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 والسبعون الثانية الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من 65 لبندا

 لشررررر ون السرررررام  املتحررررردة األمررررر  مفرررررو  تقريرررررر
 والعا رردي  ابلالجئرر  املتصرر ة واملسررا   الالجئرر  
    اإلنسانية واملسا   واملشردي  

 أفريقيا يف واملشردي  والعا دي  الالجئ  إىل املساعدة تقدمي  
  

 العام األم  تقرير  
 

 موجز 
 يف الــوا  ة املعلومــا  يســتلم  وهــو. 71/173 العامــ  اجلمعيــ  بقــرا  عمــا التقريــر هــ ا يُقــد   

 مـن الفـةة ويغطـ  (،A/71/354) والسـبعني احلا يـ   و هتـا يف العامـ  اجلمعيـ  إىل املقد  العا  األمني تقرير
 الاجئـــني لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  وتولـــت. 2017 حزيران/يونيـــ  30 إىل 2016 متوز/يوليـــ  1

 تنسـيق وملتـ  للاجـرة، الدوليـ  املنظمـ  مـن كـ  قـدماا الـي املعلومـا  يشـم  وهـو التقرير، ه ا تنسيق
 وبــرجم  للطفولــ ، املتحــدة األمــم ومنظمــ  اإلنســان، حلقــو  املتحــدة األمــم ومفوضــي  اإلنســاني ، الشــؤون
 املتحـدة األمـم وصـندو  املـرةة، ومتلـني اجلنسني بني للمساواة املتحدة األمم وهيئ  اإلمنائ ، املتحدة األمم

 تقـا ير مـن مسـتمدة معلومـا  ةيضـا ويشـم . العاملي  الصح  ومنظم  العامل ، األغ ي  وبرجم  للسلان،
 .الداخل  التشر   صد مركز عن صا  ة
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 مقدمة - أوال 
 عـد  يف مطـر ا از اي ا شـاد  الـي املاضـي ، السـن  مـد  علـ  متعد ة أبزما  (1)ةفريقيا أتثر  - 1

 ةفريقيـا ومجاو ي  بو وندي، يف األمن وانعدا  االستقرا  عد  وة  . واالضطاا  النزاعا  بسب  املشر ين
 حتركـــا  إىل ونيجـــ اي والصـــومال الدميقراطيـــ  اللونغـــو مجاو يـــ  مـــن وةجـــزا  الســـو ان وجنـــو  الوســـط ،
 القـا ة، ةحنـا  مجيـ  يف عديـدة حـاال  حـ   ون وظلـت. وعربها احلدو   اخ  السلان من كب ة ألعدا 
 . ةمدها طال الي حاالهتم يف  اخليا واملشر ين الاجئني من املايني وبق 

 ةكثـر إىل 4.4 مـن ةفريقيـا يف  اخليـا واملشـر ين الاجئـني عـد  ا تفـ  ،2016 عـا  هناي  وحبلول - 2
 وإضــاف . التـواي علـ  شــ، ، مليـون 11 مـن ةكثــر إىل مايـني 10.7 ومـن شــ، ، مايـني مخسـ  مـن
 وتلقـ . اجلنسـي  عـدم شـ،  مبليون يقد  وما للجو  ملتمس 450 000 املنطق  استضافت ذلك، إىل

 وكانــت. متزايــدة اقتصــا ي  صــعو   مناــا العديــد واجــ  الــي اجملــاو ة، البلــدان يف احلمايــ  الاجئــني معظــم
 استضافت الي األفريقي  البلدان وكينيا والسو ان، الدميقراطي ، اللونغو ومجاو ي  وتشا ، وةوغندا، إثيوبيا،
 . الفةة ه ه خال ةوغندا يف الاجئني عد  تقريبا وتضاعف الاجئني، من عد  ةكرب
 القيـا  األفريق ، والقرن ةفريقيا شر  يف سيما ال اجملاع ، وخطر الغ ائ  األمن انعدا  واستوج  - 3

 مليــون 20 حــواي تضـر  نيجــ اي، ومشــال والصـومال الســو ان جنــو  مـن ةجــزا  ففــ . كبـ ة إغاثــ  جباـو 
 الـنق  ألوجـ  ونتيجـ . الغـ ائ  األمـن انعـدا  من زا ا الل ين واجلفاف املطول النزاع من ك  من ش، 

 وهـــو اإلعاشـــ ، حلصـــ  ختفيضـــا  (2)ةفريقيـــا يف  لاجئـــني متعلقـــ  عمليـــا  تســـ  شـــاد  التمويـــ ، يف
 . تقريبا الجئ مليوين عل  سلبي  ةاث  ل  كانت ما
 ةفريقيـــا، منـــاطق مـــن العديـــد يف حتـــداي تشـــل  واملاـــاجرين لاجئـــني امل،تلطـــ  التحركـــا  وظلـــت - 4
 األفريقــ  والقــرن اللــرب  البحــ ا  منطقــ  ومــن ةفريقيــا، مشــال  جتــاه اللــرب  الصــحرا  عــرب ذلــك يف مبــا

 كبــ ة وصــعو   خمــاطر وشــللت الــيمن، إىل عــدن وخلــي  األمحــر البحــر وعــرب األفريقــ ، اجلنــو  صــو 
 .املستقبل  للبلدان  لنسب  احلماي  جمال يف
 إىل الراميــ  اجلديــدة املبــا  ا  مــن عــد  مــن ةفريقيــا تســتفيد ةن يتوقــ  املعقــدة، اخللفيــ  هــ ه وإزا  - 5

 الفاعلـ  واجلاـا  والوطنيـ  الدوليـ  احللوميـ  غـ  واملنظمـا  اإلقليميـ ، واملنظما  األعضا ، الدول حتفيز
 التعاـد مت الـي االلتزامـا  ذلـك ويشـم . و وليـ  وإقليميـ  وطنيـ   سـتجا   القيا  عل  ،التنمي  جمال يف
 ومــؤمتر ؛2016 ةاي /مــايو يف املعقــو  اللــرب ( الصــفق  )مثــ  اإلنســاين للعمــ  العــامل  القمــ  مــؤمتر يف هبــا

 يف املعقــو  واملاــاجرين، لاجئــني اللبــ ة التحركــا  مســةل  لتنــاول العامــ  للجمعيــ  املســتو  الرفيــ  القمــ 
 قمـ  ومـؤمتر واملاـاجرين؛ الاجئـني ةجـ  مـن نيويو ك إعان اعتما  إىل ة   ال ي ،2016 ةيلول/سبتمرب

 تــؤ ي ةن ويتوقـ . اهلامـ  اإلقليميــ  املسـاع  مـن عـد  عــن فضـا ذلـك؛ تـا الــ ي  لاجئـني املعـي القـا ة
 إضـافي ، مـوا   تـوف  عـن فضا ةفض ، حنو عل  ب  التنبؤ وميلن مشوال ةكثر هن  اتباع إىل املبا  ا  تلك
 . التشريد حلاال  احللول وتعزيز اإلنساني  االحتياجا  تلبي  ةج  من

__________ 

 .وحدها اللرب  الصحرا  جنو  ةفريقيا إىل “ةفريقيا” كلم  تش  التقرير، ه ا يف (1) 

 و وانــــدا، الســــو ان، وجنــــو  الدميقراطيــــ ، اللونغــــو ومجاو يــــ  املتحــــدة، تنزانيــــا ومجاو يــــ  وتشــــا ، فاســــو، وبو كينــــا إثيوبيــــا، (2) 
 .وكينيا واللام ون،
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 اإلق يمية دون املناطق ع  عامة حملات - اثنيا 
 األفريق  القرن ذلك يف مبا أفريقيا  شرق - ألف 

 ةفريقيـا، شـر  يف اجلفـاف ةن ةمـدها طـال الـي واألخـر  األخـ ة النزاعـا  آاث  تفـاقم من زا  مما - 6
ـــا مـــن ةحنـــا  يف ذلـــك يف مبـــا الغـــ ائ ، لألمـــن شـــديد انعـــدا  إىل ة   األفريقـــ ، القـــرن ذلـــك يف مبـــا  إثيوبي

. النــــزو  مــــن مزيــــد يف ســــاهم مــــا وهــــو - اجملاعــــ  خطــــر والصــــومال الســــو ان جنــــو  واجــــ  فيمــــا وكينيــــا،
 الدميقراطيــ ، اللونغــو مجاو يــ  مــن معظماــم الجــئ، مايــني 3.2 حنــو اإلقليميــ   ون املنطقــ  واستضــافت

 الســو ان جنــو  يف  اخليــا املشــر ين مــن مايــني 5.6 حــواي فياــا وكــان والصــومال، الســو ان، وجنــو 
 مـــن ةكثـــر فـــر حيـــ  اإلقليميـــ ،  ون املنطقـــ  علـــ  تـــؤثر الـــيمن يف احلـــر  وظلـــت. والصـــومال والســـو ان

 والصـومال والسـو ان، وجيبـو،، إثيوبيـا، إىل آخـرين وةش،اص اثلث  بلدان و عااي الاجئني من 95 000
 .2015 عا  يف األزم  بداي  من 
 يوجــــد إذ العــــامل ، الصــــعيد علــــ  ةمــــدا األطــــول النــــزو  حــــاال  إحــــد  يشــــل  الصــــومال وظــــ  - 7
 حـــواي إىل  إلضـــاف  والـــيمن، وكينيـــا، وجيبـــو،، وةوغنـــدا، إثيوبيـــا، يف صـــوماي الجـــئ مليـــون مـــن يقـــر  مـــا

ــــون 1.5 ــــا يف  ا ا  خمــــيم ســــلان عــــد  اخنفــــ  ،2016 عــــا  ويف.  اخليــــا مشــــر  ملي ــ كيني  60 000 بـــ
 والعــو ة الضــعفا  الاجئــني تــوطني وإعــا ة ةخــر ، مواقــ  إىل صــوماليني غــ  ةشــ،اص لنقــ  نتيجــ  شــ، ،
 األمـــن، وانعـــدا  االســـتقرا ، عـــد  مـــن كـــ  ةعـــا  ذلـــك، ومـــ . صـــوماي 34 000 مـــن يقـــر  ملـــا الطوعيـــ 

 . العو ة عمليا  من مزيد حدوث الصومال يف األغ ي  يف والنق  احملدو ة االجتماعي  واملرافق واخلدما 
 املتعلقـ  الطـوا   حالـ  وةصبحت ،2016 متوز/يولي  يف حدة السو ان جنو  يف األزم  وزا   - ٨

 وحـــاال  واالختطـــاف القتـــ  وعمليـــا  املســـل  النـــزاع مـــن كـــ  وة  . العـــام يف منـــوا األســـرع  لاجئـــني
 لألشــ،اص كبــ ة حتركــا  إىل األغ يــ ، نقــ  بســب  تفاقمــت الــي العامــ ، الفوضــ  وحالــ  االغتصــا 

 ،2016 عـا  هناي  وحبلول. التغ ي  سو  من خط ة مستواي  من الفا ين من العديد وعاىن. احلدو  عرب
 مــنام مليـون 1.9 فةصـب   اي هــم، تـرك علـ  الســو ان جنـو  مـواطي مــن ة بعـ  كـ  بــني مـن واحـد ةجـرب 

 جنــو  مــن الاجئــني مــن عــد  ةكــرب ةوغنــدا واستضــافت. الجئــني آخــرين مليــون 1.4 و  اخليــا مشــر ين
 شـــــ، (، 340 000) إثيوبيـــــا مــــن كـــــ  يلياـــــا شــــ، ، 640 000 مـــــن يقـــــر  مــــا بلـــــ  الســــو ان،
 الدميقراطيـــــــــ  اللونغـــــــــو ومجاو يـــــــــ  شـــــــــ، (، ٨٨ 000) وكينيـــــــــا شـــــــــ، (، 29٨ 000) والســـــــــو ان

 . ش، ( 4 900) الوسط  ةفريقيا ومجاو ي  ش، (، 67 000)
 يف شـــــــ،  مايـــــــني 5.1 لــــــــ واحلمايـــــــ  اإلنســـــــاني  املســـــــاعدة تـــــــوف  مت الســـــــو ان، جنـــــــو  ويف - 9

 األشـ،اص إىل الوصـول فياـا كـان الـي األماكن يف ،2017 عا  يف ش،  مايني 3.4 و 2016 عا 
 100 000 كـــان شــباف/فرباير، وحبلــول. ضــعفا الفئــا  ةكثــر علـــ  الةكيــز مــ  مملنــا، إليامــا احملتــاجني
 كــانوا شــ،  مليــون مــن ةكثــر ةن العــامل  األغ يــ  بــرجم  واعتــرب جوعــا، املــو  خطــر يواجاــون شــ، 
 النقيــــ ، وامليــــاه اللافيــــ ، اإلعاشــــ  حصــــ  تــــوف  التمويــــ  يف احلــــا  الــــنق  وجعــــ . اجملاعــــ  حافــــ  علــــ 

 التغ يـ  سـو  مـن مـنام العديـد عـاىن إذ خـاص، بشـل  األطفـال وأتثـر. الصـعوب   ل  الصحي  واخلدما 
 ةكثـــر وكــان.  اخليـــا مشــر ين آخـــرين طفــ  مليـــون وكــان البلــد، مـــن طفــ  مليـــون مــن ةكثـــر وفــر. اخلطــ 

 ةن وقُــد . ذوياـم عـن منفصـلني ةو مصــحوبني غـ  إمـا السـو ان جنــو  حـدو  عـربوا طفـ  75 000مـن
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 الغـــ ائ  األمـــن انعـــدا  مـــن يعـــانون كـــانوا الســـلان، مـــن املائـــ  يف 50 ةو شـــ، ، مايـــني ســـت  حـــواي
 .السابق الشار يف ش،  مايني 5.5 ـبـ مقا ن  ،2017 حزيران/يوني  يف الشديد

