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 والسبعون الرابعة الدورة
 *املؤقت األعمال جدول من 63 البند
 لشؤون السامي املتحدة األمم مفوض تقرير

 ابلالجئني املتصااااااااااا ة واملساااااااااااا   الالجئني،
 اإلنسانية واملسا   واملشردين، والعا دين

   

 أفريقيا يف واملشردين والعا دين الالجئني إىل املساعدة تقدمي  
  

 العام األمني تقرير  

 موجز 
 الالجئني إىل املســـــــــــــــــاعــدة تقــدم عن 73/150 العــامــ  اجلمعيــ  بقرار عمال التقرير هــ ا يقــد   
 اجلمعي  إىل املقد  العا  األمني تقرير يف الوار ة املعلومات يســــــت م  وهو أفريقيا. يف واملشــــــر ين والعائدين
 حزيران/ 30 إىل 2018 متوز/يوليه 1 من الفرتة ويغطي (،A/73/340) والســـــــــبعني الثالث   ورهتا يف العام 
 معلومات يتضمن هوو  الالجئني، لشؤون املتحدة األمم مفوضي  التقرير إعدا    تنّسق قدو  .2019 يونيه

 ومفوضـــــــي  اإلنســـــــاني ، الشـــــــؤون تنســـــــي  وم تب للهجرة، الدولي  واملنظم  الدولي ، العم  منظم  قدمتها
 البشري /اإليدز، املناع  نقص بفريوس املعين املشرتك املتحدة األمم وبرانمج اإلنسان، حلقوق املتحدة األمم

 بني للمســـــــــــــــــاواة املتحــدة األمم وهيئــ  اإلمنــائي، املتحــدة األمم وبرانمج للطفولــ ، املتحــدة األمم ومنظمــ 
 األغ ي  وبرانمج للســـــــ ان، املتحدة األمم وصـــــــندوق للمرأة(، املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومت ني اجلنســـــــني
 الداخلي. التشريد رصد مركز من مستمدة معلومات يتضمن كما  العاملي . الصح  ومنظم  العاملي،
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 مقدمة - أوال 
 وغريهم  اخليا املشــــر ين واألشــــ ا  الالجئني من متزايدة أعدا ا   تســــتضــــي  (1)أفريقيا تزال ال - 1
 فضــال   جديدة طوارئ حباالت اإلنســاي املشــهد يتســم حيث والعن ، واالضــطها  النزاع من املتضــررين من
 (2)املفوضـــي  ابختصـــا  املشـــمولني األشـــ ا  عد  بلغ ،2018 عا  هناي  وحبلول .املمتدة االتاحل عن
 ذلك شــــــــــــم يو  .2017 عا  يف شــــــــــــ ص مليون 24.2 كان  أن بعد شــــــــــــ ص، مليون 26.4 أفريقيا يف

  اخليا املشـر ين األشـ ا  من مليوان   17.7 و (،2017 عا  يف العد  نفس )حوايل الجئ ماليني 6.3
 712 000 و لجوء،ال يملتمسـ من 484 000 أيضـا   املنطق  واسـتضـافت (.مليوان   14.5 كان  أن بعد)
 اجلنسي . يعدمي األش ا  من
 شــ ص(، 950 000) والصــومال شــ ص(، مليون 2.3) الســو ان جنوب من الالجئني غالبي  وجاء - 2

 أفريقيا ومجهوري  شـــــــــــــ ص(، 720 000) الدميقراطي  ال ونغو ومجهوري  شـــــــــــــ ص(، 725 000) والســـــــــــــو ان
 تزال وال شــ ص(. 344 000) وبوروندي أشــ ا (، 507 000) وإريرتاي شــ ص(، 591 000) الوســط 

 العن  اســـــــــــــتمرار مع العامل، يف تعقيدا األكثر األزمات من واحدة الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  يف التشـــــــــــــريد أزم 
 ومنطق  تشـــــــا  حبرية حوض بلدان تزال وال الناس. من كبرية  أعدا  تشـــــــريد يف العرقي  الطوائ  بني والنزاع املســـــــل 
 األمن. وانعدا  العن  بسبب للحدو  العابر التشريدو  الداخلي التشريد من متضررة الساح 

 والعن  النزاع ذلك يف مبا بســــــــــببها، ويتفاقم العوام  من جمموع  عن القســــــــــري التشــــــــــريد وينجم - 3
 اجلوي  األحوال وتقلب واجلنســـــــــــاي اجلنســـــــــــي والعن  القســـــــــــري والتجنيد ابلبشـــــــــــر واالجتار البيئ  وتدهور

