالج هذه الم اقرة  التو تعتمد ع ى شــــــــ كاي مجتمعية واســــــــعة  الفجواي  و منا ن التشــــــــرقل 

النيجر  قدم الصـــــــــندوق  بالتعاون مر المفومـــــــــية  خدماي الرعاية الصـــــــــحية الجنســـــــــية وا نجالية إلى  و و
جئينل و و الصــــــــــــــومـال  ونشــــــــــــــأي هيـئة األمم المتحـدة ل مروة  ـبالتعـاون مر امروة  و مايمـاي الال  140 000

الحكومة  مركزين آمنين جديدين ل مشــــرقين قاخ يا  و ليدوا  حيد تقدم الدعم النفســــو وا جتماعو والمشــــورة  
المتصــــــــ ة بالصــــــــدماي ل ناجين من العنش الجنســــــــو والجنســــــــانول و و إ يوبيا  اتاذي منظمة األمم المتحدة 

شـــــــــاص  من لينهم  جئون وو راق  و   510  000فولة  اليونيســـــــــش( تدالير التافيا من الماا ر لفائدة ل ط
  المجتمر الم يا   و تيغراو ومنطقة األمم والقومياي والشعوب الجنوبيةل

  وصـدر رةسـاء ال جنة الدائمة المشـتركة لين الوكا ي  بما  و  ل  المقررة 2021و و آ ار/مارس   - 33
قعوا في  جمير الجهاي    المعنية بحقوق ا نســـــــــان ل مشـــــــــرقين قاخ يا  ليانا عن الحالة  و تيغراو الااصـــــــــة  

الفاع ة إلى حماية الســـــكان المدنيين  و  ســـــيما النســـــاء واأل فال  من انتهاكاي حقوق ا نســـــان  بما  و  ل  
 واتاا  إجراءاي لتقديم الجناة إلى العدالةل العنش الجنسو والجنسانو 

 
 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة - هاء 

ع ى عدة جبهاي  بما  و  ل    19-تأ ري النســــــاء والفتياي المشــــــرقاي وعديماي الجنســــــية بكو يد - 34
إمكانية الحصــــول ع ى ســــب  العيم والرعاية الصــــحية والتع يم  مما زاق من تعري ــــهن لماا ر   ا  تقار إلى

المتحدة  من خالل العم  مر الشــركاء  إلى معالجة الفجوة اآلخذة  و   متصــ ة بالحماية واألمنل وســعت األمم
ا تســـاط لين الجنســـين والتو تؤ ر ســـ  ا ع ى قدرة النســـاء والفتياي  بمن  يهن المســـناي و واي ا عاقة  ع ى 

 ممارسة حقوقهن األساسيةل
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ــانية التابر ل - 35 ــائ  الجنســــــ ــتركة لين  ووو د مشــــــــروط القدرة ا حتيا ية المعنية بالمســــــ  جنة الدائمة المشــــــ
ــانية إلى  ــؤون الجنســ ــارين ك ارا  و الشــ ــتشــ ــانية  مســ ــؤون ا نســ ــين الشــ ــيف  مكتب تنســ ــت ــ الوكا ي  الذو يســ

ــاواة لين  11 ــ طاي الو نية لتعزيز المســــ ــانو والســــ ل دا  و و ريتيال وقد عم وا مر األ رقة القطرية ل عم  ا نســــ
 الجنسين وتمكين المروة  و حا ي التشرقل

ــاواة لين   - 36 و و جمير ونحاء القارة  اتاذي هيئة األمم المتحدة ل مروة م اقراي مات فة ل نهوض بالمســـــــــــ
ــتجاباي المتع قة بالالجئين  ــين  و ا ســـــ ــياق جائحة  الجنســـــ الجهوق   ل وبف ـــــــ 19-كو يد  بما  و  ل   و ســـــ

ــ ة المبذولة  و ووغندا  ارتفر عدق قياقاي لجان رعاية الالجئين من ــاء وقجومانو ويومبو إلى  المتواصــــــــــ نســــــــــ
ــأن الوـقاـية من 2017 و المـاـئة  و عـام   10 و المـاـئة  بعـد ون كـان   48 ل و و مالوو  تم تقـديم تو ـية بشــــــــــــ

من قياقاي المجتمعاي المح ية  التو تمب  النســاء  100روعيت  يها ا عت اراي الجنســانية  لنحو   19-كو يد
ــاعدي م اقراي  قرار الدخ  اتاذتها هيئة  و المائة منها   و مايم قزاليكا لالجئ  62 ينل و و لوروندو  ســــــ

امروة مشــــرقة وعائدة ع ى زياقة إنتاجهن الزراعو وتحديد ونشــــطتهن ا قتصــــاقية   4  000األمم المتحدة ل مروة 
 وا ستفاقة من الفرا ا جتما ية وا قتصاقيةل

ــانو وموا  إلى  - 37 ــندوق المروة ل ســــــــالم والعم  ا نســــــ منظمة مح ية لحقوق المروة   80وكبر من ووج  صــــــ
ــائية المح ية  و جمهورية الفونغو  ــنت المنظماي النســـــــــ ــرقين قاخ يال ونتيجة لذل   حســـــــــ تدعم الالجئين والمشـــــــــ

مجموعة من   5  400امروة ع ى خدماي الرعاية الصـحية األسـاسـية ووزعت   2  900الديمقرا ية إمكانية حصـول  
 لوروندول  من الالجئاي البوروندياي والمشرقاي قاخ يًا  و   2  700 مجموعاي لوازم النظا ة الصحية ع ى 

 
 حماية الطفة -  واو 

اســــــــــــتمر تعرض األ فال المشــــــــــــرقين لاطر ا ســــــــــــاءة وا ســــــــــــتغالل وا تجار والتجنيد القســــــــــــرو  - 38
ــأن الالجئين وهمية معالجة ووج  ال ــــــعش المحدقة التو  و ــ حةل ويؤكد ا تفاق العالمو بشــــ  الجماعاي المســــ

ــحوبين  ــون ل اطر وت بية احتياجاتهم من الحماية  بمن  يهم األ فال غير المصـــ يعانو منها األ فال المعرمـــ
والمنفصـــــــــــ ون عن  ويهم والناجون من العنش الجنســـــــــــو والجنســـــــــــانول غير ون نقص التموي   و العديد من 

 نســــــانية عاجزة عن العم ياي وعاق حصــــــول األ فال الالجئين ع ى الادماي األســــــاســــــية وجع  المنظماي ا
 الو اء بالمعايير الدنيا ل حماية والرعايةل

ولوحظ حدوي زياقة  و العنش البدنو والجنسو والنفسو مد األ فال نتيجة ل قيوق وتدالير ا غالق   - 39
ــامـ  المط قـة  و ســـــــــــــــياق ل وقـد عرض إغالق المـدارس لفتراي  ويـ ة األ فـال لتزاـيد 19-جـائحـة كو ـيد الشــــــــــــ

  قة بالحماية وو ر س  ا ع ى صحتهم العق ية ور اههمل الماا ر المتع

ــش خدماتها  و مجال حماية الطف ل و و إ يوبيا  قدم الدعم  - 40 ــدو لهذه الحالة  عززي اليونيســ ول تصــ
  ف  مــــــــــــعيا  كان من لينهم  جئونل و و جنوب الســــــــــــوقان  ت قى  50 000النفســــــــــــو وا جتماعو إلى 

لــدعم النفســــــــــــــو وا جتمــاعو من خالل تو ير ومــاكن مالئمــة لم فــال   فــ   من لينهم  جئون  ا  95 000
ــ  من األ فال الالجئين وو فال المجتمعاي  50 000وونشطة مجتمعيةل كما قدم الدعم النفسو وا جتماعو لــــــ

ــيفة  و ووغندال و و موزامبين  قدمت المنظمة الدولية ل هجرة ألكبر من    فال خدماي ونحا ي    350الم ـــــــــــ
 حة العق ية والدعم النفسو وا جتماعولتتع ن بالص
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ــاعدي   - 41 ــؤون الالجئين لعام وقد سـ ــية األمم المتحدة لشـ ــأن تحديد  2021الم اق  التوجيهية لمفومـ بشـ
 و توجي  ا سـتجابة والتنسـين لين الوكا ي    المصـال  الف ـ ى ل طف : تقييم وتحديد المصـال  الف ـ ى ل طف 

 و مجـال حمـاـية الطفـ  و ـناء العم ـياي  و جمير ونحـاء و ريتـيال وعجـ ت المفومـــــــــــــــية واليونيســــــــــــــش ـبالجهوق 
ــتركة من خالل   ــترك من وج  األ فال الالجئين”المشـــــــ   الذو يركز ع ى حماية الطف    “ماطط العم  المشـــــــ