 عنـــد شــ،  650 000 إىل فوصــ  طفيــف بشــل  الســو ان مــن القــا مني الاجئــني عــد  وزا  - 10
 مشـر  مليـون 2.3 حنـو هنـاك وكان السو ان، وجنو  تشا  من ك   ألساس استضافام ،2016 عا  هناي 

ـــــاجون  اخليـــــا ـــــني الاجئـــــني عـــــد  وا تفـــــ . اإلنســـــاني  املســـــاعدة إىل حيت  يف شـــــ،  407 500 مـــــن اإل يةي
  .والسو ان إثيوبيا من ك  معظمام استضاف ،2016 عا  يف ش،  460 000 حواي إىل 2015 عا 

 
  الكربى البحريات ومنطقة أفريقيا وسط - ابء 

 بو ونـدي 417 000 حـواي فـر ،2015 عـا  يف بو ونـدي يف املدنيـ  االضطرا   اندالع من  - 11
 إىل تقريبـا شـ،  241 000 حـواي وفر. 2016 عا  خال ش،  120 000 فيام مبن البلد، من

 40 000 و ةوغندا، إىل ش،  3٨ 000 و  واندا، إىل ش،  ٨5 000 و املتحدة، تنزانيا مجاو ي 
ــــاك وكانــــت. الدميقراطيــــ  اللونغــــو مجاو يــــ  إىل شــــ،  ــــد يف حتــــداي  هن  لت،فيــــف إضــــافي  ة اض حتدي
 . و واندا املتحدة تنزانيا مجاو ي  يف سيما وال امللتظ ، امل،يما  عل  الضغط

. السياســـي  التطــو ا  بســـب  املتقلبــ  األمنيــ  احلالـــ  تفاقمــت الدميقراطيـــ ، اللونغــو مجاو يــ  ويف - 12
 مــن مزيــد إىل اإلنســان حقــو  وانتااكــا  العشــوائ  القتــ  وعمليــا  للعنــف جديــدة انــدالعا  ة   إذ

 فــر فقــد  لفعــ ،  اخليــا مشــر  شــ،  مليــون 2.2 حــواي كــان ولــئن. احلــدو  عــرب ذلــك يف مبــا التشــريد،
 ليصـ  ،2016 عـا  مـن الثـاين النصـف خـال كاسـاي منطق  يف الصراع من آخرين ش،  مليون 1.3

 ةنغــوال، إىل شــ،  31 000 حــواي وفــر. شــ،  مايــني 3.7 إىل املشــر ين األشــ،اص عــد  جممــوع
ــــ لك ليصــــ  ــــ ين املنطقــــ  يف الاجئــــني عــــد  جممــــوع ب ــــ  مــــن ةصــــلام ال ــــ  اللونغــــو مجاو ي  إىل الدميقراطي

 الدميقراطيــــ  اللونغــــو مجاو يــــ  واصــــلت حزيران/يونيــــ ، 30 وحــــى. شــــ،  570 000 مــــن يقــــر  مــــا
 ةفريقيـــا ومجاو يـــ  شــ، (، 245 000)  وانـــدا مــن معظماـــم الجـــئ، 473 000 مــن ةكثـــر استضــاف 
 . ش، ( ٨0 775) السو ان وجنو  ش، ( 102 000) الوسط 

 وبــراي  مبــا ي يف املســلح  اجلماعــا  بــني القتــال اســتئناف ة   الوســط ، ةفريقيــا مجاو يــ  ويف - 13
 متوز/يوليـ ، فبحلـول. اجملـاو ة البلدان إىل جد  قا مني ووصول للسلان  اخلي  حتركا  إىل  ندو و وكاغا
ـــــاك كـــــان ـــــ  مـــــن الجـــــئ 4٨1 000 حـــــواي هن ـــــ  تشـــــا ، يف الوســـــط  ةفريقيـــــا مجاو ي  اللونغـــــو ومجاو ي

 زاي ة ميثـ  مـا وهـو  اخليـا، مشـر ين شـ،  560 000 قراب  وكان. واللونغو واللام ون، الدميقراطي ،
 بـني الفـةة يف جديـدة تشـريد حال  1٨0 000 من ةكثر ووق  املاضي ،  لسن  مقا ن  املائ  يف 40 بنسب 

  اخليـــا املشـــر ين مـــن لـــ الف املســـاعدة قُـــدمت املتقلبـــ ، احلالـــ  مـــن الـــرغم وعلـــ . ومتوز/يوليـــ  ةاي /مـــايو
 تلقـــا  مــن الوســط  ةفريقيـــا مجاو يــ  مــن الجـــئ 34 000 حــواي عــا  فيمـــا العاصــم ، إىل طوعــا للعــو ة
 . األصلي  مناطقام إىل ةنفسام

 
 أفريقيا غرب - جي  

 التشـريد مـن املزيـد وقـوع يف احلـدو  وعـرب نيجـ اي شـر  مشـال يف املـدنيني ضـد اهلجمـا  تسببت - 14
 هـ ه استضـافت وإمجـاال،. ووسطاا ماي مشال يف األمني  احلال  تدهو   فيما ونيج اي، والنيجر تشا  يف

 النــاجم شــريدالت وتواصــ .  اخليــا مشــر  مليــون 2.7 و الجــئ 300 000 حــواي اإلقليميــ   ون املنطقــ 
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ــــك يف مبــــا احملليــــ ، اجملتمعــــا  بــــني االشــــتباكا  عــــن  واملــــزا عني الرعــــ  علــــ  املعتمــــدين املــــزا عني بــــني ذل
 فاســو وبو كينــا ومــاي نيجــ اي يف األوىل  لد جــ  وةثــر  أل اضــ ، املتعلقــ  املســائ  بســب  و/ةو املســتقرين

 .وتوغو وغاج  يفوا  وكو 
 اجملاعـ ، مـن قريبـ  ظـروف جانـ  إىل اإلنسـان، حقـو  انتااكا  ة   نيج اي، شر  مشال ويف - 15
 نيجــ ي 200 000 مــن ةكثــر ووجــد. شــ،  مليــون 1.٨ حــواي إىل  اخليــا املشــر ين عــد  ا تفــاع إىل

 وقـا . فقـ ة مضـيف  حمليـ  جمتمعـا  يف مـنام العظمـ  الغالبي  وتعيش والنيجر، واللام ون تشا  يف ماذا
 اسـتمرا  ةجـ  مـن  لـدعوة وقـاموا  لواثئـق، وزو وهـم الاجئني، بتسجي  وشركائاا املتحدة األمم من ك 
 ةن مـن الـرغم علـ   اخليـا املشـر ين إىل املقدم  املساعدة تعزيز ومت. القسري  اإلعا ة ملن  اللجو  حق من 

 وبــــــني. املنـــــاطق بعــــــ  يف جـــــدا صـــــعبا ظــــــ  األساســـــي  املعونــــــ  وعناصـــــر والغـــــ ا  املائــــــم املـــــةو  تـــــوف 
 اللـــام ون، مـــن ةنفســـام تلقـــا  مـــن نيجـــ ي الجـــئ 13 000 حـــواي عـــا  وحزيران/يونيـــ ، نيســـان/ةبري 

 العـو ة حـاال  عـن تقـا ير و و  اسـتمر فيمـا نيجـ اي، بشـمال  نلـ  منطقـ  يف مشـر ين معظمام وعاش
 .حمدو ا العو ة مناطق إىل الوصول وكان. القسري 

 وقــوع عــن تقــا ير و    إذ متقلبــ ، البلــد مــن ووســط مشــال يف األمنيــ  احلالــ  كانــت مــاي، ويف - 16
 مــ  احلــدو  طــول علــ  ذلــك يف مبــا إ هابيــ ، وهجمــا  طــائف  وعنــف مســلح ، مجاعــا  بــني اشــتباكا 

 اتفــا  تنفيــ  يف احملــرز التقــد  ألن  اخليــا، مشــر ين مــايي  52 000 حــواي وظــ . والنيجــر فاســو بو كينــا
  اخليــا واملشــر ين الاجئــني مــن قليلــ  ةعــدا  وعــا  . بطيئــا كــان 2015 حزيران/يونيــ  يف املوقــ  الســا 

 األمــم وواصــلت. جديــدة تشــريد حــاال  وقــوع عــن ةيضــا ةبِلــ  فيمــا املســاعدة، وتلقــوا ةنفســام تلقــا  مــن
 حيـ  والنيجر، ومو يتانيا فاسو بو كينا يف ماي الجئ 140 000 لقراب  واملساعدة احلماي  توف  املتحدة

 . الرز  وكس  النفس عل  االعتما  برام  تعزيز مت
 ةفريقيـا مجاو يـ  مـن الجـئ 600 )بــ بـنن املنطقـ  يف لاجئني املستضيف  األخر  البلدان ومشلت - 17

 وغــــاج الســــنغال(، مــــن معظماــــم الجــــئ، ٨ 000 )حبــــواي وغامبيــــا إيفــــوا اي(، الجئــــا 160 و الوســــط 
 معظماـم الجـئ، 9 300 )بــ بيسـاو - وغينيـا  يفـوا (، وكـو  توغو من معظمام الجئ، 13 000 )بـ

 الجــــــئ 12 500) وتوغــــــو مو يتانيــــــا(، مــــــن معظماــــــم الجــــــئ، 14 600) والســــــنغال الســــــنغال(، مــــــن
 .  يفوا ( وكو  غاج من معظمام للجو ، ملتمسا 7٨0 و

 
 األفريق  اجلنوب - دال 

 الجـئ، 162 000 و للجـو ، ملـتمس 2٨9 000 حـواي األفريقـ  اجلنو  منطق  استضافت - 1٨
  اخليــا مشــر  15 000 و والصــومال، الدميقراطيــ ، اللونغــو ومجاو يــ  وبو ونــدي، إثيوبيــا، مــن معظماــم

 كــان حيــ  ةفريقيــا، جنــو  يف ســيما وال حتــداي، تشــل  امل،تلطــ  التحركــا  وظلــت. عائــد 5 700 و
 خمـاوف وسـط  ولي ، محاي  إىل حاج  يف هم من لتحديد اللجو  طلبا  من كب  عد  يف النظر يتوج 
 ةفريقيـا، جنـو  يف مشـلل  متث  لألجان  املعا ي  املشاعر وظلت. األجان  وكراهي  القوم  األمن بشةن

 . متفرق  هجما  وقوع عن ةبِل  إذ
 يف ومـاوي زمبابوي إىل فروا ال ين الناس من اآلالف تشريد موزامبيق غر  يف العنف عن وجنم - 19
 .  اي هم إىل ش،  5 ٨00 حواي وعا  العا ، ةواخر يف العدائي  األعمال وتوقفت. 2016 عا 
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ـــــدعم ةنغـــــوال يف حضـــــو ها املتحـــــدة األمـــــم وعـــــزز  - 20  حـــــواي وصـــــول مـــــ  التعامـــــ  يف احللومـــــ  ل
 مـن غـالبيتام وكانـت. الدميقراطي  اللونغو مجاو ي  يف كاساي منطق  من فا ين كانوا ش،  32 000
 وقـدمت. التغ ي  حي  من سيئ  حال  يف نو ، لوندا مقاطع  إىل وصلوا ال ين واملسنني واألطفال النسا 

 . ةخر  ةساسي  وخدما  احلياة إلنقاذ املساعدة احمللي ، السلطا  م   لتنسيق اإلنساني ، الوكاال 
  

 اجلنسية وعدمي  داخ يا واملشردي  الالجئ  محاية - اثلثا 
  احلماية جمال يف املشهد - ألف 

 ووفـــر  ةفريقيـــا ةحنـــا  مجيـــ  يف احلمايـــ  اللجـــو  وملتمســـ  الاجئـــني مـــن للمايـــني ُمنحـــت لـــئن - 21
 حـاال  هنـاك كانـت إذ احلماي ، جمال يف  ئيسي  حتداي  لوحظت بلداهنم، يف احلماي   اخليا للمشر ين

 القيـا  إملانيـ  مـن املشـر ين منعـت وإ ا يـ  ما يـ  وعقبا  احلرك  حري  عل  مفروض  وقيو  قسري ، إعا ة
 وهتريـــ   لبشـــر االجتـــا  ســـا و . واملســـاعدة القانونيـــ  احلمايـــ  مـــن واالســـتفا ة اللجـــو ، طلـــ  إبجـــرا ا 
 احلفــا  شــل  فيمــا األمــاكن، مــن العديــد يف القســري والتجنيــد واجلنســاين، اجلنســ  والعنــف املاــاجرين،

 . البلدان بع  يف مشلل  للجو  املدين الطاب  عل 
 وعملــت.  اخليــا واملشــر ين الاجئــني حبمايــ  التزاماــا يف اثبتــ  ةفريقيــا يف عديــدة بلــدان وظلــت - 22

 إجــرا ا  ضــمان علــ  وســاعد  الوطنيــ ، اللجــو  نظــم تعزيــز علــ  املعنيــ  احللومــا  مــ  املتحــدة األمــم
 يف املت،ــ ة القــرا ا  اســتئناف وعنــد االبتدائيــ  املرحلــ  يف الاجــئ مركــز لتحديــد وفعالــ  ومنصــف  متيســرة
 املتعلقـ  احلـوا ا  يف واملشـا ك  التقنيـ  واملسـاعدة القـد ا  بنـا  مبـا  ا  خال من الدعم وُقد . الطلبا 

 . الوطني   لسياسا 
 

 والتوثيق التسجي  - ابء 
 وملنــا القســري  اإلعــا ة منــ  علـ  ســاعدا إذ احلمايــ  جمــال يف األمهيـ   لغــ  والتوثيــق التســجي  ظـ  - 23
 لشـؤون املتحـدة األمـم ملفوضـي  البيولـوج   السـتدالل اهلويـ  إ ا ة نظـا  واعُتمد. اخلدما  عل  احلصول من

 االسـتدالل معلومـا  واسـةجاع وختـزين اسـت،اص ةات  ممـا القـا ة، ةحنا  مجي  يف خمتلف  بلدان يف الاجئني
 . الزمن مر عل  اهلواي  وصون محاي  بغي  معين ، ذاتي  بس ة مقرون  وحيدة هبوي  املرتبط  البيولوج 

 وشـرعت السـو ان، جنـو  يف البيولوج   الستدالل التسجي  للاجرة الدولي  املنظم  وواصلت - 24
 للمشـــــر ين احملليـــــ  اجملتمعـــــا  فياـــــا تســـــج  املـــــدنيني محايـــــ  مواقـــــ  خـــــا   منـــــاطق يف التســـــجي  هـــــ ا يف

 الـ ي األمـر بطاقـاهتم، تسجي  إعا ة وجر  املوق  يف قب  من سجلوا األفرا  من العديد وكان. والضعفا 
 .احلاي موقعام يف إلياا احلاج  تشتد الي اإلنساني  املساعدة عل  احلصول من األسر ملن

 
  املخت طة التحركات - جي  

 إىل ةقليـ  سـو  تنتقـ  م بينمـا القـا ة، يف خمتلطـ  حتركـا  يف تنقلوا ال ين الناس غالبي ُ  ةفريقيا يف  ظلت - 25
 يف ســـافروا األفــرا  مــن اللثــ  نة حيــ  متناســ ، غــ  بشـــل  ةفريقيــا مــن اجلنــوي اجلــز  وأتثــر. ةخــر  ةمــاكن

 غـــ  قصـــر فـــيام مبـــن واملاـــاجرين، الاجئـــني مـــن العديـــد طريـــق اعـــةاض ومت. ةفريقيـــا جنـــو   جتـــاه جمموعـــا ،
 . اهلجرة موظفو عليام القب  وةلق  مناا اخلرو  ةو العابر املرو  بلدان إىل الدخول ةثنا  ب ويام، مصحوبني
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 احملتــاجني األشــ،اص بتحديــد بفعاليــ  القيــا  علــ  احلــدو  ملــوظف  احملــدو ة القــد ةِ  مــن كــ  وعرقــ  - 26
 احلمايــ  علـ  احلصـول إملانيـ    املناســب  اإلحالـ  آليـا  إىل واالفتقـا ِ  احلــدو  عـرب املتنقلـني الدوليـ  احلمايـ  إىل

  حلماي  متعلق  مشروع  شواغ  هلم ةش،اص قيا  لتفس  امل كو ة األسبا  وتشم . احللول من واالستفا ة
 األمـن وانعـدا  العـابر، املـرو  وبلـدان األول اللجـو  بلـدان يف الفعال  احلماي  توف  عد    اخلط ة الرحا  هب ه

 كس  فرص إىل واالفتقا  الاجئ، مركز بتحديد املتعلق  اإلجرا ا  مدة وطول السيئ ، االستقبال وظروف
 . األسر مش  وم التوطني إعا ة من احملدو ة واالستفا ة التعليم، عل  واحلصول الرز 
 يف اهلجــرة طــر  عــرب  لبشــر االجتــا  يف الضــالع  اإلجراميــ  للشــبلا  انتشــا  عــن اإلبــا  واســتمر - 27

 شـائع  ظـاهرة املاـربني إىل اللجـو  ةصـب  فقـد. خـاص بوجـ  لل،طـر معرضـني واألطفـال النسـا  وكـان ةفريقيا،
.  حلمايــ  متعلقــ  متزايــدة ومل،ــاطر الشــديد لل،طــر واملاــاجرين الاجئــني مــن كــا ويعــرض متزايــدة؛ بصــو ة

 األبــي  البحــر وســط وإىل يــاةفريق مشــال  جتــاه اللــرب  الصــحرا  عــرب واملاــاجرين الاجئــني حركــ  وواصــلت
 40 000 مـن ةكثـر أبن ةفيـد ،2016 عـا  ففـ . األ وا  يف فا ح  خسائر يف التسب  ةو و  حنو املتوسط
 ةفريقيـا شـر  مـن جـاووا البحـر، طريـق عـن إيطاليـا إىل وصلوا ال ين األش،اص من املائ  يف 23 ةو ش، ،
 . ةفريقيا غر  من تقريبا، املائ  يف 60 ةو ش، ، 110 000 حواي وكان األفريق ، والقرن

 
 الداخ   التشريد - دال 

 ةخطــا  مــ  األحيــان بعــ  يف  القــةان الــدوي، اإلنســاين القــانون وانتااكــا  النــزاع اســتمرا  ة   - 2٨
 البلـدان مـن ة بع  وكانت. األش،اص من كب ة ألعدا  الداخل  التشريد إىل مفاجئ ، وكوا ث الظاو  بطيئ 
 السـو ان وجنـو  الدميقراطيـ  اللونغـو مجاو ي  ةفريقيا: يف  اخليا املشر ين السلان من عد  ةكرب لدياا الي

 والقـرن ةفريقيـا شـر  يف األغلبيـ  كانـت  اخليـا، مشـر  مليـون 11 مـن ةكثـر بني من و. والصومال والسو ان
 مايــني ثاثــ  ) اللــرب  البحــ ا  ومنطقــ  ةفريقيــا وســط مــن كــ  يليامــا شــ، (، مايــني 5.7) األفريقــ 
 اللونغــو مجاو يــ  يف شــ،  مليــون 1.3 علــ  يزيــد مــا وكــان.  وال ( مليــون 2.3) ةفريقيــا وغــر  شــ، (
  .2016 عا  يف حديثا ُشر وا السو ان جنو  يف ش،  ٨65 000 و الدميقراطي 

 ومســــــــاعدهتم ةفريقيــــــــا يف  اخليــــــــا   املشــــــــر ين حلمايــــــــ  األفريقــــــــ  االحتــــــــا  اتفاقيــــــــ  األن ووقعــــــــت - 29
 وصـدقت  ول ، 54 عد ها البال  األفريق  االحتا  يف األعضا  الدول بني من  ول  40 كمباال( )اتفاقي 
 نيســان/ةبري ، يف زمبــابوي يف االتفاقيــ  يف األطــراف الــدول ملــؤمتر األوىل الــدو ة ونُظمــت.  ولــ  27 علياــا

 يف كمبــــاال اتفاقيـــ  ةحلــــا  إ  ا  يتحقـــق م يــــزال ال أبنـــ  املشــــا كون ســـلم وإذ.  وليــــ  منظمـــا  مبشـــا ك 
 مـــن عـــد  يف وشـــركائاا املتحـــدة األمـــم مـــن كـــ  وشـــا ك. للتنفيـــ  عمـــ  خطـــ  اعتمـــدوا الـــوطي، القـــانون
 . الصل  ذي التد ي  وقدموا وتنفي ها، االتفاقي  عل  التصديق تشجي  إىل الرامي  املبا  ا 

 
  له والتصدي واجلنساين اجلنس  العنف منع - هاء 

 ةســـالي  مـــن وةســـلو  احلـــر  ةســـلح  مـــن كســـا  واجلنســـاين اجلنســـ  العنـــف اســـت،دا  اســـتمر - 30
 تعرضـن اللـوا،  اخليـا واملشـر ا  والاجئا . البلدان من العديد يف االسةاتيجي  املناطق من املدنيني تشريد
 واحلمايـ  الطبيـ  الرعايـ  مـن لاستفا ة كافي  فرص هلن تت  م الفرا ، ةثنا  ذلك يف مبا العنف، من النوع هل ا

 . الحتياجاهتن لاستجاب  جمازة عديدة صحي  مرافق تلن وم االجتماع ، - النفس  والدعم القانوني 
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 واجلنسـاين اجلنسـ  للعنـف والتصـدي للحمايـ  األولويـ  اإلنساني  املتحدة األمم وكاال  وةعطت - 31
 املســــاعدة وتــــوف  الصــــحي  اخلــــدما  علــــ  احلصــــول فــــرص وزاي ة احملليــــ ، اجملتمعــــا  إشــــراك خــــال مــــن

 جلنـ  13 الاجئـني مـن كبـ ة جتمعـا  تضـم الـي احلضـري  األحيـا  يف ةنشـئت اللـام ون، ففـ . القانوني 
 الــي اخلــدما  مــن لاســتفا ة واإلحالــ  واجلنســاين اجلنســ  العنــف حــاال  عــن املبلــر لللشــف جمتمعيــ 
 تــــــد ي  علــــــ  النيج يــــــني احملـــــامني نقابــــــ  مــــــ  املتحــــــدة األمـــــم عملــــــت نيجــــــ اي، ويف. احللومــــــ  تـــــديرها

 املتحــدة، تنزانيــا مجاو يــ  ويف. واالســتجاب  الوقايــ  اســةاتيجيا  بشــةن القضــائ  النظــا  مــن مســؤوال 50
 الضـحااي بتحديـد املناسـ  الوقـت يف  لقيـا  احلـدو  علـ  الـدخول نقـاف يف الطبيـني املوظفني وجو  مس 
 مت الســـو ان، جنــو  ويف. االجتماعيـــ  - النفســي  واملشــو ة الصـــحي  اخلــدما  لتلقـــ   إلحالــ  تعجيــ وال

 لل،ــــدما  مقــــد  100 حـــواي تــــد ي  ومت لاغتصـــا ، التعــــرض بعـــد مــــا مســـتلزما  جمموعــــا  تـــوف 
 متطوعـا، الجئـا 50 حـواي تـد ي  مت السـو ان، ويف. االغتصـا  حلـاال  السـريري  املعاجلـ  علـ  الصحي 

 املسـاعدة تقـدم علـ  بنشـرهم، االجتماع  والضمان الرعاي  وزا ة قامت اجتماعيني ةخصائيني جان  إىل
 . واجلنساين اجلنس  العنف ضحااي إىل

 
 الطف  محاية - واو 

 والنفســـ ، البـــدين األذ  ذلـــك يف مبـــا لألطفـــال،  لنســـب  كبـــ ة خمـــاطر والعنـــف النـــزاع عـــن نـــت  - 32
 عرضــ  ةيضــا املشــر ون األطفــال وكــان.  ألطفــال واالجتــا  واجلنســاين اجلنســ  والعنــف القســري، والتجنيــد
  الكتظــا ، تتســم ظــروف يف العــيش بســب   حلمايــ  املتعلقــ  امل،ــاطر مــن ولغــ ه األســرة  اخــ  للعنــف
 يســــتطيعوا م الــــ ين األطفــــال خــــاص بشــــل  وتضــــر . النفســــي  واملعــــاجة االجتماعيــــ ، الشــــبلا  وتعطــــ 
ــــ ها   األعضــــا  تشــــوي  األطفــــال حبمايــــ  املتعلقــــ  األخــــر  اللبــــ ة التحــــداي  ومشلــــت. املد ســــ  إىل ال
 .القسري والزوا  املبلر والزوا  لإلجث التناسلي 

 جمــال يف اســتجاب  ةي يف ةساســي  األطفــال احتياجــا  تلبيــ  تلــون ةن للفالــ  اجلاــو  كــ  وبـُـ لت - 33
 تلقــ  لضــمان الطفــ  حبمايــ  املعنيــ  الوطنيــ  الســلطا  مــ  وثيــق بشــل  املتحــدة األمــم عملــت إذ. احلمايــ 
 خطـــط وُوضـــعت. املناســـب  للرعايـــ  ةســـرهم، عـــن املفصـــولون األطفـــال فـــيام مبـــن لل،طـــر، املعرضـــني األطفـــال
 تقـدم عل  املساعدة ةج  من الطف  ومحاي   لتعليم حتديدا متعلق  الاجئني الحتياجا  لاستجاب  إقليمي 
 وةوغنـدا إثيوبيـا ويف. اجملـالني ه ين يف السو ان جنو  من لاجئني الطا ئ  للحال  لاستجاب  إقليم  منظو 
 ةجـ  مـن لل،طـر املعرضـني لألطفـال املناجيـ   إلحالـ  السـما  ةج  من احلاال  إ ا ة نظم تعزيز مت وكينيا،

. املنطقـ  ةحنـا  مجيـ  يف ةولويـ  ميـثان مشلاـا ومجـ  األسـر ةثر اقتفا  وظ . مت،صص  خدما  من االستفا ة
 2016 عــــا  يف وصــــلوا الـــ ين ذوياــــم عــــن واملنفصـــلني املصــــحوبني غـــ  األطفــــال عــــد  كـــان إثيوبيــــا، ففـــ 

 غـــ  األطفـــال مـــن 43 527 جمموعـــ  مـــا يستضـــيف البلـــد كـــان فيمـــا ســـج ،  قـــم ةعلـــ  طفـــ ( 4 200)
ــ الـــدعم اليونيســف قـــدمت املتحـــدة، تنزانيـــا مجاو يــ  ويف. ذوياـــم عـــن واملنفصـــلني املصــحوبني  مـــن 6 453 لــ
 .  حلماي  متعلق  حا ة شواغ  هلم ال ين ذويام عن واملنفصلني املصحوبني غ  البو ونديني األطفال