والنظا ة الصــــــحيةل وتســــــاعد هذه الم اقرة  التو تم تجريبها  و إ يوبيا  والتع يم  والمياه  والصــــــرف الصــــــحو  
الب ـدان الم ــــــــــــــيفـة ع ى إقمـاط األ فـال الالجئين  و خطط التنميـة الو نيـة وميزانيـاتهـا   وروانـدا والفـاميرون 

 وممان تمكنهم من الحصول ع ى الادماي األساسيةل
 

 عديمو الجنسية -  زاي 
شـــــــاص  و جمير ونحاء  982  000يب غ   2020الجنســـــــية  و عام   كان عدق األشـــــــااا عديمو - 42

ــية  رغم ت ا ؤ إحراز التقدم بســـــــــبب جائحة   و ريتيال واتاذي خطواي إيجالية لمعالجة مشـــــــــك ة انعدام الجنســـــــ
ل واعتمدي حكوماي ك  من جنوب الســوقان  ورواندا  والســوقان  وســيراليون  ونيجيريا خطط عم  19-كو يد

ت منت منجزاي مستهد ة م موسة بشأن تحديد هوية األشااا عديمو  نعدام الجنسية و نية ل ق اء ع ى ا
الجنســـــــــــــــية ومنر انعـدام الجنســـــــــــــــية والحـد مـن ل واتاـذ كـ  من توغو  وجمهورـية الفونغو اـلديمقرا ـية  وزامبـيا   

جنســية  لدعم والفونغو  ومدغشــقر  وناميبيا خطواي حاســمة نحو ا ن ــمام إلى ا تفاقياي المتع قة بانعدام ال
 من مفومية األمم المتحدة لشؤون الالجئينل

لتحديد حا ي      وصـــــــ حت كوي قيفوار وول ل د و ريقو ي ـــــــر إجراءاي2020و و وي ول/ســـــــبتمبر  - 43
انعدام الجنسـية  و القانون  مما يسـم  لم راق عديمو الجنسـية بالحصـول ع ى الحقوق المنصـوا ع يها  و  

 األشااا عديمو الجنسيةل بشأن ومر 1954اتفاقية عام 

ــونا و وو  2020و و عام  - 44 ــجي  األشــــــــااا المؤه ين المنحدرين من الشــــــ   قرري حكومة كينيا تســــــ
ــفر  ل  عن  ــعهمل ووســــــ ــر حدا لحالة الفرات القانونو التو تميز ومــــــ ــول الرواندية كموا نين  مما ومــــــ األصــــــ

 و حين ستصدر و ائن الجنسية  و عام   شاصا ينحدرون من الشونا كموا نين كينيين   1  670ا عتراف لـ 
 شاص من وص  رواندول  1 300لحوالو  2021

ومازال التمييز الجنسانو  و قوانين الجنسية سب ا  نعدام الجنسيةل و و العديد من الب دان  بما  يها  - 45
مهاي حقوقا مسـاوية   تمن  قوانين الجنسـية األ  إسـواتينو  وبوروندو  وتوغو  والسـوقان  والصـومال  وليبريا 

لحقوق اآلبـاء  و من  الجنســــــــــــــيـة أللنـائهم  ممـا يؤقو إلى خطر انعـدام الجنســــــــــــــيـةل ليـد ون الزخم من وجـ   
 ا صـــــــــالح آخذ  و ا زقياق نتيجة ليعالناي ا ق يمية التو تدعو إلى الق ـــــــــاء ع ى التمييز لين الجنســـــــــين

باق األ ريقو لحقوق ا نســـــــان والشـــــــعوب بشـــــــأن  قوانين الجنســـــــيةل ويشـــــــم   ل  البروتوكول الم حن بالمي   و
محدقة من الحن  و الجنســـــــــــية والق ـــــــــــاء ع ى انعدام الجنســـــــــــية  و و ريتيا  الذو ينظر في  ا تحاق  جوانب

 األ ريقو حاليال
 

تنفيذ التفاق العالمي  شااااااااانن الالجئين والتعهدات المتع قة  نفريقيا المنبثقة عن المنتدى   - حاء 
 العالمي لالجئين

ــيا مر ا تفاق العالمو بشــــــــــأن الالجئين  - 46 تم تعزيز التعاون مر المصــــــــــارف ا نمائية المتعدقة   تمشــــــــ
ــارير   ــية  قدم البن  الدعم لمشـــــــ األ راف ووكا ي التنمية البنائيةل ونتيجة لشـــــــــراكة البن  الدولو مر المفومـــــــ
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ــك  من   و إ ار نا ذ  12  و ــيفة  ل دا  و و ريتيا  حيد قدم ل يون قو ر  و شـ ــة ل مجتمعاي الم ـ ت  المكرسـ
والالجئينل كما يعم  البن  الدولو ع ى كفالة إقماط الالجئين بشــك  منهجو  و جمير حمالي التطعيم مــد  

التو يدعمهال ووقي الشــــــراكة مر لن  التنمية األ ريقو إلى عدق من المشــــــارير المتعدقة الســــــنواي    19-كو يد
 و منطقة الســـــــاح ل وفيما يتع ن لدورة  19-لير التصـــــــدو لفو يدم يون قو ر لتدا  20,5 و  ل  رصـــــــد   بما

  وقرط ا تحـاق األوروبو الهجرة والنزوح القســــــــــــــرو لوصــــــــــــــفهمـا وولوـية قطـا ـية  2027-2021البرمجـة ل فترة 
 و ريتيال  جمير الب دان الرئيسية الم يفة لالجئين تقري ا  و  و

خطة متفام ة  مر ا تفاق العالمو بشــأن الالجئين   و  قت ووغندا  تمشــيا  2021و و نيســان/ولري    - 47
لتو ير  را العم  وسـب  العيم لالجئين ل ـمان إقماط الالجئين والمجتمعاي الم ـيفة اجتما يا واقتصـاقيا 

  اعتمـدي 2021ل و و آ ار/مـارس 2025ومـالـيا  و خطط التنمـية المح ـية  بطريـقة مســـــــــــــــتدامـة  بح ول عـام 
لمعالجة األســ اب الجذرية    2024-2020ســتراتيجية و نية ل ح ول الدائمة ل فترة حكومة الصــومال ا تحاقية ا

ل تشــــــــــرق وعواق   بطريقة شــــــــــام ةل و و زامبيا  تم الحصــــــــــول ع ى الموا قة من مصــــــــــرف زامبيا وهيئة تنظيم 
ت ا تصا ي  و الب د ع ى قبول إ  اي التسجي  وشهاقة الالجئ وبطاقة هوية الالجئ كمصاقر صالحة ل تبب 

من الهوية بغرض التســــــــجي   و نظام المحفظة النقالةل وبهذا  تمكن الالجئون من الحصــــــــول ع ى الادماي  
 المالية الرسمية باستادام وسمائهم  وهو ما يشك  خطوة هامة نحو الشمول المالو الفام ل

 
 التسجية والتوثيق - طاء 

ء  و المنطقة  بعد القيوق المفرومــــــة  ع ى تســــــجي  الالجئين و البو ال جو  19-و ري جائحة كو يد - 48
ــها بعض الحكومايل وقد وعطت   ــجي  التو  رمـــــــ ع ى حرية التنق  والحجر الصـــــــــحو وعم ياي تجميد التســـــــ
المفومية األولوية ل تسجي  باعت اره نشا ا منقذا ل حياة وقعت إلى الحصول ع ى الو ائن  و الب دان التو تم 

 ن بعد  و عدة عم يايل  يها تع ين التسجي ل كما تم التسجي  ع

  تم 2021واســتأنفت قول منطقة الجنوب األ ريقو ونشــطة التســجي  تدريجيال وبح ول حزيران/يوني   - 49
و يقةل و و غرب ووسـط و ريتيا  تم تسـجي    100  000  شـاص ونصـدار وكبر من  92 000 تسـجي  وكبر من

ــ     68  000 ــا لين تموز/يوليـ ــة لهم   و الفترة مـ ــائن الالزمـ ــالـــب لجوء وتم إصــــــــــــــــدار الو ـ   2020 جئ و ـ
شــــــــــــاص  و شــــــــــــرق و ريتيا والقرن األ ريقو ومنطقة    381 000ل وتم تســــــــــــجي  وكبر من 2021وويار/مايو  

 ل 2021ول من عام والربر األ 2020ال حيراي الفبرى  و عام 

وتعاونت اليونيســـش والمفومـــية ل ـــمان عدم و قة وو  ف  لدون جنســـية وتســـجي  جمير المواليدل   - 50
وقـد نجحـتا  و إ يوبـيا  و اـلدعوة إلى تنتي  التشــــــــــــــريعـاي الو نـية بحـيد تشــــــــــــــمـ  الالجئين وتعـالج انافـاض  

 معد ي التسجي  المدنو  و الب دل
  

 اإلنسانية العم يات   -  را عا  
 القدرة ع ى الستجا ة ل حالت اإلنسانية ومعوقات الستجا ة اإلنسانية -  ألف 