 
            اجلنسية انعدام  - زاي 

 مــــ  الوثيــــق  لتعــــاون وذلــــك اجلنســــي ، انعــــدا  ملســــةل  التصــــدي يف هامــــ  تقــــد  ةوجــــ  حــــدثت - 34
 بنجـول عمـ  خطـ  ةفريقيـا غر  لدول االقتصا ي  اجلماع  اعتمد  ةاي /مايو، فف . اإلقليمي  املنظما 

 تنفيــ  إىل الراميــ  التــداب  فياــا ةوجــز  الــي ،2024-2017 للفــةة اجلنســي  انعــدا  علــ  القضــا  بشــةن
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 يف اعتمـــــد الـــــ ي اجلنســـــي  انعــــدا  علـــــ  القضـــــا  بشـــــةن ةبيــــدجان إعـــــان مبوجـــــ  املقطوعـــــ  االلتزامــــا 
 للجنـو  اإلمنائيـ  اجلماعـ  واختـ  . وطنيـ  عمـ  خطـط ةفريقيـا غـر   ول معظـم ووضعت. 2015 عا 

 الـــدول واعتمـــد . املنطقـــ  يف اجلنســـي  عـــدمي  ومحايـــ  اجلنســـي  انعـــدا  حـــاال  منـــ  بشـــةن قـــرا ا األفريقـــ 
 بشـةن إعـان مشـروع  ولـ ، 12 عـد ها البـال  اللـرب ، البح ا  مبنطق  املعي الدوي املؤمتر يف األعضا 
 . 2017 عا  يف الحق وقت يف  مسيا إقرا ه بغي  اجلنسي ، انعدا  عل  القضا 

 اجلنســـي  عـــدمي  األشـــ،اص وضـــ ب املتعلقـــ  1954 عـــا  اتفاقيـــ  إىل بيســـاو - غينيـــا وانضـــمت - 35
 يف األطـــراف الــدول عــد  جممــوع  فــ  ممــا اجلنســـي ، انعــدا  حــاال  خبفــ  املتعلقــ  1961 عــا  واتفاقيــ 

 . التواي عل   ول ، 6٨ و ٨9 إىل االتفاقيتني
 وافـق اإلنسـان، حقـو  مـن كحـق اجلنسـي  يف  حلـق األفريقـ  لاحتـا  التنفيـ ي اجمللس سلم وإذ - 36
 ومـن. والشـعو  اإلنسـان حلقـو  األفريقـ   مليثـا  امللحـق جنسـي  يف احلق بشةن الربوتوكول مشروع عل 

 نفسـ ، الوقـت ويف. 201٨ عا  يف علي  للموافق  األعضا  الدول إىل املشروع ه ا تقدم جيري ةن املتوق 
 املساواة بشةن الدولي   ملعاي  االلتزا  كفال  ةج  من حملي  قانوني  إصاحا  تنفي  إىل  ول عدة سعت

 للمــرةة للســما   جلنســي  املتعلقــني قانونيامــا بتعــدي  ومدغشــقر ســ اليون وقامــت. اجلنســي  يف احلقــو  يف
 . الرج  م  املساواة قد  عل  ةوال ها إىل جنسيتاا بنق 
 وهــــو احليويــــ ، واإلحصــــا ا  املــــدين التســــجي  نظــــم بتحســــني للتعجيــــ  ةفريقيــــا بــــرجم  وواصــــ  - 37

 واإلحصـا ا ، املـدين التسـجي  نظـم تعزيـز املـدين، التسـجي  عـن املسـؤول  الوزا ا  وضعت  إقليم  برجم 
 .املتحدة األمم من بدعم
 الســما  ةو اجلنســي  اكتســا  أتكيــد خــال مــن اجلنســي  عــدمي  عــد  لت،فــي  جاــو  وبُــ لت - 3٨
 بــني الفــةة يف اجلنســي  علــ  اجلنســي  عــدمي  مــن 6 000 مــن يقــر  مــا حصــ   يفــوا ، كــو  ففــ . بــ 

 اجلماعــ  ملــن  تعليماتــ  الــرئيس ةصــد  كينيــا، ويف. خاصــ  إجــرا ا  خــال مــن 2016 و 2014 عــام 
 . اجلنسي  عل  ماكوندي مجاع  من فر  1 500 حواي وحص . اجلنسي  واثئق ماكوندي اإلثني 

  
 التنفيذية التحدايتو  إلنسانيةا االستجابة - رابعا 
  والقيود القدرات - ألف 

 وجنـــو  الوســـط ، ةفريقيـــا مجاو يـــ  يف ســـيما ال اإلنســـاني ، املســـاعدا  إيصـــال إملانيـــ  ظلـــت - 39
 عـن فضـا ،األمنيـ  االعتبـا ا  حـد  إذ. للغايـ  صـعب  نيجـ اي، ومشـال والصـومال، والسو ان، السو ان،
 احملتـــاجني، الســـلان إىل الوصـــول علـــ  اإلنســـاين اجملـــال يف الفاعلـــ  اجلاـــا  قـــد ة مـــن اإل ا يـــ ، العقبـــا 

 إ ا يــ  عراقيــ  اإلنسـاين العمــ  يف الشـركا  واجــ  بو ونـدي، ويف. الدميقراطيــ  اللونغـو مجاو يــ  يف سـيما ال
 واالحتياجـــا  الســـلان تشـــريد مـــن كـــ  كـــان حيـــ  النائيـــ  املنـــاطق يف ســـيما وال احمللـــ ، الصـــعيد علـــ 

 املنفجــرة، غــ  والــ خائر األ ضــي ، األلغــا  وجــو  ة   اللــام ون، مشــال ويف. االز اي  يف آخــ ة اإلنســاني 
 واجملتمعـا  املشـر ين إىل الوصـول تقييـد إىل األمـن، انعـدا  اسـتمرا  جانـ  إىل ملرجتل ،ا املتفجرة واألجازة

 . والنيجر وماي تشا  من ةجزا  إىل الوصول  ون ةيضا املسلح  اجلماعا  وجو  وحال. املضيف  احمللي 
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 العديـد يف النقديـ  املسـاعدا  متزايـد بشـل  اسـُت،دمت اإلنسـاني ، االستجا   فعالي  ولتعزيز - 40
 ُقطعـت الي االلتزاما  م  متشيا والصومال، السو ان يف ذلك يف مبا ةفريقيا، ةحنا  مجي  يف العمليا  من
 يف االســتقالي  مــن مزيــدا لاجئــني األغــراض املتعــد ة النقديــ  املــن  ةعطــت إذ. اللــرب  الصــفق  إطــا  يف

 هامــ  ة اة مبثابــ  ةيضــا وكانــت. والتعلــيم اخلــدما ، إىل والوصــول كالغــ ا ، جمــاال  يف احتياجــاهتم تلبيــ 
 مشــةك مرفــق وضــ  يف املتحــدة األمــم منظمــا  وتشــا ك. العــو ة عمليــا  لتيســ  واســُت،دمت للحمايــ ،
 .اللفا ة للفال  للنقدي 

 
 والتغذية الغذاء - ابء 

. بلـــدان عـــدة يف الغ ائيـــ  األزمـــا   اخليـــا واملشـــر ين لاجئـــني التغ ويـــ  احلالـــ  تفـــاقم مـــن زا   - 41
 مـــن كثـــ  يف ذلـــك يف الســـب  ويلـــون لل،طـــر، خـــاص بشـــل  معرضـــني والاجئـــون املشـــر ون يلـــون إذ

 علـــ  يعتمــدون مــا كثـــ ا املقابــ ، ويف. العمــ  ةســـوا  إىل الوصــول  ون حتــول الـــي احلــواجز هــو األحيــان
 علـ  التنـافس يـؤ ي ةن وميلـن. ةصـا الضـئيل  املـوا   يسـتنزفون وبـ لك املضيف ، احمللي  واجملتمعا  األسر
 بــــرجم  قــــد  ،2016 عــــا  ويف. نزاعــــا  نشــــو  يف يتســــب  وقــــد تــــوترا  حــــدوث إىل احملــــدو ة املــــوا  

 ذلــك، ومــ . ةفريقيــا يف  اخليــا واملشــر ين الاجئــني مــن مايــني 7.5 حــواي إىل األغ يــ  العــامل  األغ يــ 
. اإلعاشـــ  حصـــ  يف كبـــ ة ختفيضـــا  وقعـــت التمويـــ ، يف العجـــز وةوجـــ  املتزايـــدة لاحتياجـــا  ونظـــرا
 يف شــــ،  7٨7 000 مــــن اإلعاشــــ  حصــــ  يف الت،فيضــــا  مــــن املتضــــر ين الاجئــــني عــــد  وا تفــــ 
ــــر إىل 2014 عــــا  ــــوين مــــن ةكث  املســــاعدة يف الت،فــــي  نســــب  وتراوحــــت. 2016 عــــا  يف شــــ،  ملي

 كينيــــا، ويف. ةوغنــــدا يف الاجئــــني لــــبع   لنســــب  املائــــ  يف 75 و إثيوبيــــا يف املائــــ  يف 14 بــــني الغ ائيــــ 
 . وكاكوما  ا ا  يف الجئ 434 000 ـلـ  لنسب  النصف مبقدا  اإلعاش  حص  ختفي  مت

 ففــ . القلــق يثــ  اخلامســ  ســن  ون الاجئــني األطفــال صــفوف يف التغ يــ  نقــ  انتشــا  وظــ  - 42
 مواقــ  بـني ومــن. احلـا  التغ يــ  سـو  مــن اخلامسـ  ســن  ون طفـ  119 000 حــواي عـوج ،2016 عـا 

 مســـتواي  اعتــرب  لاجئــني، مستضــيفا بلــدا 11 يف االستقصــائي  الد اســ  مشلتاــا الــي 97 الـــ الاجئــني
 يف مرتفعــا املــزمن، التغ يــ  لســو  مؤشــر وهــو التقــز ، وكــان. موقعــا 53 يف فقــط مقبولــ  احلــا  التغ يــ  ســو 
 املعــاي  مــ  متوافقــ  اخلامســ  ســن  ون الاجئــني األطفــال لــد  الــد  فقــر مســتواي  تلــن وم. موقعــا 75

 الاجئــني لشـؤون املتحــدة األمـم مفوضـي  مــن كـ  بـ هلا الــي اجلاـو  وحاولـت. واحــد موقـ  يف إال املقبولـ 
 املتعلقــــ  الســــياقا  يف التغ يــــ  حتســــني   الوطنيــــ  للحلومــــا   عمــــا العــــامل  األغ يــــ  وبــــرجم  واليونيســــف
 األطفــــال ةجــــ  مــــن للتغ يــــ  برججماــــا نطــــا  بتوســــي  اليونيســــف قامــــت املثــــال، ســــبي  فعلــــ .  لاجئــــني
 عمليـــا  وبــدة  والســو ان  ا فــو  وشـــر  كر فــان جنــو  يف الشــديد التغ يـــ  بســو  املصــابني الاجئــني

 .الرعاي  ومقدم  لألماا  املشو ة وتقدم األطفال صغا  لد  التغ ي  سو  حاال  عن لللشف الفرز
 

 الصحة - جي  
 التغ يــ  بســو  واتســمت البلــدان، بعــ  يف  اخليــا واملشــر ين لاجئــني الصــحي  احلالــ  تــدهو   - 43

 الصـحي  الـنظم علـ  إضـافيا ضغطا سب  مما السحااي، والتاا  واملا اي واللول ا احلصب  وتفش  الشديد
 واملرافـق امليـاه كفايـ  وعـد  جـدا، البسـيط  امل،يمـا  ةو املاجئ يف الشديد االكتظا  ة   فقد. الوطني 
 وشــركائاا املتحــدة األمــم مــن كــ  وكفــ . املعديــ  األمــراض يف زاي ة إىل التلقــي  مســتواي  وتــدين الصــحي 
 احملليـــ  الســـلطا  مـــ  الفعـــال والتنســـيق املتنقلـــ  العيـــا ا  خـــال مـــن األساســـي  الصـــحي  اخلـــدما  تقـــدم
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 الصــرف ومرافــق امليــاه نوعيــ  لتحســني تــداب  ُووضــعت. واالســتجاب  التةهــ  امناــ مســائ  بشــةن والوطنيــ 
 . امل،يما  يف الصح 

 لاجئـني امللحـ  االحتياجـا  لتلبي  العام  الصح  جمال يف والربام  التدخا  نطا  توسي  ومت - 44
 املتحــدة، األمـم بـني فيمـا املنسـق  العامـ  الصــح  جمـال يف الطا ئـ  التـدخا  وة  . السـو ان جنـو  مـن

ــــق إىل الصــــح  ووزا ا  احللوميــــ ، غــــ  واملنظمــــا   يف اللــــول ا و   لتفشــــ  فعالــــ  تصــــد عمليــــا  حتقي
ــــا ويف. الوفيــــا  ووقــــوع العــــدو  مــــن حــــد   وكينيــــا، املتحــــدة، تنزانيــــا ومجاو يــــ  وةوغنــــدا، إثيوبيــــا،  إثيوبي
 ضــد املضــيف البلــد وســلان الســو ان جنــو  مــن الاجئــني تلقــي  عمليــا  اليونيســف  عمــت وةوغنــدا،
 شـــــل  ضـــــد ةوغنـــــدا يف الجـــــئ طفـــــ  65 000 حتصـــــني ومت. طفـــــ  94 000 مناـــــا واســـــتفا  احلصـــــب ،
 واجملتمعــا  الســو ان جنــو  مــن الاجئــني لفائــدة الســحااي التاــا  ضــد تلقــي  محلــ  وةجريــت. األطفــال
 مـن ةكثـر احلصـب  ضـد التلقـي  محـا  مشلـت الوسـط ، ةفريقيـا مجاو يـ  ويف. إثيوبيـا يف هبـم احمليط  احمللي 
 الصـــح ، القطـــاع تعزيـــز ةجـــ  مـــن التقـــي الـــدعم قُـــد  نيجـــ اي، شـــر  مشـــال ويف. مشـــر  طفـــ  33 000
 خطـــوا  ةيضــا واخِتــ  . متنقلــ  عيـــا ة 30 مــن وةكثــر اجملتمعيــني العــاملني مـــن املئــا  نشــر مناــا بطــر 

 الســـلان تعــرض لـــزاي ة البشــري /اإليدز، املناعـــ  نقــ  بفــ وس املتعلقـــ  التــدخا  خـــال مــن للتصــدي،
 . البشري  املناع  نق  لف وس املشر ين

 الاجئـني صـح  تعزيـز بشـةن 15-70 قرا هـا علـ  العاملي  الصح  مجعي  وافقت ةاي /مايو، ويف - 45
 علـــ   ولــ  194 عــد ها البـــال  العامليــ  الصــح  منظمـــ  يف األعضــا  الــدول فيـــ  حثــت الــ ي واملاــاجرين

 منظمـ  و عمت. واملااجرين الاجئني ةج  من  لصح  املتصل  الضرو ي  واملساعدة الدوي التعاون تعزيز
 لاجئــــني األساســــي  الصــــحي  اخلــــدما  تــــوف  إىل الراميــــ  جاو هــــا يف األفريقيــــ  البلــــدان العامليــــ  الصــــح 

 وإىل والتلقـي ، اإلجنابيـ  الصـح  خـدما  ذلـك يف مبـا الوطنيـ ، الصحي  براجماا إطا  يف  اخليا واملشر ين
 الصــح  جمــال يف االســتجاب  مــن يتجــزة ال جــز ا اإلجنابيــ  الصــح  خــدما  وكانــت. احملليــ  القــد ا  بنــا 

 املقدمـــ  واألخـــر  الـــوال ة عنـــد املقدمـــ  الرعايـــ  حتســـني علـــ  الةكيـــز مـــ  اإلنســـاني ، الســـياقا  يف العامـــ 
 ،2016 عــــا  ويف. واجلنســــاين اجلنســــ  العنــــف اال حــــ معاجلــــ  عمليــــا  عــــن فضــــا الــــوال ة، حلــــديث 
 معيـــا  االستقصـــائي  الد اســـ  مشلتاـــا الـــي  لاجئـــني املتعلقـــ  العمليـــا  مـــن املائـــ  يف ٨6 نســـب  اســـتوفت
 الصــحيني العــاملني ةحــد مبســاعدة صــحي  مرافــق يف الــوال ا  مــن األقــ  علــ  املائــ  يف 90 نســب  حــدوث
 وجنــو  إثيوبيــا ويف. الســابق  الســنوا  يف املســجل  املائــ  يف 6٨ بنســب  مقا نــ  زاي ة ميثــ  مــا وهــو املاــرة،

 احلافظــــ  اللــــواز  )جمموعــــ  النســــائي  الصــــحي  اللــــواز  جمموعــــا  ُوزعــــت والصــــومال، والســــو ان الســــو ان
 للصــــح  مراكـــز وكــــ لك للمـــرةة، مائمــــ  ةمـــاكن وةنشـــئت الضــــعيفا ، والفتيـــا  النســــا  علـــ  لللرامـــ (
 مســتلزما  للســلان، املتحــدة األمــم صــندو  اســتحدثاا الــي هــ ه، اللــواز  جمموعــا  وتشــم . اإلجنابيــ 
 .املعني  البلدان ثقافا  م  تلييفاا مت املشر ا  والفتيا  للنسا  الصحي  للنظاف  ةساسي 

 
  التع ي  - دال 

 يف احملـرز التقـد  مـن الـرغم علـ  حتـداي، يشل  اجليد التعليم عل  املشر ين األطفال حصول ظ  - 46
 إ  ا  بشــةن للتشـاو  وطنيـ  منتـداي  بلـدا 11 عقـد األفريقـ ، والقـرن ةفريقيـا شـر  ففـ . اجلوانـ  بعـ 
 و وانـــدا، الســـو ان جنـــو  ويف. الوطنيـــ  التعلـــيم خطـــط يف  لتعلـــيم( )املتعلـــق 4 املســـتدام  التنميـــ  هـــدف

 إقليمـ  منتـد  ُعقـد املتحـدة، تنزانيـا مجاو يـ  ويف. الاجئـني إ مـا  علـ  التعليم قطاع خطط يف الن  مت
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 إ  ا  علــ  يــن  وزا ي بيــان اعتمــا  عنــ  نــت  شــباف/فرباير، يف ةفريقيــا شــر  ةجــ  مــن 4 اهلــدف بشــةن
 .الوطني  الرصد ونظم وامليزانيا  اخلطط يف الاجئني

 لتعزيــز التعلــيم ةجــ  مــن العامليــ  والشــراك  املتحــدة األمــم بــني تفــاهم مــ كرة علــ  التوقيــ  وعقــ  - 47
 مـــن بلــدان، تســـع  اختــ   الســـنوا ، املتعــد ة الوطنيـــ  التعلــيم خطـــط يف الاجئــني إ  ا  بشـــةن التعــاون
 كثـ  عـن املتحـدة األمـم عملـت  وانـدا، ويف. التنفيـ  ةجـ  مـن خـاص  هتمـا  حتظ  ةفريقيا، ةحنا  مجي 
 . الوطي التعليم نظا  إىل البو ونديني لاجئني الفعال النق  ةج  من احللوم  م 
 مبــــــــا  ة إطــــــــا  يف التمويــــــــ  ضــــــــمان يف فعــــــــالني وشــــــــركائاا املتحــــــــدة األمــــــــم مــــــــن كــــــــ  وكــــــــان - 4٨
 إثيوبيــا يف املضــيف  واجملتمعــا  الاجئــني لألطفــال  لنســب  التعلــيم لتحســني “ينتظــر ةن ميلــن ال التعلــيم”

 معـــدل وزاي ة التعلـــيم، مـــن طفـــ  6٨ 000 مـــن ةكثـــر اســـتفا ة يف اهلـــدف يتمثـــ  إثيوبيـــا، ففـــ . وتشـــا 
ــــرجم  ةكــــرب إثيوبيــــا استضــــافت كمــــا. املائــــ  يف 50 بنســــب   ملــــدا س االلتحــــا  ــــ    اســــي  مــــن  ب  جامعي
 ةلــــرب  مبــــا  ة إطـــا  يف جامعيــــ    اســـي  مــــن  مـــن الجــــئ طالـــ  500 مــــن ةكثـــر اســــتفا  إذ لاجئـــني،
 . لاجئني األكا ميي  األملاني  إينشتاين

 
 الرزق كسب سب  - هاء 

 األغ يـــ  وبـــرجم  الاجئـــني لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  مـــن كـــ  ةطلقـــت ،2016 عـــا  يف - 49
 يف والتغ يـــ  الغـــ ائ  األمـــن جمـــال يف الـــ ا  علـــ  االعتمـــا  تعزيـــز ةجـــ  مـــن مشـــةك  اســـةاتيجي  العـــامل 
 احتياجـاهتم تلبيـ  علـ  الاجئـني مسـاعدة إىل االسـةاتيجي  ه ه وهتدف. ةمدها طال الي اللجو  حاال 
 قــــدمت ةوغنــــدا، ويف. االجتمــــاع  التماســــك يعــــزز ممــــا املضــــيف ، احملليــــ  اجملتمعــــا  ةيضــــا وتفيــــد اخلاصــــ 
 مـــن الاجئـــني املـــزا عني وملنـــت للز اعـــ  ة اض ةمـــدها طـــال جلـــو  حـــاال  يف لاجئـــني بســـ،ا  احللومـــ 
 الاجئـني بـني الـربط حتسـني ةجـ  مـن فـرص حتديـد ومت الاجئني، مستوطنا  خا   االقتصا  يف املشا ك 
 اإلنتــــا  وخطــــط املســــتدام  الغ ائيــــ  القيمــــ  ساســــ  املتحــــدة األمــــم وشــــجعت. احملتملــــني العمــــ  وة   
 للز اعـ  قيم  سلسل  املتحدة األمم ةنشة  السو ان، ويف. ةكرب أبسوا  املزا عني صغا  تربط الي الز اع 
 وُشــرع. مســتفيد ٨2 000 مـن يقــر  مـا ةجــ  مــن واللحـو  يــ احلل إنتـا  علــ  الةكيــز مـ  املاشــي  وتربيـ 
 . الدميقراطي  اللونغو ومجاو ي  وبو وندي بوتسواج يف ز اعي  قيم  ساس  إنشا  يف ةيضا
. السـلان مـن ةكرب عد  مناا استفا  هام  نتائ  إىل صغ ة إسااما  ة   البلدان، بع  ويف - 50
 الــ ي األمــر حــدائقان، ةجــ  مــن ميــاه آ   املشــر ا  النســا  لرابطــا  قُــدمت بتشــا ، ســيا منطقــ  ففــ 
 فاســو، بو كينــا ويف. املضــيف  احملليــ  واجملتمعــا  للمشــر ين اقتصــا ي  فرصــا ووفــر الغــ ائ  األمــن يف ةســام

 الـربام  وسـاعد . الدوليـ   ألسـوا  الاجئـني احلـرفيني  بـط مت وكينيـا، و وانـدا، املتحـدة، تنزانيا ومجاو ي 
 املثـال، سـبي  وعلـ . الـ ا، االكتفـا  تعزيـز علـ  الناايـ  إىل البدايـ  مـن التجا يـ  األعمال لتنمي  التجريبي 
 وواجاــ  حديثــ  جمــز ة زمبــابوي يف تونغوغــا ا خمــيم يف الجئــون يــديرها الــدواجن لةبيــ  تعاونيــ  مز عــ  مشلــت
  عمــت  وانــدا، ويف. احملليــ  التجا يــ  واملشــا ي  املضــيف  احملليــ  واجملتمعــا  لاجئــني املنتجــا  لبيــ  جتا يــ 
 اللونغـوليني لاجئـني عمـ  فـرص وتوف  ال ا  عل  االعتما  واحللوم  املتحدة األمم بني مشةك  مبا  ة

 اخلـدما  مقـدم  مـ   وابط إلقام  ةيضا جاو  وب لت. األعمال اي ةز ل مبا  ا  خال من والبو ونديني
 تقــدم يســر  املتجـد ة القــروض لتقـدم خطــ  وةنشـئت. التمويــ  علـ  الاجئــني حصـول زاي ة بغيــ  املاليـ 
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 مـن ملنـتام كينيـا، يف كاكومـا مسـتوطن  يف املشـا ي  ةصـحا  الاجئـني مـن 425ـ لـ فوائد بدون قروض
 . ةعماهلم توسي 

 
  اإلنساين اجملال يف العام   واملوظف  داخ يا  يواملشرد الالجئ  أم  - واو 

 اجملـال يف العـاملني واملـوظفني املشـر ين السـلان وةمـن سـام  هتـد  املستمرة العنف ةعمال ظلت - 51
 ةعـدا  ةكـرب فياا ُسجلت الي العشرة البلدان ومشلت. بفعالي  اإلنساني  املساعدة تقدم وعرقلت اإلنساين
 جمموعـ  مـا قُتـ  ،2017 وةاي /مـايو 2016 حزيران/يوني  بني الفةة ويف. ةفريقيا يف بلدان مثاني  احلوا ث

. ةفريقيـا يف ةمنيـ  حـوا ث يف آخـرين 60 وُخطـف مـثلام عاما 73 وُجر  اإلنساين، اجملال يف عاما 69
 ووســط جنــو  ويف. وحــده 2017 عــا  يف املعونــ  تقــدم جمــال يف عــاما 14 قُتــ  الســو ان، جنــو  ويف

 بشل  هجما  وقعت فيما املعون ، تقدم جمال يف العاملني ضد املوجا  التاديدا  استمر  الصومال،
 مجاو يـ  وكانـت. متامـا مملـن غـ  املناطق بع  إىل الوصول جع  ال ي األمر كلاا، السن  خال متلر 

 املتحـدة، األمـم مسـت الـي األمنيـ  احلـوا ث مـن عـد  ةكـرب شاد  الي البلدان ةحد الدميقراطي  اللونغو
 . كاساي منطق  يف خب ين وقت  اختطاف ذلك يف مبا

 ةمــن علــ  خــاص ةثــر هلـا كــان احلــوا ث مــن كبــ ة ةعـدا ا شــاد  الــي األخــر  البلــدان ومشلـت - 52
 مـــن وظـــ . ونيجـــ اي ومـــاي، والصـــومال، الســـو ان، وجنـــو  الوســـط ، ةفريقيـــا مجاو يـــ  املـــدنيني الســـلان
 هجمـــا  شـــنت مســـلح  عناصـــر ألن ونيجـــ اي، والنيجـــر واللـــام ون تشـــا  يف املعونـــ  إيصـــال الصـــع 
 . املدنيني السلان عل  اهلدف وحمد ة متفرق 

  
 القسري التشريد إهناء - خامسا 

 لالجئ  احل ول توفري - ألف 
            الطوعية العودة   

 البلـــدان مـــن عـــد  يف القـــانون ســـيا ة وغيـــا  اإلنســـان حقـــو  وانتااكـــا  املتواصـــ ، النـــزاع عرقـــ  - 53
  اي هـم إىل  لعـو ة الصـع  القـرا  ةحياج الاجؤون يت،  ذلك، من الرغم وعل . الوطن إىل الطوعي  العو ة
 القـــرا  اختـــاذ عمليـــ  تتـــةثر ةن وميلـــن.  للامـــ  ُحلـــت تشـــريدهم إىل ة   الـــي احلالـــ  تلـــون ال عنـــدما حـــى