ما زال النزاط وانعدام األمن يشــــكالن معوقين رئيســــيين ومام إمكانية إيصــــال المســــاعداي ا نســــانيةل  - 51
ة عن مقت  حاق ة ومنية اســـــــــتهد ت العام ين  و مجال األنشـــــــــطة ا نســـــــــاني   179  وســـــــــفري  2020 فو عام 

 و المائة  60 و المائة من المت ــــررين موظفين و نيينل ووقر وكبر من  96شــــاصــــال وكان وكبر من  65
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من الهجمـاي  و جمهورـية و ريتيـا الوســــــــــــــطى  وجمهورـية الفونغو الـديمقرا يـة  وجنوب الســــــــــــــوقان  ومـالول  
 ية والحرس األمنو التابر ل     قت  ســــــــــــفير إيطاليا لدى جمهورية الفونغو الديمقرا2021شــــــــــــ ال/ براير   و و

و ناء ســفرهم  و قا  ة تابعة لممم المتحدة بالقرب   وســائن تابر لبرنامج األغذية العالمو  و كمين نصــب لهم 
 من غومال

وقد تدهوري البيئة األمنية تدهورا شـديدا  و جمير ونحاء منطقة السـاح   مر انتشـار التطرف العنيال   - 52
كـــا حـــة ا رهـــاب التو نفـــذتهـــا قواي األمن الو نيـــة والـــدوليـــة  احتفظـــت الجمـــاعـــاي وع ى الرغم من عم يـــاي م 

واســـــــــــــتهـد ـت قواي األمن  المتطر ـة بمعـاقـ  لهـا  و منطقـة الحـدوق البال ـية لين مـالو والنيجر وبوركيـنا  ـاســـــــــــــو  
   2021ني   والعام ين  و مجال األنشــــطة ا نســــانية والســــكان المدنيين المح يين ع ى حد ســــواءل و و حزيران/يو 
وســــفر عن  هاجمت جماعاي مســــ حة غير تابعة ل دولة قرية ســــولهان  و منطقة الســــاح   و لوركينا  اســــو  ما 

 شاصل   10 000شاصا ونصابة العشراي بجروح ونحراق المنازل وتشريد وكبر من   130وكبر من  مقت  

ــر  - 53 ــعش البنية التحتية ومحدوقية وجوق الشــــ كاء ومعوقاي التموي  إلى ووقي العوائن البيروقرا ية ومــــ
تقويض جهوق تقـديم المســـــــــــــــاعـدة ا نســـــــــــــــانيـة  و بعض الب ـدانل ولم يتمكن كبير من كيـانـاي األمم المتحـدة  
والجهاي الشــــــريكة من ا نتشــــــار  و مراكز عم ها بســــــبب القيوق المفرومــــــة ع ى تأشــــــيراي الدخول وحا ي  

 ل وواجهت المنظماي ا نســانية وي ــا عت اي  الر ض وو غيرها من العوائن مب  ر ض إصــدار تصــاري  العم
ــجي  المنظماي   ــت لتأخيراي  و تسـ ــاعداي وتعرمـ ــكال المسـ ــتيراق األقوية المنقذة ل حياة وغيرها من وشـ  و اسـ

 غير الحكوميةل 

تدالير ومنية مشــــــــدقة  و منا ن الالجئينل وشــــــــم      ريعة لتنفيذ 19-بعض الحكوماي كو يد واتاذ - 54
ــكاي األقالم   ل  شـــــن حمالي ع ى ا ــة  وتجريم المظاهراي وتعبئة المجتمر المدنو  ونســـ ــواي المعارمـــ ألصـــ

 المستق ة  والحد من األنشطة المسموح لها التو تقوم لها منظماي غير حكوميةل

كما و ري الفواري ع ى العم ياي ا نسانية  و عدة ل دانل  ع ى سبي  المبال  تأ ري بعض منا ن   - 55
ــانية ووســــــــفر عن وقوط حواقي ومنيةل و و ويار/جنوب الســــــــوقان بالفي ــــــــ   اناي  مما وعاق األنشــــــــطة ا نســــــ

  وقى  وران لركــان جبــ  نيراغونغو  و جمهوريــة الفونغو الــديمقرا يــة إلى تــد قــاي خطيرة ل حمم  2021 مــايو
 البركانية وهزاي ورمية وماا ر ناجمة عن الغازاي السامةل

ــيما  و غرب ال وزاقي حواقي ا ختطاف ع ى ويدو - 56 ــ كاي ا جرامية  و  ســ جماعاي المتطر ة والشــ
ــرق و ريتيا والقرن األ ريقو ومنطقة ال حيراي الفبرىل ونتيجة لذل   قت  عدق  ــط و ريتيا  وكذل   و شـــــــــ ووســـــــــ

 متزايد من عمال ا غا ةل
 

 الغذاء والتغذية -   اء 
  كان ا نافاض  و حصـــــــص ا عاشـــــــة الذو اســـــــت زم  عدم كفاية التموي  19-قب  جائحة كو يد - 57

المرصــــــــــــــوق لبرنامج األغذية العـالمو يؤ ر تأ يرا خطيرا بالفعـ  ع ى الـقارةل ونظرا لمحـدوقية  را حصــــــــــــــول  
ة ا نســــــــانية الالجئين ع ى األرامــــــــو والزراعة وســــــــب  العيم   مازالوا يعتمدون اعتماقا كبيرا ع ى المســــــــاعد

ــ بية مب  عم  األ فال والزواط الم كرل ووقى عدم كفاية التموي   وي ـــــطرون إلى ال جوء إلى آلياي تفيا ســـ
ــذائو  ــدام األمن الغـ ــازال انعـ ــة لالجئين  و الجنوب األ ريقول ومـ ــذيـــة التفمي يـ ــذلـــ  إلى تافيض لرامج التغـ كـ
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 يوبيا  وجمهورية الفونغو الديمقرا ية  وجنوب  وا  تقار إلى التغذية الســــــــــ يمة من الشــــــــــواغ  الرئيســــــــــية  و إ
 السوقان  وزم الوو  والسوقان  وشمال نيجيريال

إلى إغالق المــدارس  و العــديــد من الب ــدان  ممــا وقى إلى توقش لرامج   19-وق عــت جــائحــة كو يــد - 58
لتطوير لرامج التغذية   التغذية المدرســــــــيةل غير ون المفومــــــــية وبرنامج األغذية العالمو قاما  و كينيا ورواندا

ــية عن  ــول الدراســـ ــرون الفصـــ ــية لت بية ا حتياجاي:  فو كاكوما  كينيا  تم تزويد الطالب الذين يح ـــ المدرســـ
ا نترنت بالطعام ل ـمان ت بية احتياجاتهم التغذوية وتشـجير ا لتحاق بالتع يم ا لفترونول و و رواندا      رين

ر العام لمغذية  و منا ن الالجئينل ومن خالل لرامج التغذية وقرجت حصــــــص التغذية المدرســــــية  و التوزي 
المدرسـية  قدم البرنامج وي ـا وج اي أل فال وسـر الالجئين والمشـرقين قاخ يا ووسـر المجتمعاي الم ـيفة  و  

 إ يوبيا وجنوب السوقانل

تقديم المسـاعدة  ول تافيا من حدة انتشـار الفيروس  عدلت األمم المتحدة والجهاي الشـريكة وسـاليب - 59
الغذائية  عن  رين جدولة المزيد من عم ياي التوزير  وتوزير حصـــــص إعاشـــــة تففو لمدة شـــــهرين لد  من 

 شهر واحد  وتعبئة األغذية مس قا  والتحول إلى المساعدة النقدية  ع ى سبي  المبالل 

اق حدوي  فراي  و وواصـــــــــــ  لرنامج األغذية العالمو اســـــــــــتادام نظم إنذار م كر مبتفرة  ســـــــــــت   - 60
ا حتياجاي الطارئة  بما  و  ل   و ســياق الفواريل كما تم وي ــا تجهيز مازوناي األغذية مســ قا  و عدق 

 من الب دان  بما  و  ل  إ يوبيا  وجنوب السوقان  والسوقانل

امج  و و يامبيو  جنوب الســـــــــــوقان  نفذي منظمة األغذية والزراعة لممم المتحدة والمفومـــــــــــية وبرن  - 61
ــتركا و اق   ــروعا مشـــ ــاعدة الزرا ية إليهمل وخصـــــصـــــت حكومة   6 000األغذية العالمو مشـــ  جئ لتقديم المســـ

جنوب الســــــــــــــوقان وراض  لالجئين اـلذين حصــــــــــــــ وا بعـد  ـل  ع ى اـلدعم  و صــــــــــــــورة إمـداق ـبالـبذور واألقواي  
اصـي هم وبذورهم ل مجتمر وتطعيماي المواشـول كما وتيحت لهم إمكانية الوصـول إلى األسـواق المح ية لبير مح