 األمــم وعملــت. اللجــو  بلــد يف الصــعب  والظــروف املنفــ  يف طويلــ  فــةا  قضــا  ذلــك يف مبــا كثــ ة، بعوامــ 
 عــن املسـؤول  املـدين واجملتمـ  الدولـ  مؤسسـا  و عمـت للعــو ة، آمنـ  بيئـ  هتيئـ  علـ  التشـجي  علـ  املتحـدة
  .العراقي  من وغ ها واإل ا ي  القانوني  للعراقي  التصدي يف ذلك يف مبا العائدين، حقو  ضمان
 مــن يقــر  مــا إلياــا عــا  الصــومال، يف االقتصــا ي  - واالجتماعيــ  األمنيــ  البيئــ  هشاشــ  و غــم - 54

 يلـو  كـان ال ي واجلفاف املستمرة اهلشاش  وةثر . 2016 عا  يف كينيا من صوماي الجئ 34 000
 السـلطا ، مـ  كثـ  عـن العمـ  خـال ومـن. العائـدين اسـتيعا  إعا ة عل  الصومال قد ة يف األفق يف

 العائـــدين، الاجئـــني وســـاعدوا املشـــو ة وشـــركائاا الاجئـــني لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  مـــن كـــ  قــد 
 جاـو  بـ ل ةجـ  مـن  لـدعوة نفس  الوقت يف وقاموا مملن، حد ةقص  إىل العو ة عمليا  برصد وقاموا

 .املستدام  العو ة ةج  من الظروف لتحسني
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 تقريبـا كلاـم ،2016 عـا  يف السـو ان إىل ةنفسـام تلقـا  مـن الجـئ 37 200 مـن ةكثر وعا  - 55
 تشــا  مــن معظماــم الوســط ، ةفريقيــا مجاو يــ  إىل الجــئ 34 400 عــا  ذلــك، إىل وإضــاف . تشــا  مــن

 مجي  من  يفوا  كو  إىل الطوعي  العو ة عمليا  واستؤنفت. واللام ون الدميقراطي  اللونغو ومجاو ي 
 13 000 يعـو  ةن املتوقـ  ومـن. 2016 عـا  يف الجـئ 19 600 عو ة ُسجلت إذ املنطق ، يف البلدان
 مــن نســبيا كبــ ة ةعــدا ا شــاد  الــي األخــر  البلــدان ومشلــت. 2017 عــا  خــال طوعــا إضــايف الجــئ

 ومـاي، شـ، ، 13 200 مـن ةكثـر إلياـا العائـدين عـد  بلـ  إذ الدميقراطيـ ، اللونغـو مجاو ي  العائدين
 . ش،  10 000 من يقر  ما إلياا عا  الي

 
 احمل   اإلدماج  

 ةفريقيـا غـر  لـدول االقتصـا ي  اجلماعـ  بروتوكـول ذلـك يف مبـا اإلقليمـ ، القـانوين اإلطـا  سـيا  يف - 56
 لتيســــ  الــــدول مــــ  حلــــول استلشــــاف مت واالســــتقرا ، اإلقامــــ  يف واحلــــق لألشــــ،اص احلــــر  لتنقــــ  اخلــــاص
 قـانوين إقام  مركز ةو اجلنسي  عل  للحصول املساعدة فياا تقد  عمليا  خال من لاجئني احملل  اإل ما 
 مبوجـــ  اجلنســـي  علـــ  وكـــام ونيني و وانـــديني إيفـــوا يني لاجئـــني ةســـر مخـــس حصـــلت النيجـــر، ويف. بـــدي 
 . األما  إىل األوىل اخلطوة هب ه االعةاف ينبغ  العد ، صغر من الرغم وعل .  ائس  مرسو 

 
 التوط  إعادة  

. ةفريقيـا يف ضـعفا الاجئـني فئـا  ةشـد احتياجـا  لتلبي  حامس  محاي  ة اة التوطني إعا ة ظلت - 57
. اثلـ  بلـد يف ةفريقيـا مـن الجـئ 279 400 حـواي تـوطني إعـا ة طلـ  تقدم مت املاض ، العقد ف،ال
 ةجـ  مـن البلـدان إىل اإلحالـ  طلبـا  لتقـدم السـنوي  املعـدال  منتظمـ  بصو ة ظلت ،2012 عا  وحى
 از ا   ،2016 عـا  إىل 2012 عـا  مـن الفةة يف ذلك، وم . حال  29 000 من ةق  التوطني إعا ة

 إعـــا ة ألغـــراض املغـــا  ة حـــاال  وا تفعـــت املائـــ ، يف 1٨0 بنســـب  ةفريقيـــا خـــا   التـــوطني إعـــا ة طلبـــا 
 . حال  3٨ 900 إىل 11 300 من التوطني

 ةكثـر إىل ةصـلام ويرجـ  ةفريقيـا، يف جلـو  بلـد 35 خـا   الجئني توطني ةعيد ،2016 عا  ويف - 5٨
 والسـو ان إ يـةاي مـن كـ  يلياا الدميقراطي ، اللونغو مجاو ي  من نصفام عن يزيد ما وكان بلدا، 29 من

 اللونغــوليني، لاجئــني  ائمــ  حلــول إجيــا  تشــجي  إىل الراميــ  الشــامل  االســةاتيجي  إطــا  ويف. والصــومال
 الاجئـــــني تـــــوطني إعـــــا ة ةجـــــ  مـــــن املعـــــززة املبـــــا  ة الاجئـــــني لشـــــؤون املتحـــــدة األمـــــم مفوضـــــي  تواصـــــ 

 . 2012 عا  من  حال  ٨0 000 من ةكثر تقدم خال من املنطق ، يف اللونغوليني
 

 الشام ة احل ول اسرتاتيجيات  
 الاجئـــني بشـــةن العامليـــ  مبا  هتـــا علـــ  بنـــا  الاجئـــني، لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  عينـــت - 59

 والـــيمن، األفريقــ  والقـــرن ةفريقيــا شـــر  يف الصــوماليني لاجئــني حلـــول إجيــا  إىل هتـــدف الــي الصــوماليني
 بتعبئــ  اخلــاص املبعــوث وُكلــف. 2016 ةيلول/ســبتمرب يف الصــوماليني الاجئــني حبالــ  معنيــا خاصــا مبعــواث
 مــن واإلقليمــ ، الــوطي الصــعيدين علــ  األمــوال، ومجــ  والدبلوماســي  اإلنســاين العمــ  جمــاال  يف اجلاــو 
 . الصوماليني اللجو  وملتمس  لاجئني حلول إجيا  عل  املساعدة ةج 
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 فياـا ةوصـ  الـي الروانـديني، الاجئـني حبالـ  املتعلقـ  الشـامل  االسـةاتيجي  تنفيـ  يف تقـد  وةحرز - 60
 وزا ي اجتمـاع ويف. 199٨ عـا  إىل 1959 عـا  مـن الفـةة يف فـروا الـ ين للروانديني الاجئ مركز إبهنا 
 األول/ كـــانون 31 يف احملـــد  الناـــائ  املوعـــد املشــا كون ةكـــد ،2016 ةيلول/ســـبتمرب يف جنيـــف يف ُعقــد

 ينطبــق  وانــدي 260 000 لقرابــ   ائمــ  حلــول إىل للتوصــ  امللثفــ  اجلاــو  وتتواصــ . 2017  يســمرب
 .اطي الدميقر  اللونغو مجاو ي  يف معظمام ويوجد الاجئ صف  انتفا  بند عليام

 
 داخ يا    مشردي ل احل ول إجياد - ابء 

 األعضـا  الـدول  عـوة متـت ،2016 عـا  يف عقـد الـ ي اإلنسـاين للعمـ  العامل  القم  مؤمتر يف - 61
 املقـــدمتني واملســـاعدة احلمايـــ  زاي ة إىل املصـــلح  صـــاحب  اجلاـــا  مـــن وغ هـــا املتحـــدة األمـــم ومنظمـــا 
 الـــداخل ، للتشــريد واملطويلـــ  اجلديــدة احلــاال  مـــن حتــد الـــي الفعالــ  السياســا  و عـــم  اخليــا للمشــر ين

ــــا املشــــر ين عــــد  خفــــ  هبــــدف ــــ  يف 50 عــــن تقــــ  ال بنســــب   اخلي  حبلــــول العــــامل  الصــــعيد علــــ  املائ
 تســـاعد الـــي واإلمنــائ  اإلنســـاين اجملـــالني يف الفاعلــ  اجلاـــا  بـــني التعاونيــ  الـــنا  وُحـــد  . 2030 عــا 

 علـ  واالعتمـا  التليـف علـ  متزايـد بشـل  القـد ة إىل املعونـ  علـ  االعتمـا  مـن االنتقـال علـ  املشر ين
 .اهلدف ه ا لتحقيق األمهي   لغ  ةهنا عل  ال ا 
 األول/ كـــانون يف ةطلقـــت الـــي الصـــومال، يف  اخليـــا للمشـــر ين احللـــول إجيـــا  مبـــا  ة وة جِمـــت - 62

 ةوســ  هنــ  إطــا  يف املاضــي  الســن  خــال نطاقاــا توســي  ومت الوطنيــ ، التنميــ  خطــ  يف ،2015  يســمرب
 التوصــ  أبمهيـ  الفريـدة املبـا  ة هــ ه وتعـةف. هلـم املسـتقبل  احملليــ  واجملتمعـا  العائـدين احتياجـا  يشـم 

 ةفريقيـــا مجاو يـــ  ويف. واحمللـــ  الـــوطي الصـــعيدين علـــ  األولويـــ  ســـبي  علـــ   اخليـــا للمشـــر ين حلـــول إىل
 بشــــةن العــــدل وزا ة ةجرتــــ  تقيـــيم يف العائــــدين الاجئــــني مــــ  جنـــ  إىل جنبــــا املشــــر ون ة مــــ  الوســـط ،
 .مستدام  حلول  عم بغي  واألمن، العدال  قطاع  يف السلان ةولواي 

  
 اجلديدة النهج - سادسا 

 الص ة ذات واملبادرات واملهاجري  الالجئ  أج  م  نيويورك إعالن - ألف 
 عناصــره حــد   الــ ي ، الاجئــني مســةل  مــ  الشــام  التعامــ  إطــا  تطبيــق جيــري اآلن، حــى - 63

. ةفريقيـا يف بلـدان مخسـ  يف ،(3)واملاـاجرين الاجئـني ةج  من نيويو ك إعان يف العام  اجلمعي ُ  األساسي 
 إبعـدا  والصـومال وجيبـو،، املتحـدة، تنزانيـا ومجاو يـ  وةوغنـدا، إثيوبيـا، مـن ك  يقو  ذلك، عل  وعاوة
 املعنيـــ  الدوليـــ  احللوميـــ  اهليئـــ  مـــن بـــدعم الصـــوماليني، الاجئـــني حالـــ  مـــ  للتعامـــ  إقليمـــ  تعـــاون إطـــا 

 يف ذلك يف مبا هبا، التنبؤ ميلن شامل  استجا   لتحقيق جاو  تُب ل األماكن، تلك مجي  ويف.  لتنمي 

__________ 

 مــــ  التعامــــ  بشـــةن املســــتو  الرفيـــ  االجتمــــاع يف اعتمــــد الـــ ي واملاــــاجرين، الاجئـــني ةجــــ  مــــن نيويـــو ك إعــــان يتضـــمن (3) 
 هلـم، حلـول وإجيـا  واملاـاجرين الاجئني محاي  تعزيز ةج  من االلتزاما  من جمموع  واملااجرين، لاجئني اللب ة التحركا 

 الاجئـني مسـةل  م  الشام  للتعام  إطا  تطبيق إىل اإلعان و عا. واملسؤوليا  األعبا  وتقاسم الدوي التضامن من برو 
 صـــاحب  متعــد ة جاـــا  يشــرك هنـــ  و تبــاع الـــدول مــ  الوثيــق  لتنســـيق الاجئــني لشـــؤون املتحــدة األمـــم مفوضــي  وضــعت 
 مـن عـامل  واتفـا  الاجئني بشةن عامل  اتفا  :201٨ عا  يف جديدين عامليني اتفاقني اعتما  اإلعان ويتوخ . مصلح 

 .والنظامي  واملنظم  اآلمن  اهلجرة ةج 
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 منســق هنــ  إطــا  يف معــا واإلمنــائ  اإلنســاين اجملــالني يف الفاعلــ  اجلاــا  جتمــ  ةمــدها، طــال الــي احلــاال 
 . املضيف  احمللي  واجملتمعا  قسرا املشر ين عل   لنف  ويعو  “أبسره اجملتم  يشم ”

ــــ  عقــــد  آذا /مــــا س، ويف - 64 ــــ  اهليئ ــــ  احللومي ــــ  الدولي ــــ  املعني ــــدول لروســــا  قمــــ  مــــؤمتر  لتنمي  ال
 إ مـــا  وإعـــا ة الصـــوماليني لاجئـــني  ائمـــ  حلـــول إجيـــا  بشـــةن نـــ وي إعـــان خالـــ  اعُتمـــد واحللومـــا 

 الظـروف هتيئـ  يف احملـرز التقـد  وتـ ة تسـري  إىل هتـدف التزامـا  اإلعـان ويتضمن. الصومال يف العائدين
 علـ  االعتمـا  بتعزيـز القيـا  م  واللجو  احلماي  حيز عل  واحلفا  واملستدام ؛ الطوعي  العو ة إىل املؤ ي 
 إعــان ويشـل . املضـيف  البلـدان علــ  الضـغط وختفيـف اإلقليمـ ؛  ون التعــاون وتعزيـز واإل مـا ؛ الـ ا 
 الاجئـــــني حبالـــــ  يتعلـــــق فيمـــــا الاجئـــــني مســـــةل  مـــــ  الشـــــام  التعامـــــ  إلطـــــا  اإلقليمـــــ  التطبيـــــق نـــــ وي

 الرئيســـي  املؤشـــرا  يـــربز تفصـــيل  نتـــائ  إطـــا  مـــ  طريـــق خريطـــ  ُوضـــعت تنفيـــ ه، ولتوجيـــ . الصـــوماليني
 .القا م  السن  خال حتقيقاا ينبغ  الي الصل  ذا  البا زة واملراح 

 ويف. الاجئــــني مســــةل  مــــ  الشــــام  التعامــــ  إطــــا  تطبيــــق عــــن يعلــــن بلــــد ةول ةوغنــــدا وكانــــت - 65
  لاجئـني املعـي للتضـامن القميـ  مـؤمتر عقـد إىل العـا  واألمـني ةوغندا حلوم  من ك   عا حزيران/يوني ،

 احمللي  واجملتمعا  الاجئني إىل املتلامل  اخلدما  تقدم ع   ختفيف عل  احللوم  مساعدة” ةج  من
 الاجئــني محايــ  جمــال يف للحلومــ  التــد جي  الــنا   عــم إىل ياــدف الــ ي ،(4)“ســوا  حــد علــ  املضــيف 

 الاجئــني مــن متزايــد لعــد  األجــ  والطويلــ  اإلنســاني  االحتياجــا  لتلبيــ  الازمــ  املــوا   تعبئــ  خــال مــن
 .املضيف  احمللي  واجملتمعا 

 التزمـت الـي البلـدان بـني مـن ةفريقيـا يف  ول تس  كانت  لاجئني، املعي القا ة قم  مؤمتر ويف - 66
 مـن االسـتفا ة ذلك يف مبا التعليم، جماال  يف التزاما  وُقطعت. هلم احللول وإجيا  الاجئني محاي  بتعزيز
 احملاصــــي ، إنتــــا  لــــدعم األ اضــــ  وتــــوف  املدنيــــ ، والواثئــــق والتســــجي  العمــــ ، وفــــرص اجلــــامع ، التعلــــيم
 واالعتمــا  الاجئــني، لصــاح وسياســا  قــوانني واعتمــا  واالجتماعيــ ، الصــحي  اخلــدما  نطــا  وتوســي 
ـــداب  الـــ ا  علـــ   لاجئـــني  لنســـب  القـــانوين املركـــز علـــ  احلصـــول وتيســـ  التلامـــ  وتعزيـــز اإل مـــا ، وت

 يف اإليـوا  مـن الاجئـني حالـ  سـيغ  تقـدميا قـانوج جيبـو، حلومـ  ةصـد   املثال، سبي  فعل . املؤهلني
 . واالقتصا ي االجتماع  اإل ما  إىل خميما 

 
 اإلمنا   والعم  اإلنساين العم  ب  الص ة - ابء 

 اإل  اك تزايـد األمـد، طويلـ  تشـريد حالـ  يف يعيشـون الـ ين األشـ،اص عـد  ا تفـاع استمرا  م  - 67
 ويتطلـــ . حملنــتام حلـــول وإجيــا  الفقـــر بــراثن مـــن املشــر ين إلخـــرا  يلفــ  ال وحـــده اإلنســاين الــدعم أبن

 معينـ  تشـريد حالـ  بدايـ  منـ  التنميـ  يف الشـركا  مـ  ةقـو  تعـاوج التشـريد حلـاال  مسـتدام  حلول حتقيق
 الفاعلـ  اجلاـا  مـ  التعـاون يعـز ز فتـئ ومـا. الوطني  اإلمنائي  الربام  يف  اخليا واملشر ين الاجئني وإ  ا 

 املنـــاطق يف  لتنميـــ  الناـــوض ةجـــ  مـــن الـــدوي، والبنـــك األفريقـــ  التنميـــ  مصـــرف مثـــ  التنميـــ ، جمـــال يف
 . لاجئني املضيف 

 الد اسا  بشةن التعاون الدوي والبنك الاجئني لشؤون املتحدة األمم مفوضي  من ك  وواص  - 6٨
 الــي الد اســا  ومشلــت. ةفريقيــا مــن خمتلفــ  منــاطق يف والتشــريد النــزاع وعواقــ  آاث  تــد س الــي التحليليــ 

__________ 

 .‘2’ ) ( 4 الفقرة الثال ، الفرع ،2017 حزيران/يوني  23 الاجئني، بشةن كمباال إعان (4) 
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 االقتصـا ي  - االجتماعيـ  العوامـ  عل  تركز للحال  وتقييما  إقليمي  تقييما  2014 عا  من  ةجريت
 ةفريقيــا، ووســط ةفريقيــا، غــر  يف تشــا  حبــ ة حــوض يف واملشــر ين الاجئــني حلــاال  وحتلــيا  الرئيســي ،
. الســـياقا  تلـــك يف التلـــامل  العمـــ  إملانيـــا  حتديـــد يف التقييمـــا  تلـــك وســـاعد . وةوغنـــدا وكينيـــا،

 ةفريقيـــا يف احلـــاال  مـــن عـــد ا فيـــ    س (5) ئيســـيا تقريـــرا الـــدوي البنـــك نشـــر ،2016 ةيلول/ســبتمرب ويف
 بنــا  إعــا ة علــ  ومســاعدهتم املشــر ين ضــعف ةوجــ  مــن للحــد اســةاتيجيا  وحــد  ةخــر ، ةمــاكن ويف

 .اإلمنائ  التموي  خال من حياهتم
 يف األكــرب التحــدي متثــ  ةمـدها طــال والــي املتلـر ة التشــريد ةزمــا  أبن متزايـد اعــةاف هنــاك وكـان - 69

 الركـــ ، خلـــف وهتميشـــا فقـــرا األكثـــر الســـلاني  الفئـــا  تـــةك ةال وضـــمان املســـتدام  التنميـــ  ةهـــداف حتقيـــق
 علـــ  الـــدوي البنـــك حمـــافظ  جملـــس وافـــق ،2016 األول/ يســـمرب كـــانون ويف. اهلشـــ  الـــدول يف ســـيما وال

  وال  بليــون 14 يشـم  ،2019-2017 للفـةة للتنميـ  الدوليـ  للمؤسسـ   وال  بليـون 75 مبلـ  ختصـي 
 املضــيف  للبلــدان  وال  بليــوج قــد ها خاصــ  فرعيــ  ماليــ  وجفــ ة والعنــف النزاعــا  مــن واملتضــر ة اهلشــ  للـدول
 ةن حيتمـــ  الـــي املضـــيف  البلـــدان إىل االســـةاتيج  للت،طـــيط بعثـــا  عـــدة وةوفـــد . الاجئـــني بتـــدفق املتــةثرة
 وجيبــو،، الدميقراطيــ ، اللونغــو ومجاو يــ  املتحــدة، تنزانيــا ومجاو يــ  وتشــا ، وةوغنــدا، إثيوبيــا،: متــويا تتلقــ 

 . وكينيا و واندا بو وندي إىل ةخر  بعثا  إيفا  املقر  ومن والنيجر، واللونغو، واللام ون،
  
 والشراكات التنسيق - سابعا 

ـــا ة الاجئـــني لشـــؤون املتحـــدة األمـــم مفوضـــي  واصـــلت - 70  حلـــاال  الدوليـــ  االســـتجاب  وتنســـيق قي
.  لاجئــني املتعلقــ  األنشــط  تنســيق منــوذ  مــ  متشــيا القــا ة، ةحنــا  مجيــ  يف  لاجئــني املتعلقــ  الطــوا  
 ومتفـــق الوكــاال  بــني مشــةك  اســةاتيجي  وجــو  ضــمان طريـــق عــن املضــيف  الــدول النمــوذ  هــ ا ويــدعم
 املتحــدة األمــم اســتجاب  تــنظم مشــةك  ونــدا ا  مجاعيــ  وةهــداف احللــول، وإجيــا  احلمايــ  ةجــ  مــن علياــا

 ة بـــ  ةطلقـــت القطـــري، الصـــعيد علـــ  الوكـــاال  بـــني ك املشـــة  النـــدا ا  إىل وإضـــاف . اآلخـــرين والشـــركا 
 ةفريقيـا ومجاو يـ  بو ونـدي مـن الاجئـني السـلان تشـم  الاجئـني الحتياجـا  لاستجاب  إقليمي  خطط

 مجـ  إىل وة   الاجئـني، الحتياجـا  االستجاب  منسق  قيا ة حتت ونيج اي السو ان وجنو  الوسط 
 اإلغاثــ  ومنســق الســام  املفــوض وةعــا . اجملــاو ة البلــدان يف الاجئــني لــدعم  وال  مليــون 700 مــن ةكثــر
 تنسـيق وملتـ  الاجئـني لشـؤون املتحـدة األمـم مفوضـي  بـني املشـةك  املـ كرة أتكيـد الطـوا   حـاال  يف

 . امليداني  للعمليا  مشةك  توجياا  وةصد ا امل،تلط ، احلاال  يف التنسيق بشةن اإلنساني  الشؤون
 العمـ  جمموعـا  منظومـ  طريـق عـن ةفريقيـا يف  اخليـا املشر ين حلال  االستجا   تنسيق وتواص  - 71

 األول/ تشـــرين ففـــ . الســـوا  علـــ  واللـــوا ث  لنزاعـــا  املتعلـــق التشـــريد ســـيا  يف الوكـــاال ، بـــني املشـــةك 
 ســـيا  يف احلمايـــ  بشـــةن جديـــدة سياســـ  الوكـــاال  بـــني املشـــةك  الدائمـــ  اللجنـــ  ةصـــد   ،2016 ةكتـــوبر
 صـــل  يف احلمايـــ  وضــ  علـــ  اإلنســـاين اجملــال يف الفاعلـــ  اجلاــا  مســـؤولي  فياـــا ةكــد  اإلنســـاين، العمــ 
 اإلنســـاين العمـــ  يف للحمايـــ  املركزيـــ  امللانـــ  فياـــا وحـــد   اســـتجابتاا؛ مراحـــ  مجيـــ  يف اإلنســـاين العمـــ 

 اجلاـــا  مجيــ  وخـــربا  ووالاي  ة وا  تلامــ  تعزيــز إىل وســـعت القطــري؛ الصــعيد علـــ  لتطبيقاــا والعمليــ 
__________ 

 World Bank, Forcibly Displaced : Toward a Development Approach Supporting Refugees, the انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر: (5) 

Internally Displaced, and Their Hosts (Washington, D.C., World Bank, 2017)،  الشــــــــبل  املوقــــــــ  علــــــــ  متــــــــا 
 .https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016التاي:

https://undocs.org/ar/https:/openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25016
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 األسـاس،  عتبـا ه املعيـا ي اإلطـا  إىل وةشـا   احلماي ؛ لتعزيز ةخر  مبا  ا  إىل واستند  املعني ؛ الفاعل 
 الوحــدة منظمــ  واتفاقيــ  والشــعو ، اإلنســان حلقــو  األفريقــ  امليثــا  مثــ  اإلقليميــ ، الصــلوك ذلــك يف مبــا

 .كمباال واتفاقي  ةفريقيا، يف الاجئني مبشلا  اخلاص  املظاهر حتلم الي األفريقي 
 القيـــا ة  عـــم الوكـــاال  بـــني املشـــةك  الدائمـــ  للجنـــ  التابعـــ  الطـــوا   مـــديري جمموعـــ  وواصـــلت - 72

 ذا  التنفي يـــ  املســائ  بشــةن إلياـــا املشــو ة تقــدم خـــال مــن اإلنســاين للعمـــ  القطريــ  لألفرقــ  اجلماعيــ 
 اجملـال يف الفجوا  وسد للتحداي  للتصدي الوكاال  موا   تعبئ  عل  ومساعدهتا االسةاتيجي ، األمهي 

 الــي التنفي يــ  التحــداي  مباشــرة لــة  ونيجــ اي الوســط  ةفريقيــا مجاو يــ  إىل بعثــا  وةوفــد . التنفيــ ي
 إعــا ة املتحــدة ألمــما منظمــا  وواصــلت. للــدعم الفو يــ  األولــواي  وحتــد  امليــدان، يف الشــركا  يواجااــا
 التحـــول خطـــ  بتنفيـــ  املعـــي املـــوظفني كبـــا  فريـــق إىل والتنســـيق القيـــا ة جمـــاي يف املاـــا ا  ذوي املـــوظفني

 .القطري  األفرق  لدعم والصومال السو ان وجنو  إثيوبيا إىل ببعثا  قا  ال ي
 املتحــدة األمــم واصــلت ةفريقيــا، يف التشــريد حالــ  تطرحاــا الــي للتحــداي  التصــدي إىل وســعيا - 73

 املنظمــا  عمــ  كــان إذ. والدوليــ  الوطنيــ  احللوميــ  غــ  املنظمــا  مــ  الوثيقــ  الشــراكا  علــ  االعتمــا 
 يف الرئيسـي  االحتياجـا  تلبيـ  ضـمان علـ  وسـاعد املشـر ين، ومحايـ   عايـ  يف األمهيـ   ل  احللومي  غ 
 يف الثغــرا  ســد إىل اخلصــوص، وجــ  علــ  الوطنيــ ، احللوميــ  غــ  املنظمــا  عمــ  وة  . اجملــاال  مجيــ 