المح ول وكان الناتج الزراعو مرتفعا لدرجة ون لرنامج األغذية العالمو تمكن من الحصول ع ى بعض المواق 
 الغذائية األساسية من هذا المشروط الذو يديره الالجئونل

 
 المساعدة النقدية -  جيم 

والح ول لالجئين والمشـــــــــــــرقين قاخ يا  اســـــــــــــتادمت األموال النقدية بصـــــــــــــورة متزايدة لتو ير الحماية - 62
والعائدين والمجتمعاي الم يفة  و و ريتيال وو  ن العديد من العم ياي م اقراي نقدية جديدة وو وسعت نطاق  

م يون  60  صــــــــر ت المفومــــــــية 2020ل و و عام 19-كو يد الم اقراي القائمة  و إ ار التصــــــــدو لجائحة
م يون قو ر منها إلى م يون شـــــــاص  و منا ن شـــــــرق    30ر من  ل دا  و و ريتيا  وصـــــــ  وكب  30قو ر  و  

 و ريتيا والقرن األ ريقو ومنطقة ال حيراي الفبرى وحدهال

باسـتادام تفنولوجياي  19-وجرى تفييا وسـاليب توزير المسـاعدة النقدية مر الحالة  و سـياق كو يد - 63
ــية  بالتنســـــــــــــين مر الحكوماي     جديدة  مب  المد وعاي الرقميةل  فو إ يوبيا وزامبيا ومالوو  قامت المفومـــــــــــ

عـند التبـبت من النـقدل و و الفـاميرون    19-لتجريب وســــــــــــــائ  ليومترية لدون لمن لتق ـي  انتـقال عدوى كو ـيد
حولـت المفومــــــــــــــيـة المســـــــــــــــاعـدة النقـديـة إلى مـد وعـاي رقميـة  حيبمـا ومكن  لتق يـ  ماـا ر انتقـال العـدوىل 

ــية وبرنامج و و األغذية العالمو ق عة مســـاعدة نقدية غير متفررة لالجئين الح ـــريين   ووغندا  قدمت المفومـ
 من خالل الادماي النقدية المتنق ةل 
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 الجحة -  دال 
قـدمـت األمم المتحـدة والجهـاي الشــــــــــــــريكـة اـلدعم ل حكومـاي لتعزيز المراقـ ة     19- و مواجهـة كو ـيد - 64

تو ير معداي الوقاية الشـــــــــاصـــــــــية واألقوية ومجموعاي والوقاية وتت ر الماالطين ونقارة الحا ي  عن  رين  
ا خت ار الســرير و مولضداي األكســجينل وتم ا مــطالط بأعمال لتعزيز نظم الرعاية الصــحية الو نية  بطرق  
من لينها إنشـــــاء وتجهيز وحداي العناية المركزة والعزل ومرا ن العالط    ـــــال عن مـــــمان إقماط مجتمعاي 

يم الو نيـة وت قيهم مع ومـاي ققيقـة عن التافيا من الماـا رل و و غرب و ريتيـا  الالجئين  و خطط التطع
لدعم من المفومــية ومنظمة و  اء لال حدوق والمنظمة الدولية  19-و  قت منصــة رقمية إق يمية بشــأن كو يد

ــأن الوقاية  بال غتين ا نف يزية والفر  ــر المع وماي وتعزيز التو ية  بما  و  ل  بشـ ــية وبأكبر من ل هجرة لنشـ نسـ
ــ   18  جئين قب  إعاقة التو ين   17 310لغة مح يةل وقدمت المنظمة الدولية ل هجرة تقييماي صــــــحية لــــــــــــــــــ

 جرعة لقاحل  32 500وقدمت وكبر من   19-شم ت اخت ار الفشش عن حالة ا صابة بكو يد

لمشـــــــــرقين قاخ يا تم ومـــــــــر عدق من الم اقراي لدعم الالجئين وا 19-و و إ ار التصـــــــــدو لفو يد - 65
وتعزيز اعتمـاقهم ع ى اـلذايل  فو النيجر  ـقدم لرـنامج األغـذـية العـالمو والمفومـــــــــــــــية وبرـنامج األمم المتحـدة  
ا نمائو والمنظماي غير الحكومية المح ية الدعم  نتاط المشـرقاي والشـ اب المشـرق وقنعة الوج  ومسـت زماي 

كســــب العيم والفرا ا قتصــــاقيةل وقعمت اليونيســــش النظا ة الصــــحية ع ى الصــــعيد المح و لتعزيز ســــب  
 و إ يوبـيا  وووغـندا  وجمهورـية تنزانـيا المتحـدة    من خالل تعزيز ـتدخالتهـا الصــــــــــــــحـيةالالجئين والمشــــــــــــــرقين  

 وجمهورية الفونغو الديمقرا ية  وجنوب السوقان  والفاميرون  وكينيال

ض وفياي األمهاي والرمـر وبدعم من مؤسـسـة  وتماشـيا مر هدف التنمية المسـتدامة المتمب   و خف - 66
مر قا ل رعاية   31لي  ومي يندا غيتن  نفذي تدخالي صـــــــــحية عالية األ ر لفائدة األمهاي وحديبو الو قة  و 

 من األمهاي والرمرل 8 300الصحية  و تشاق والفاميرون والنيجرل واستفاق من الم اقرة وكبر من 

لمشــــــــترك المعنو بفيروس نقص المناعة ال شــــــــرية/ا يدز والمفومــــــــية وعم  لرنامج األمم المتحدة ا - 67
ــتراتيجية الو نية   ع ى كفالة توســـــــير نطاق إقماط الالجئين وغيرهم من الســـــــكان المشـــــــرقين  و الاطط ا ســـــ
ــانية القطريةل كما عمال  ــرقين  و الاطط ا نســ ــرية لالجئين والمشــ ونقماط خدماي  يروس نقص المناعة ال شــ

ــين ال ــحية وخدماي الحماية لمشـــــااا الذين ورغموا ع ى لير  ع ى تحســـ ــية مقال  ادماي الصـــ خدماي جنســـ
ســ ر وخدماي  وتعزيز لرامج مكا حة الســ  وتقوية الروابط مر لرامج رعاية المصــالين بفيروس نقص المناعة 

 ار شــاص المشــورة بشــأن  يروس نقص المناعة ال شــرية واخت  13 000ال شــريةل و و جنوب الســوقان  ت قى 
شــــاص من ونشــــطة التو ية بفيروس نقص المناعة ال شــــريةل و و ووغندا  تم   50 000ا صــــابة ب  واســــتفاق  

شـــاص المشـــورة بشـــأن  يروس نقص المناعة ال شـــرية  وتم تحديد  180 000م يون ر الة  وت قى   1,5توزير  
 حالة س   وتم لدء العالطل  1 800وكبر من  

ــ طاي الو نية لتعزيز التو ية لين و و موزامبين  قعمت  - 68 ــحة العالمية الســـ اليونيســـــش ومنظمة الصـــ
ــأن كو يد ــيفة بشــ ــرقين قاخ يا والمجتمعاي الم ــ ــهال المائو  19-المشــ ــ ة والفوليرا وا ســ ــأن الحصــ وكذل  بشــ

اختصــاصــيين  و الوبائياي وعام ين صــحيين  و حا ي الطوار  لدعم مســؤولو  الحاقل  كما ورســال إلى الب د
ــندوق  2020حة المح يين خالل تفشـــــــو الفوليرا  و عام الصـــــــ  ــتريا  من خالل التموي  المقدم من الصـــــ   واشـــــ

ــة الطوار   ــة  المركزو لمواجهـ ــاي األقواي الصــــــــــــــحيـ ــة الفوليرا و مجموعـ ــا حـ ــاي مكـ ــاي مســــــــــــــت زمـ   مجموعـ
 الطوار ل لحا ي

 



A/76/290  

 

21-11474 15/22 

 

 التع يم - هاء 
تيا   و ظ  تعط  لرامج التغذية المدرســـية ع ى التع م  و جمير ونحاء و ري  19-و ري جائحة كو يد - 69

الحيوية ونمكانية الوصـول إلى البيئاي التو تو ر الحمايةل وبينما نظمت حكوماي عديدة التع م عن بعد وعبر 
ــول ع ى خدماي ا نترنت   ــرقين   تتو ر لهم إمكانية الحصـ ا نترنت  ظ  العديد من األ فال الالجئين والمشـ

ــوى إم ــير تقديراي البن  الدولو إلى ون إغالق المدارس  وو   تتاح لهم ســ ــول ع يهال وتشــ كانية محدوقة ل حصــ
ســــــــــيكون ل  تأ ير ســــــــــ بو بالغ ع ى التع م  مما ســــــــــيؤ ر ع ى قدرة مجتمعاي الالجئين ع ى الصــــــــــموق ع ى 