 هـو كمـا املتضـر ين، السلان م  االتصال إقام  عل  وساعد السيا ، احملد ة اخلربة وقد  احمللي ، املعا ف
 االضــطاع يف املتحـدة لألمـم  لنسـب  بـثمن تقـد  ال مسـاعدة يشـل  ذلـك فتـئ ومـا الصـومال؛ يف احلـال
 إطـا  تنفيـ  يف تسـام وهـ  الـدعوة، جمـال يف  ئيسـ  بـدو  احللوميـ  غـ  املنظمـا  تضطل  كما. بعملاا
 .ةفريقيا يف الاجئني مسةل  م  الشام  التعام 

. للمشـــر ين احللـــول وإجيـــا  املســـاعدة تعزيـــز يف األمهيـــ  متزايـــد  و ا ةيضـــا اخلـــاص القطـــاع وة   - 74
 املتحـــدة األمـــم وكـــاال  مـــن متنوعـــ  جمموعـــ  مـــ  شـــراك  إطـــا  يف (،AEKI) آيليـــا مؤسســـ  واصـــلت إذ

 املؤسســ  وقــدمت. الاجئــني ملشــاك  ابتلا يــ  حلــول إجيــا  يف املســاعدة تقــدم احللوميــ ، غــ  واملنظمــا 
 والتعلــــيم، الــــرز  كســــ  ةســــبا  وتــــوف  الطاقــــ ، جمــــاال  يف ذلــــك يف مبــــا املــــاي، والــــدعم التقنيــــ  اخلــــربة

 تعزيـز يف (edofadoV) فو افـون مؤسسـ  سـاعد  كينيـا، ويف. ةفريقيا يف البلدان من العديد يف للمشا ي 
  ملـــوا   لاجئـــني  ا ا  خمـــيم يف املـــدا س تـــربط الـــي الفو يـــ ، الشـــبل  مـــدا س مبـــا  ة خـــال مـــن التعلـــيم

 الــدعم (tfosdrdaM ) مايلروســوفت شــرك  تقــد  مــاوي، ويف. اإلنةنــت شــبل  علــ  املوجــو ة التعليميــ 
 . اإلنةنت خبدما  الاجئني خميما  تزويد إىل يرم  ملشروع

  
 التموي  - اثمنا 

ــــ  1 مــــن الفــــةة يف - 75  العــــا  األمــــني وكيــــ  خصــــ  ،2017 ةاي /مــــايو 15 إىل 2016 متوز/يولي
 املركـــزي الصـــندو  مـــن  وال  مليـــون 2٨3 مبلـــ  الطـــوا   حـــاال  يف اإلغاثـــ  ومنســـق اإلنســـاني  للشـــؤون
 مبلـ  وملـن. اللـرب  الصـحرا  جنـو  ةفريقيـا يف بلـدا 23 يف احليـاة إنقـاذ ةنشـط  لدعم الطوا   ملواجا 
 اإلنســاني  املسـاعدة تقـدم مـن املعونـ  وكـاال  امل،صـ  املـال هـ ا مـن تقريبـا  وال  مليـون 1٨7 بــ يقـد 
 اخلاصـ  الصـندو  جفـ ة مـن خمصصـا  املبلـ  هـ ا ومشـ . بلدا 15 يف التشريد ألزما  التصدي إطا  يف

  وال (، مليــون 92) التمويــ  الناقصــ  الطــوا   لتمويــ  وجف تــ   وال ( مليــون 95) الســريع   الســتجاب 
 الصـعيد علـ  الصـندو  خصصـ  الـ ي  وال  مليـون 41٨ مبلـ  مـن املائ  يف 45 نسب  اجملموع يف مثلت
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 يف الطا ئــ  لإلغاثــ  املركــزي الصــندو  مشــا ي  مــن مشــروعا 1٨5 جمموعــ  مــا وقــد . الفــةة خــال العــامل 
 املتضـر ين، السـلان مـن وغـ هم  اخليـا واملشـر ين الاجئني إىل املساعدة اللرب  الصحرا  جنو  ةفريقيا
 . احلماي  هلم ووفر  املضيف ، اجملتمعا  فيام مبن
 اإلقليميــ ، التشـريد ةزمــا  مـن عـد  معاجلــ  علـ  ةيضــا الطـوا   ملواجاـ  املركــزي الصـندو  وسـاعد - 76

. تشــا  حبــ ة حـوض يف املضــيف  واجملتمعــا  املشـر ين مســاعدة ةجـ  مــن  وال  مليــون 5٨ تـوف  مناــا بطـر 
 السـو ان، جنـو  يف املشـر ين إىل احليـاة إلنقـاذ املسـاعدة تقـدم ةجـ  مـن  وال  مليـون ٨2 حـواي توف  ومت

 . الوسط  ةفريقيا مجاو ي  يف األزم  من املتضر ين ملساعدة  وال  مليون 25 قد ه آخر مبل  وخص 
 املقدمـــــــ  املســـــــاعدة بـــــــزاي ةِ  للتعجيـــــــ   وال  مليـــــــون 25 نيجـــــــ اي يف املعونـــــــ  وكـــــــاال  وتلقـــــــت - 77

 وتلقـت. علياـا واإلبقـا ِ  ويـوي وة امـاوا بو نـو والاي  يف  لتمـر  املتعلـق العنـف من فروا ال ين لألش،اص
 مجاو يـــ  مـــن كـــ  يليامـــا منامـــا، واحـــدة للـــ   وال  مليـــون 25 الدميقراطيـــ  اللونغـــو ومجاو يـــ  ةوغنـــدا
  وال ، مليــون 16 علــ  حصــ  الــ ي الســو ان وجنــو   وال ، مليــون 1٨ تلقــت الــي الوســط ، ةفريقيــا
 مليــون 14 مناــا بلــد كــ  تلقــ  الــي واللــام ون والســو ان وتشــا   وال ، مليــون 15 تلقــت الــي والنيجــر
 مليــون 52) والصــح   وال (، مليــون 52) األغ يــ  هــ  مــاي  عــم ةكــرب تلقــت الــي والقطاعــا .  وال 

 . وال ( مليون 22) القطاعا  املتعد ة الاجئني ومساعدة  وال (،
  
 والتوصيات االستنتاجات - اتسعا 

 نتيجـ  اال تفـاع ةفريقيـا يف  اخليـا واملشـر ين لاجئـني اإلمجاي العد  واص  املاض ، العا  خال - 7٨
 العنــــف جانــــ  إىل اإلنســــان، حلقــــو  اجلســــيم  واالنتااكــــا . القــــا ة ةحنــــا  مجيــــ  يف املتعــــد ة لألزمــــا 
 حـــــا ، بشـــــل  واألطفـــــال النســـــا  علـــــ  ويـــــؤثر البلـــــدان بعـــــ  يف يستشـــــري الـــــ ي واجلنســـــاين، اجلنســـــ 

 واجلفــاف، الغــ ائ  األمــن انعــدا  تزايــد بســب  النزاعــا  عــن النــاجم التشــريد آاث  وتفاقمــت. مقبولــ  غــ 
 تشــريد إىل واجلفــاف الغــ ائ  األمــن انعــدا  ة   و ملثــ ،. اجملاعــ  حافــ  علــ  املنــاطق بعــ  جعــا اللــ ين
 إىل الوصـــول مـــن ةيضـــا النزاعـــا  ومنعـــت. الغـــ ائ  اإلنتـــا  خفـــ  إىل ة   ممـــا الغ ائيـــ ، املـــوا  منتجـــ 
 نطـا  توسـي  ضـرو ة مـن الـرغم وعلـ . اجملاعـ  خطـر مـن زا  ممـا واألسـوا ، الـرز  كسـ  وسـب  األ اض 
ــــ  غــــ  املــــوا   مــــ  التعامــــ  وشــــركائاا املتحــــدة األمــــم مــــن كــــ  حــــاول واملســــاعدة، احلمايــــ  ــــ  اللافي  لتلبي

 . مستدام  حلول إىل والتوص  املتزايدة االحتياجا 
 يف األمر  ع ر  يبعر  نيويرورك  إعرالن ذلرك يف مبرا اجلديردة  التطرورات مر  عدد كان ولئ  - 79
 التنبر  وميكر  مشروال أكثرر حنرو ع   ستعاجل اإلنسانية واملساعدة ابحلماية املتع قة التشريد جوانب أن
 اجلهرات مجيرع برذل خرالل مر  ل نزاع اجلذرية األسباب معاجلة إىل م حة حاجة مثة  أكرب حنو ع   به

 اخل فية: هذه ظ  ويف. احلالية لألزمات حد لوضع متواص ة جلهود املص حة صاحبة
 اجلهرود وتكثيرف ل تشرريد اجلذريرة لألسرباب حبرزم التصردي ع   الدول مجيع ُتح  )ة( 
 وختفيرررف النزاعرررات نشررروب منرررع هبرررد  أفريقيرررا يف واالزدهرررار واالسرررتقرار السرررالم تعزيرررز إىل الراميرررة
 اإلنسانية؛ املعاانة
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 يردع  ل تشرريد  حمركرا عرامال ابعتبارهرا املسر حة ل نزاعرات البرارز الدور إىل ابلنظر ) ( 
 الررردوي والقررانون الررردوي اإلنسرراين القرررانون احرررتام وضرررمان احرررتام إىل النزاعرررات يف األطرررا  مجيررع
 التشريد؛ إىل ت دي اليت الظرو  منع بغية اإلنسان حلقوق

 بوضرررع اخلاصرررة االتفاقيرررة يف املكرررر  القسررررية اإلعرررادة عررردم مبررردأ أن إىل ابلنظرررر ) ( 
 ابلتزامهرا الردول مجيرع ترذكرر العرريف  الردوي القرانون قواعرد مر  قاعردة يعتررَب   ١٩٥١ لعام الالجئ 
 واالضطهاد؛ النزاع م  الفاري  لألشخاص مفتوحة حدودها ع   واإلبقاء ال جوء يف احلق ابحرتام

 السررريع الوصررول تيسررري إىل مرردعوة احلكوميررة غررري الفاع ررة واجلهررات الرردول مجيررع ) ( 
 يف العرام   ومحاية واحرتام النزاعات؛ ضحااي م  وغريه  داخ يا واملشردي  الالجئ  إىل عوا ق وبال
 وكفالرررة الررردوي؛ اإلنسررراين ل قرررانون امتثررراال اإلنسرررانية  املسررراعدة ومرافرررق وإمررردادات اإلنسررراين اجملرررال
 ل جوء؛ املدين الطابع

رر  )ه(   ُتسرر  ع رر  الصرر ة  ذات األمرر  جم رر  قرررارات مررع متشرريا األطرررا   مجيررع ُتح
 واجلنسراين  اجلنسر  العنرف ذلرك يف مبرا - اإلنسران حلقروق اخلطرية االنتهاكات ومواجهة ومنع رصد

 املشرردي  ضرد املرتكبرة االنتهاكرات وخاصرة - التعسرفيان واالحتجراز واالعتقرال القسري  والتجنيد
 واألطفال؛ النساء م 

 تشرررجرع واملسررر وليات  األعبررراء وتقاسررر  الررردوي التضرررام  مبررردأ أمهيرررة إىل ابلنظرررر )و( 
 االلتزامررات بتنفيررذ املصرر حة  صرراحبة املعنيررة اجلهررات مررع ابلتعرراون تقرروم  أن ع رر  األعضرراء الرردول
 املصر حة صراحبة اجلهرات وتحردع  ابلالجئر ؛ املعري القرادة قمرة وم متر نيويورك إعالن يف هبا املتعهد

 بطررق أفريقيرا  يف الالجئر  مسألة مع الشام  التعام  إطار تطبيق أج  م  الكام  الدع  تقدمي إىل
 تعزيررز أجرر  مرر  التنميررة  جمررال يف الفاع ررة اجلهررات مررع سرريما ال جديرردة  شررراكات يف الرردخول منهررا

 واإلدماج؛ الذات ع   االعتماد
 معا العم  ع   التنمية جمال يف الفاع ة واجلهات اإلنسانية والوكاالت الدول ُتح  )ز( 
 احلراالت يف الذايت االكتفاء إىل مبكر وقت يف االنتقال يف داخ يا املشردي  لدع  جهودها ومضاعفة

 الطوعيررة ل عررودة الالزمررة الشرررو  هتيئررة منهررا بطرررق لالجئرر   دا مررة ح ررول وإجيرراد أمرردها طررال الرريت
 الوط ؛ إىل

 التع رررري  ع رررر  احلصررررول يكررررون أن ضررررمان إىل والشررررركاء الرررردول مرررر  كرررر  يرررردع  ) ( 
 الالجئر  مر  أجيراال جينبروا حبير  إنسرانية اسرتجابة أي يف أولويرة الررزق كسرب سرب  م  واالستفادة
 املستقب ؛ يف ب داهن  تنمية يف املسامهة م  وميكنوه  فقر يف العيش داخ يا واملشردي 
رر  )ف(   مرر  يكفرر  مررا ترروافر كفالررة ع رر  املاحنررة اجلهررات مرر  وغريهررا األعضرراء الرردول ُتح
 أفريقيرا  يف اإلنسراين ل عمر  دعمرا اإلنسرانية املسراعدة ألنشرطة بره التنبر  ميكر  والرذي املرن التموي 
 ح ررول وإجيرراد داخ يررا واملشررردي  الالجئرر  مرر  متزايررد عرردد احتياجررات ت بيررة يف ل مسرراعدة وذلررك
 اإلنسرراين العمرر  برر  الفجرروة يتجرراوز الررذي السررنوات  واملتعرردد املرررن التمويرر  ولضررمان هلرر   دا مررة
 .أسبابه استهدا  خالل م  أمده طال الذي الداخ   التشريد اجتاه عك  بغية والتنمية

 