 الطوي ل المدى

راقيو يعم    جهاز 2 500وات عت نهج مبتفرة لمعالجة هذه المشــــك ةل  فو كينيا  وزعت اليونيســــش  - 70
ــية ع ى األ فال الالجئين  مما وتاح لهم ســــب  ــية  و   بالطاقة الشــــمســ التع م عن بعدل وبالمب   قامت المفومــ

جهـاز راقيو ولوازم مـدرســــــــــــــيـة ألغراض التع م عن بعـدل و و جمهورـية تنزانيـا    5  500مـالو بشــــــــــــــراء وتوزير  
التع يمية وا نعاش   نية لالســـــــتجابةالمتحدة  قعمت اليونيســـــــش والجهاي الشـــــــريكة الحكومة لومـــــــر خطة و 

م يون  ف   بمن  يهم و فال  جئون  التع م و ناء إغالق  2,5تشـــــم  جمير الالجئينل ونتيجة لذل   واصـــــ   
 المدارس من خالل لرامج ا  اعة والت فزيون والتع م المنزلول  

ل تدمج الالجئين بشــــــك   وقعما ل تعهداي التو قطعت  و المنتدى العالمو لالجئين  وصــــــ حت الدو  - 71
متزايــد  و نظمهــا التع يميــة الو نيــةل  قــد وقمج كــ  من إ يوبيــا وووغنــدا وجنوب الســــــــــــــوقان وجيبوتو وروانــدا 
والسوقان والصومال وكينيا الالجئين  و خططها الو نية لالستجابة لمزماي الطارئة  و مجال التع يم لتو ير 

 ل19-التع م عن بعد خالل جائحة كو يد

ــتوى   و و جنوب و ريتيا  والفونغو  - 72 ــتواه عن مســ ــول ع ى تع يم   يق  مســ ــتطير الالجئون الحصــ يســ
 جئ ع ى التع يم ا لتدائو والبانوو من  1 400التع يم الذو يحصــــ  ع ي  الموا نونل و و ناميبيا  حصــــ   

 خالل المدارس العامة  التو تم قعمها بمع مين إما يينل  

لنيجر  نفذ لرنامج األغذية العالمو وصـندوق األمم المتحدة ل سـكان واليونيسـش  و و ك  من تشـاق وا - 73
ــانية  هو م اقرة  ــتركة تراعو ا عت اراي الجنســـ ــر الحواجز ومام تع يم الفتياي”م اقرة مشـــ ــتادم “كســـ   التو تســـ

ــيما المراهقاي  بالمدارس وبقائهن  يهال وه و تو ر   و  الدعم المحدق الهدف ل ـــــــمان التحاق الفتياي  و  ســـــ
 جم ة ومور  حوا ز نقدية مشرو ة  وقعما يتص  بحقوق الصحة الجنسية وا نجالية  والتوجي  والتدريبل 

التع يم   يمكن ”و و إ ار التصــدو ل تشــرق والعنش  و جمهورية و ريتيا الوســطى  ســاهم صــندوق  - 74
تجابة لحا ي الطوار   و ل دان مجاورة  ماليين قو ر  و ا س  5  بمب غ 2021   و حزيران/يوني  “ون ينتظر

  ف  وشابل 43 000لهدف الوصول إلى وكبر من   هو تشاق  وجمهورية الفونغو الديمقرا ية  والفاميرون 
 

 المنوى  -  واو 
وعم ت األمم   بالمأوى  اســــــــــتمر تزايد احتياجاي الالجئين والمشــــــــــرقين قاخ يا  و و ريتيا فيما يتع ن - 75

لشـريكة ع ى تحديد ح ول عاج ة من وج  السـكان األكبر مـعفا  و سـياق الجائحةل وشـك   المتحدة والجهاي ا
الت اعد البدنو اعت ارا وسـاسـيا  نظرا ألن المشـرقين يعيشـون  و كبير من األحيان  و ظروف تتسـم با كتظا   

ــية ا ســــــتجاباي الو ني  ة لحا ي   و المايماي والمســــــتو ناي المؤقتة والمراكز الح ــــــريةل وقعمت المفومــــ
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الطوار   و  سـيما بننشـاء مسـتشـفياي ل طوار  ومنا ن ل حجر الصـحو والعزل وتوسـير المرا ن الطبية لتو ير 
 ل فرز وا خت ارل حيز إما و

واســتجابة لحالة الطوار   و منطقة الســاح   قدمت المفومــية والجهاي الشــريكة لها الدعم المتع ن  - 76
وقدمت المنظمة الدولية ل هجرة مواق إغا ة وســــاســــية ومســــاعدة ع ى تو ير شــــاصل   154 000بالمأوى لــــــــــــــــــ  

 ل2020م يون شاص  و عام  1,2وكبر من    المأوى  و و ريتيا  استفاق منها
 

 سبة العيش -  زاي 
 و و ريتيا إلى تفاقم حالة هشـة وصـال خف ـت  يها المسـاعدة ع ى الصـعيد   19-وقي جائحة كو يد - 77

لتموي  ع ى مدى السـنواي الق ي ة المامـيةل ومر  ل   واصـ ت األمم المتحدة والجهاي  العالمو بسـبب نقص ا
ــموق لدى ــريكة العم  معا لتعزيز  را كســـــب العيم وبناء القدرة ع ى الصـــ ــرقين قاخ يا   الشـــ الالجئين والمشـــ

  العيم  والمجتمعاي الم ــــيفةل وقامت منظمة العم  الدولية  بالشــــراكة مر المفومــــية  لتدخالي لتو ير ســــب 
 و إ يوبـيا  وووغـندا  وكينـيا  ومـالو  ومالوو  وموريـتانـيا  والنيجرل كمـا قعم البرـنامج ا نمـائو ســـــــــــــــب  العيم  

 وا عتماق ع ى الذاي  و إ يوبيا  وووغندا  والفاميرون  ومالول 

قنيين ا ق يميين  وعقـدي الهيـئة الحكومـية الـدولـية المعنـية ـبالتنمـية  إيغـاق( وول اجتمـاط لهـا ل ابراء الت  - 78
  كجزء من لرنـامج الـدعم التـابر لهـا الـذو و  ن خالل المنتـدى العـالمو لالجئينل 2021 و نيســـــــــــــــان/ولريـ   

ــأن  را العم    ــاء  و تنفيذ إعالن كم ا  بشــــ ــتعرض الابراء التقنيون التقدم الذو وحرزت  الدول األع ــــ واســــ
ــب  العيم وا عتماق ع ى الذاي لالجئين والعائدين وا ــيفة  و منطقة الهيئة الحكومية  وســـــــــــ لمجتمعاي الم ـــــــــــ

خبير من الــدول    100ل ووعــاق نحو  2019الــدوليــة المعنيــة بــالتنميــة  الــذو تم التوقير ع يــ   و آ ار/مــارس  
ــأكيـــد ع ى التزامهم لتنفيـــذ إعالن كم ـــا  وتعزيز إقمـــاط الالجئين  و   ــاء والجهـــاي الشــــــــــــــريكـــة التـ األع ــــــــــــــ

 الو نيةل النظم

الفقر  الذو ي ـــــم مفومـــــية األمم المتحدة لشـــــؤون الالجئين والبن   تالف تافيا و أةواســـــتادم ائ  - 79
لتا يص األشــــــــــــــاـاا المشــــــــــــــمولين   “نهج ا نتشــــــــــــــال من الفقر”منظمـة غير حكومـية قولـية(   13 اـلدولو و

ــعيفة  و  ــكانية ال ــــ ــية من ربقة الفقر المدقرل وقعمت الم اقرة الفئاي الســــ ــاا المفومــــ ل دا  و    16باختصــــ
 ونحاء و ريتيال جمير

ــية مر الوكالة الســـــــويدية ل تعاون ا نمائو الدولو ومؤســـــــســـــــة   - 80 و و ووغندا  قعمت شـــــــراكة المفومـــــ
 5 000غرامين كريدو وجريكول مؤسستين ل تموي  ال الغ الصغر  و توسير نطاق خدماتهما لتشم  وكبر من 

ــيفةل وقدم لرنامج األمم الم بس   من الالجئين وو راق المجتمعاي الم ــــ ــس تحدة ا نمائو والجهاي الشــــــريكة قعم ســــ
امروة من قعم سـب  العيم   10  000من الالجئين وو راق المجتمعاي الم ـيفةل واسـتفاقي  5 100العيم إلى 

 الذو تقدم  هيئة األمم المتحدة ل مروةل
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 إنهاء التشريد القسري   -   خامسا  
 العودة الطوعية -  ألف 

واســــتؤنفت عم ياي العوقة  الجائحة معظم عم ياي تيســــير عوقة الالجئينلع قت  و البداية بســــبب  - 81
   و ظ  وجوق تدالير 2020ل طء  و مواقر مب  الصـــــــومال وجنوب الســـــــوقان  و النصـــــــش البانو من عام 

 ل 19-ل وقاية من كو يد

 165 500  عـاق نحو 2017العوقة الطو ـية إلى لوروـندو  و وي ول/ســــــــــــــبتمبر    ومـنذ ـلدء عم ـياي - 82
وحـده  بمـا  و  لـ  العـائـدون من جمهوريـة   2021شــــــــــــــاص  و عـام    45  000وقـد عـاق     جئ إلى قيـارهمل

(ل ووشـــــــــــــــاري نتـائج  20  000( وجمهوريـة تنزانيـا المتحـدة  20  000( وروانـدا  1  946الفونغو الـديمقرا يـة  
ة العائدين ع ى الرصــــــد الذو وجرو مؤخرا  و منا ن العوقة  و لوروندو إلى حدوي بعض التحســــــن  و قدر 

 و المائة من األسـر المعيشـية العائدة  79الحصـول ع ى الادماي ونعاقة ا ندماط  حيد و اقي التقارير بأن 
 و المائة منها إمكانية الحصول ع ى  82تتو ر لها إمكانية الحصول ع ى الرعاية الصحية األولية وتتو ر لــــ  

 الحالة المدنيةل حص ت ع ى و ائن  و المائة منها 72األرض  وو اقي التقارير بأن  

 جئ إلى جمهورـية و ريتـيا الوســــــــــــــطى  وجنوب الســــــــــــــوقان  وكوي قيفوار    135 000وعـاق نحو  - 83
ــية   ــدي المفومـ ــوقان  رصـ ــوقان والسـ ــيةل و و جنوب السـ ــاعدة المفومـ ــورة ت قائية وو بمسـ ــواء بصـ ونيجيريا  سـ

ين والمشـــــــرقين قاخ يا  بطرق منها إقامة مشـــــــارير  األومـــــــاط  و منا ن العوقة وقدمت الدعم لالجئين العائد
مجتمعية تركز ع ى جهوق لناء الســالمل ويو ر النهج الذو يت ع  ك  من جنوب الســوقان والســوقان  و عم ية 
السالم التو ي ط ر لها ك  منهما ع ى الصعيد الو نو وساسا قويا لزياقة احتما ي العوقة المستدامةل ويقدم 

رنامج األمم المتحدة ا نمائو الدعم لمفومـــية الســـالم  و الســـوقان من وج  تنفيذ اتفاق ك  من المفومـــية وب 
 جوبا ل سالمل 

 
 الندماج المح ي -   اء 

ــاق  تم تنفيذ   - 84 ــتمري الم اقراي الرامية إلى تعزيز ا ندماط المح و  و جمير ونحاء و ريتيال  فو تشـ اسـ
  وتم إقمـاط جمير الالجئين الجـدق  و القرى الم ــــــــــــــيفـةل والهـدف من “إـيداط الالجئين خـارط المايمـاي”نهج  

وات اط نهج يستهدف إيجاق   2024 و المائة من مايماي الالجئين إلى قرى بح ول عام   30 ل  هو تحوي  
ــدايـــةل وقـــد لوحظـــت ــذ البـ ــا     الح ول منـ ــاق ع ى الـــذاي  و زامبيـ ــاقراي وخرى لتعزيز الفرامـــة وقعم ا عتمـ م ـ

  تم تجـدـيد تصــــــــــــــاري  إـقامـة مـدتهـا خمن  2020وزمـ الوو  ومالوو  وموزامبين  وـناميبـيال وبح ول نهـاـية عـام 
ما وتاح لهم  رصـــــــــة العم  بشـــــــــك  قانونو  و البالق  جئ ليبيرو  و غانا  م 2000ســـــــــنواي لما يقرب من 

والتـــأهـــ  ل تجنن  و نهـــايـــة المطـــافل و و ســــــــــــــيـــاق المنتـــدى العـــالمو لالجئين  تعهـــدي جمهوريـــة الفونغو 
 الديمقرا ية لتقديم تصاري  إقامة لمدة عشر سنواي لالجئين الروانديينل  

 
 إعادة التوطين -  جيم 

ياي إعاقة التو ين  و و ريتيال  قد وســــــفري القيوق المفرومــــــة  بشــــــدة عم  19-عط ت جائحة كو يد - 85
ع ى التنقــ  وترتي ــاي العمــ  عن بعــد عن انافــاض  و عم يــاي تحــديــد الحــالــة لغرض إعــاقة التو ين و و  
ــهرل واناف ــــــــــت   ــفر لعدة وشــــــــ المقالالي التو وجريت والط  اي التو قدمت لهذا الغرضل كما تم تع ين الســــــــ
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ــاقرة إلى ل ـــ  ــاقة التو ين منحـــا ي المغـ ــام    18  700  دان إعـ ــام    11  100  إلى  2019 و عـ    2020 و عـ
 و سيما حا ي المغاقرة الناشئة من إريتريا  وجمهورية الفونغو الديمقرا ية  والسوقانل 

وواصــــــــــــــ  ك  من رواندا والنيجر ا ســــــــــــــهـام  و إيجـاق ح ول  نـقا  حـياة الالجئين من خالل آلـياي   - 86
ــعاها ل عبور  و حا ــبي  المبال  تم  و عام  ومــ ــا من ليبيا  281إجالء   2020 ي الطوار ل  ع ى ســ شــــاصــ
وشــــــــااا من ليبيا إلى رواندال غير ون  ول الفترة التو يســــــــتغرقها بعض ل دان  209إلى النيجر وتم إجالء  

ب دين    وعاق مغاقرة ال19-إعاقة التو ين  و تجهيز الحا ي  الذو يرجر جزئيا إلى القيوق المتصــــــــــــ ة بكو يد
 ألغراض إعاقة التو ين  مما وقى إلى عرق ة المزيد من عم ياي ا جالء من ليبيال

 
 ح ول ل تشرد الداخ ي -  دال 

ــرقين قاخ يا  2020 و عام  - 87  4,2م يون شـــاص مقارنة لـــــــــــــــــ  2,7  تمكن عدق وق  بكبير من المشـ
ل 19-جزئـيا إلى جـائحـة كو ـيد  ( من العوقة إلى ومـاكن إقـامتهم  ويرجر  ـل 2019ماليين شــــــــــــــاص  و عـام 

شاص(ل    466 000م يون شاص( والفاميرون   1,4وكان وكبر األعداق  و جمهورية الفونغو الديمقرا ية  
 شاص(ل  174 000شاص( وجنوب السوقان   289 000وحد ت عم ياي عوقة وق  وي ا  و الصومال  

ــانية والمنظمة الدولية  - 88 ــؤون ا نسـ ــين الشـ ــ  مكتب تنسـ ــؤون وواصـ ــية األمم المتحدة لشـ ل هجرة ومفومـ
الالجئين الدعوة إلى إقماط المشـــــــــرقين قاخ يا  و وماكن تشـــــــــرقهم وو  و وماكن وخرى عندما   تفون العوقة 
إلى وماكنهم األصـ ية ممكنةل وشـجعت المفومـية ع ى تحوي  اسـتراتيجية عوقة المشـرقين قاخ يا القائمة حاليًا 

 نيجيريا إلى استراتيجية ح ول وكبر قال ية ل تطبينل  و و ية لورنو  و شمال شرق 
 

 استدامة الح ول - هاء 
ل مان استدامة عوقة الالجئين  ي زم تقديم الدعم لمساعدة العائدين ع ى إعاقة لناء حياتهمل ويمكن   - 89

ــاعدة القانوني  بس  العيم    ـــال عن المسـ ــس ــاعدة  و سـ ــاعدة النقدية والمسـ ــم   ل  تقديم المسـ ــول  ون يشـ ة ل حصـ
ع ى الو ائن والحصـــــــول ع ى الحن  و األرض والم فيةل وعم ت األمم المتحدة والجهاي الشـــــــريكة معا ع ى 

  وا ســـــــتجابة  حتياجاي إعاقة ا قماط التو ي زم تو يرها ل عائدين ع ى المدى الطوي ل  كفالة اســـــــتدامة العوقة
  بتياقة لرنامج األمم المتحدة 2021لوروندو لعام  وتمب  الاطة المشتركة لعوقة الالجئين ونعاقة إقماجهم  و  

ا نمائو ومفومـــــــــــية األمم المتحدة لشـــــــــــؤون الالجئين  مبا  إيجاليا ع ى ا ســـــــــــتجابة المتفام ة لالحتياجاي  
  ســـــــــــــتســـــــــــــتقب  لوروندو العائدين من 2021الفورية والطوي ة األج  ل عائدين ومجتمعاتهم المح يةل و و عام 

تحـدة  وجمهوريـة الفونغو الـديمقرا يـة  وروانـدا  وكينيـال ومر تزايـد عم يـاي العوقة الت قـائيـة جمهوريـة تنزانيـا الم
 و حوض بحيرة تشـــــــــــــــاق  قيمـت المنظمـة الـدوليـة ل هجرة حـالـة ا ســــــــــــــتقرار  و منـا ن العوقة  و تشـــــــــــــــاق  

ة المتع قــة والفــاميرون  ونيجيريــا لتصــــــــــــــميم تــدخالي تهــدف إلى إيجــاق ح ول قائمــة وتوجيــ  وولويــاي البرمجــ 
 با نتقال وا نعاشل 

قسرا  لدعم    وتعزز الشراكة الرامية إلى تحسين الفرا المتاحة ومام المجتمعاي الم يفة والمشرقين - 90
من هولندا  ومؤســــســــة التموي  الدولية  ومنظمة العم  الدولية  واليونيســــش  ومفومــــية األمم المتحدة لشــــؤون 

ــتدامة  وي ة األج  ل تشــــــــريدالالجئين  والبن  الدولو  إيجاق ح  القســــــــرول وتســــــــتهدف هذه الشــــــــراكة   ول مســــــ
المجتمعاي المح ية الم ـــــــــــيفة والالجئين  و إ يوبيا  وووغندا  والســـــــــــوقان  وكينيا من خالل ونشـــــــــــطة تحول  

التميز وا ســــتهداف  و البرامج  ا ســــتجاباي من تدالير إنســــانية إلى تدالير إنمائيةل و و رواندا  يهدف مركز
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تركة لين المفومــية وبرنامج األغذية العالمو إلى تحوي  المســاعدة الشــام ة المقدمة لجمير الالجئين إلى المشــ 
 نهج قائم ع ى ا حتياجاي يشم  ونشطة تهدف إلى قعم سب  العيم وا عتماق ع ى الذايل

يئة   و  قت حكومتا الســــــــــوقان وجنوب الســــــــــوقان  لدعم من اله2020و و تشــــــــــرين األول/وكتوبر  - 91
ــفائدة  ماليين شــاص نزحوا  7الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والمفومــية  م اقرة ح ول شــام ة مشــتركة لــــــــــــــ

ــد   قســــــرا من هذين الب دينل وتســــــعى الم اقرة   و إ ار لرنامج الدعم التابر ل هيئة الحكومية الدولية  إلى حشــــ
وي ة األج  لالجئين والعائدين والمشـرقين قاخ يا الدعم الدولو من وج  ا نعاش الم كر وت بية ا حتياجاي الط

 و الســوقان وجنوب الســوقان  وكذل   و   والمجتمعاي الم ــيفة  و مجالو لناء الســالم والقدرة ع ى الصــموق
 الب دان الم يفة المجاورةل 

ــرق وتهيئة  - 92 ــ اب الجذرية ل تشــــــ ووقى هيك  األمم المتحدة ل ســــــــالم واألمن قورا هاما  و معالجة األســــــ
ــالم الدعم المالو  ــندوق لناء الســ ــرقين قاخ يال وقدم صــ ــتدامة لالجئين والمشــ الظروف المواتية لعوقة آمنة ومســ

الديمقرا ية  والســـــــوقانل  لعدة مشـــــــارير تتصـــــــ  بالح ول  بما  و  ل   و لوركينا  اســـــــو  وجمهورية الفونغو
وقعمت لجنة لناء الســـــالم الجهوق الو نية وا ق يمية الرامية إلى التصـــــدو ل تحدياي الســـــياســـــية وا جتما ية  
ــاقية واألمنية  و البيئاي المتأ رة بالنزاعاي  بما  و  ل   و منطقة وســــــط و ريتيا  ومنطقة ال حيراي   وا قتصــــ

 يتيا ومنطقة الساح ل الفبرى  وحوض بحيرة تشاق  وغرب و ر 
 
 

 الشراكات  -  سادسا  
وقي الشــــــــــــــراكـاي مر  ـائفـة واســــــــــــــعـة من الجهـاي الفـاع ـة  بمـا  و  لـ  المنظمـاي غير الحكومـية  - 93

ــاعدة والح ول   ــركاء  و التنمية والمنظماي ا ق يمية والقطاط الااا  قورا حيويا  و تو ير الحماية والمسـ والشـ
 وتيسـر آلية التنسـين ا ق يمو التنسـين الفعال لين ا تحاق األ ريقو واألمم المتحدة  تمشـيالالجئين  و و ريتيال  

لتعزيز الشراكة  و مجال السالم واألمن   2017مر ا  ار المشترك لين األمم المتحدة وا تحاق األ ريقو لعام 
وخطة التنمية   2063فيذ خطة عام لين ا تحاق األ ريقو واألمم المتحدة لتن   2018ون ار العم  المشترك لعام  

 ل 2030المستدامة لعام 

وومــــــــــــــعــت وربر خطط إق يميــة مشــــــــــــــتركــة لين الوكــا ي  غــا ــة الالجئين لفــائــدة كــ  من إ يوبيــا    - 94
وبورونـدو  وجمهوريـة الفونغو الـديمقرا يـة  وجنوب الســــــــــــــوقانل وقعمـت الاطط العمـ  ع ى نحو وو ن مر 

ن ع ى الصــــــــــــــعيـدين ا نســــــــــــــانو وا نمـائو  تمشــــــــــــــيـا مر ا تفـاق العـالمو الحكومـاي المعنيـة وعززي التعـاو 
ل ــــدان ال جوء  و و ريتيــــا   ل ــــدا  13الالجئينل وتشــــــــــــــمــــ  الاطط ا ق يميــــة  غــــا ــــة الالجئين   بشـــــــــــــــــأن من 

 شريكةل جهة 235 و

ووســــــهمت الشــــــراكاي مر القطاط الااا بشــــــك  متزايد  و تو ير الحماية والح ول ل مشــــــرقين  عن  - 95
 عم ية قطرية ل مفومية  و و ريتيا  ع ى سبي  المبالل  25تقديم الدعم إلى   رين

  
 التموية  -  سا عا  

  خصـــــــــــــص منســـــــــــــن ا غا ة  و حا ي  2021ويار/مايو    15و  2020 و الفترة لين تموز/يولي    - 96
ــندوق المركزو لمواجهة الطوار  لدعم األنشـــــطة الم  107,5الطوار   نقذة ل حياة ماليين قو ر مقدمة من الصـــ

 و تســـعة ل دان  و و ريتيا تأ ري بالنزاعايل وت ـــمن هذا المب غ ماصـــصـــاي مرصـــوقة من نا ذة ا ســـتجابة  
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م يون قو ر(ل وكان ل صندوق    36م يون قو ر( ومن نا ذة تموي  الطوار  الناقصة التموي     71,5السريعة  
ــانية الم حة التو تما  ـــــــت عنها حا ي التشـــــــرق الجديدة الناجمة عن قور  عال  و ت بية ا حتياجاي ا نســـــ

وكذل  ســــد الفجواي الحرجة  و المســــاعدة المقدمة ل حفا  ع ى   العنش  و إ يوبيا  وبوركينا  اســــو  ونيجيريا 
 الحياة ألولئ  الذين يعانون من التشرق المطول  و جمهورية الفونغو الديمقرا ية وب دان وخرىل

إ يوبيــــا    28يجيريــــا وكبر مب غ من التمويــــ   وت قــــت منظمــــاي المعونــــة  و ن  - 97 م يون قو ر(  ت يهــــا 
ــو   13  ــوقان   12م يون قو ر(  وبوركينا  اســـــــــــ ماليين قو ر(  وجمهورية و ريتيا  10م يون قو ر(  والســـــــــــ

ــوقان   9الوســــــــطى   ماليين قو ر(  وجمهورية   7ماليين قو ر(  وموزامبين   7ماليين قو ر(  وجنوب الســــــ
ــاق   5ماليين قو ر(  وووغنــدا    5ماليين قو ر(  وبورونــدو    7الــديمقرا يــة    الفونغو ماليين قو ر(  وتشـــــــــــــ

 ماليين قو ر(ل 4,5 

م يون قو ر ل شــركاء  و المجال ا نســانو  375,5وقدمت الصــناقين القطرية المشــتركة  و و ريتيا  - 98
ــاير   ــانو/ينـــ البـــ ــانون  كـــ لين  الفترة  ــايو    2020 و  ــار/مـــ والمح يون 2021وويـــ الو نيون  ــاء  الشــــــــــــــركـــ وت قى  ل 

م يون قو ر( من مجموط التموي   متجاوزين لذل  هدف الصــــــفقة الفبرى بشــــــأن تموي   102المائة    و 27
م يون قو ر ل شــــــركاء  60األنشــــــطة ا نســــــانيةل وخصــــــصــــــت ســــــ عة صــــــناقين قطرية مشــــــتركة  و و ريتيا 

 ل19-المجال ا نسانو لدعم جهوق التصدو لفو يد  و
  

 استنتاجات وتوصيات  -  ثامنا  
جميع جوانب الحياة وزيادة المعاناة اإلنسااانية، ووقوخ خسااالر   إلى تعطية  19-أدت جالحة كوفيد - 99

اقتجااادية، وفرض قيود ع ى تنقة البشاار والحجااول ع ى ال جوء، وحدوت فجوات في التع يم، وزيادة حادة  
المتع قة  الجااحة العق يةو وقد تراارر المشااردون  شاادة من  ثار  في العنف الجنسااي والجنساااني والمسااالة  

كما أن جهود السااتجا ة اإلنسااانية من جانب األمم المتحدة والجهات الشااريكة قد أعيق.  شاادةو    الجالحة،
الكثير من المكاساااااب التي تحقق. في مجالي التع يم والعتماد ع ى الذات في أفريقيا انتكاسااااااتو    وشاااااهد

، ساااااانح. الفري لتعديد اإلدماج، تمشاااااايا مع التفاق العالمي  شاااااانن الالجئين، و ة  وفي الوق. نفساااااا 
 الترامن بين الب دان المريفة لالجئين قوياو

و ولألساف، اساتمرت  “إساكات البنادق في أفريقيا”هو   2020وكان موضاوخ التحاد األفريقي لعام   - 100
كبيرة من األشااااخاي في أفريقيا، وحال. دون    انتهاكات حقوق اإلنسااااان والنداخ والعنف في تشااااريد أعداد

م يون شخص مشمولين  اختجاي    36ول يمكن توفير ح ول لنحو    عودة الماليين من الناس إلى ديارهمو
والشااااااراكات المتينة ع ى الجااااااعيد المتعدد األطرا ،    المفوضااااااية في المنطقة إل من خالل التعاون القوي 

 ئينو ومن هذا المنط ق:تمشيا مع التفاق العالمي  شنن الالج

تمشايا مع ندالي من أجة وف  إطالق النار ع ى الجاعيد العالمي، أدعو جميع الجهات    و( 
لمعالجة األساااااباب الجذرية ل تشااااارد، بهد     “إساااااكات البنادق”الفاع ة إلى مرااااااعفة الجهود الرامية إلى 

 ي أفريقيا؛إنهاء النداخ، وتجنب العواقب اإلنسانية الخطيرة، وتيسير التنمية ف

أدعو جميع األطرا  إلى كفالة احترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق    ب( 
اإلنسان؛ وحماية المدنيين أثناء النداخ المس ح ومنع النتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، ولسيما العنف  

 الجنسي والجنساني والتجدي لتهريب البشر والتجار بهم؛
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الاادول  ااالتدامهااا  اااحترام الحق في ط ااب ال جوء، وه قاااء حاادودهااا مفتوحااة أمااام    أذكر  ط( 
الفارين من النداخ والضاطهاد، واللتدام  مبدأ عدم اإلعادة القسارية، وأذكرها في هذا الخجاوي  نن ضامان  

 حماية الالجئين وحماية الجحة العامة ل ينفي أحدهما اآلخر؛

ع ى الجميع ع ى قدم المسااااااااااواة،    19-لقاحات كوفيدتمشااااااااايا مع دعواتي إلى توزيع    ق( 
أناشاد الدول أن تدرج الالجئين والعالدين والمشاردين داخ يا وعديمي الجنساية وغيرهم من الفئات الساكانية  

 ،  ما في ذلك الحجول ع ى ال قاحات؛ 19-الرعيفة في التدابير الرامية ل تجدي لكوفيد

وات عااج اة لمعاالجاة أوجا  انعادام المساااااااااااواة بين  أدعو جميع األطرا  إلى اتخااذ خط  ه( 
، وأحث جميع أصااحاب المجاا حة ع ى  19-الجنسااين اآلخذة في التساااخ التي تساابب. فيها جالحة كوفيد

ومنع العنف الجنساااي والجنسااااني    مرااااعفة الجهود لدعم تولي النسااااء والفتيات المشاااردات أدوارا فيادية،
 تعددة القطاعات؛والتجدي لهما، وضمان استجا ة شام ة م

أذكر  حدن وأسااااااى فقدان عام ين في مجال تقديم المعونة خالل العام، وأناشااااااد الدول    و( 
والجهاات الفااع اة من غير الادول أن تتخاذ جميع الخطوات المنااساااااااااباة لحمااياة العاام ين في مجاال تقاديم  

 ن إلى المساعدة؛المساعدة اإلنسانية وتيسير الوصول السريع ودون عوالق إلى األشخاي المحتاجي

إذ أقر  االخطوات اإليجاابياة المتخاذة في  عب الب ادان دعماا لالتفااق العاالمي  شاااااااااانن    ز( 
الجتمااخ    الالجئين، أحاث الادول ع ى التعجياة بتنفياذ تعهادات المنتادى العاالمي لالجئين والساااااااااتفاادة من

لتحديد حجم التقدم المحرز والمجالت    2021القادم ل مسؤولين الرفيعي المستوى في كانون األول/ديسمبر  
 التي تحتاج إلى الدعم؛ 

التي لم تجدق   24التي لم توقع  عد ع ى اتفافية كمبال والدول الاا   15أشجع الدول الاا   ح( 
 شاااااانن وضااااااع   1954لم تنراااااام  عد إلى اتفافية عام   ع يها  عد ع ى أن تفعة ذلك؛ وأشااااااجع الدول التي

المتع قة  خفب حالت انعدام الجنساااااية ع ى أن تفعة    1961األشاااااخاي عديمي الجنساااااية واتفافية عام 
 ؛2024ذلك، وأن تعمة ع ى تحقيق هد  القراء ع ى حالت انعدام الجنسية  ح ول عام 

م يون شااااااااخص في    22,2داخ يا ب غ  نظرا لوجود عدد غير مساااااااابوق من المشااااااااردين   ( ل 
، أناشااااااااد جميع األطرا  تكثي  الجهود لمعالجة األسااااااااباب الجذرية ل تشاااااااارد الداخ ي في القارة  2020 عام 

 والنهوض  حماية المشردين داخ يا وهيجاد ح ول لهم،  ما يتفق مع المبادئ التوجيهية  شنن التشرد الداخ ي؛ 

وده من أجة إيجاد ح ول لالجئين،  ما في ذلك  أحث المجتمع الدولي ع ى مرااعفة جه  و( 
عودتهم الطوعية وهدماجهم في المجتمع المح ي وهعادة توطينهم وهتاحة ساااااابة تكمي ية لقبول دخولهم إلى  

 الب دان، وضمان أن تكون العودة طوعية و منة وكريمة ومستدامة؛

فع قادماا بتحقيق تط عاات  إذ ألحظ الحااجاة الم حاة إلى زياادة الساااااااااتثماار في التع يم ل اد  ك( 
الدول تعديد    من أهدا  التنمية المسااتدامة، أناشااد  4وتحقيق الهد     2030عام  التنمية المسااتدامة ل خطة

 فري حجول الالجئين ع ى التع يم،  ما في ذلك من خالل اإلدماج في النظم الوطنية؛

اإلنسااان والعدالة    الدول ع ى دعم الحوكمة الرشاايدة والديمقراطية واحترام حقوق  شااجعأ  ل( 
: أفريقيا التي نجابو  2063وسايادة القانون وع ى تعديد اإلدماج والتنمية المساتدامة، تمشايا مع خطة عام  

  وأهدا  التنمية المستدامة؛ إليها التي وضعها التحاد األفريقي
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الة  أؤيد الجهود الحساااااانة التوقي. والمسااااااتمرة التي يبذلها التحاد األفريقي لتفعية الوك  م( 
األفريقياة ل شاااااااااؤون اإلنسااااااااااانياة من أجاة تمكين وتعديد قادرات أفريقياا التنبؤياة والوقاالياة وقادراتهاا ع ى  

 ما يؤدي إلى تعديد    الساتجا ة التي تمكنها من التجادي لألزمات اإلنساانية،  ما في ذلك التشاريد القساري،
 الدولية؛ منظومة العمة اإلنساني

ئين أن ُتدمج تدابير اسااتجا ة شااام ة متع قة  الالجئين في أناشااد الب دان المراايفة لالج  ن( 
خططها اإلنمالية الوطنية، بدعم من الشاااااركاء في التنمية والمؤساااااساااااات المالية، وأن تتبع نُهجا تشااااامة  

 الجميع وأن تدعم إيجاد ح ول دالمة؛

، أحث  19-بينما أقر  الحالة القتجاااااادية العالمية المتدهورة الناجمة عن جالحة كوفيد  س( 
الجهات المانحة ع ى مواصاااااااا ة كفالة توفير التموية الكافي والمرن والقابة ل تنبؤ ل مساااااااااعدة ع ى ت بية  
احتياجات الالجئين والعالدين والمشااااردين داخ يا في أفريقيا ودعم تقاساااام العبء والمسااااؤولية ع ى النحو  

 المبين في التفاق العالمي  شنن الالجئينو
 