 الغ ائي األمن انعدا  يزال وال البلدان. بعض يف قســــــــري  إعا ة حاالت عن وأبلغ واجلفاف. والفيضــــــــاانت
  ابلغ. قل  مصدر نيش ال الشديد التغ ي  وسوء
 أما  مفتوح  حدو ها أبقت فقد هبا، خاصـــــــــ  خطرية حتدايت تواجه البلدان من العديد أن ومع - 4
 إىل واملســاعدة احلماي  توفر إذ مضــي ، أفريقي بلد أكرب أوغندا تزال وال الدولي . احلماي  إىل حيتاجون من

 الجئ 655 000 وهناك الجئ. مليون 1.08 يســــــــتضــــــــي  ال ي الســــــــو ان يليها الجئ، مليون 1.17
 إثيوبيا. يف جلوء وطالب

 وامت ن الجئ 341 000 و  اخليا املشـــــــر ين األشـــــــ ا  من 583 600 حوايل أن حني ويف - 5
، يشـــ   أخرى حلول إىل التوصـــ  ظ  فقد ،2018 عا  يف  ايرهم إىل العو ة من  عد  تناقص مع حتداي 
 التجنس. خالل من احمللي الت ــامــ  لتحقي  املتــاحــ  فر ال قلــ و  ،التوطني عــا ةإل الصـــــــــــــــــاحلــ  مــاكناأل

 يف الســـــياســـــات يف تغيريات إ خالو  جديدة مبا رات اختاذ مع شـــــامل ، حلول اتباع بلدان عدة وواصـــــلت
 اجلمعي  أكدته ال ي الالجئني، بشأن العاملي واالتفاق واملهاجرين الالجئني أج  من نيويورك إعالن سياق
 ســـــــيوفر ،2019 األول/ يســـــــمرب كانون  ويف .73/151 بقرارها 2018 األول/ يســـــــمرب كانون  يف العام 
 األخرى واجلهات للدول وســـــيســـــم  االتفاق، تنفي  يف احملرز التقد  لتقييم فرصـــــ  لالجئني العاملي املنتدى
  االتفاق. أهداف حتقي  صوب والتربعات املالي  التعهدات عن ابإلعالن

__________ 

 .فقط الصحراء جنوب أفريقيا إىل “أفريقيا” كلم   تشري التقرير، ه ا يف (1) 

 الالجئني إل راج“ ابالختصــــــــا  مشــــــــمولون أشــــــــ ا ” مصــــــــطل  الالجئني لشــــــــؤون املتحدة األمم مفوضــــــــي  تســــــــت د  (2) 
 .الالجئني أبوضـــاع شـــبيه  أوضـــاع يف وغريهم اجلنســـي  عدميي واألشـــ ا  اللجوء وملتمســـي  اخليا املشـــر ين واألشـــ ا 

 .املساعدة يتلقون يزالون وال ،2018 عا  يف الوطن إىل أعيدوا ال ين العائدين 1 الفقرة يف الوار  العد  ويشم 
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 مي ن مما التنمي ، موار  إىل الوصول من املمتدة الالجئني جتمعات تستضي  بلدان عدة ويتم ن - 6
 عن فضـــــــــــــال   الالجئني جتمعات منه تســـــــــــــتفيد ال ي واالقتصـــــــــــــا ي االجتماعي االندماج عل  الرتكيز من

 مســـــــــــــأل  مع الشـــــــــــــام  التعام  إطار أفريقي  بلدان مثاني  جربت ،2016 عا  ومن  املضـــــــــــــيف . اجملتمعات
 التعليم خدمات يف الالجئني إ ماج تعزز جديدة وســـــــــــــياســـــــــــــات قواننيب األخ  يف تقد  وُأحرز الالجئني،
 الوطين. الصعيد عل  األخرى واخلدمات الصحي  والرعاي 

 الوحدة منظم  التفاقي  اخلمســـــــــــني الســـــــــــنوي  ابل كرى األفريقي االحتا  احتف  ،2019 عا  ويف - 7
 العاشرة السنوي  وابل كرى أفريقيا، يف الالجئني مبش الت اخلاص  املظاهر حت م اليت 1969 لعا  األفريقي 
 االحتا  وأعلن كمباال(.  )اتفاقي  أفريقيا يف  اخليا النازحني ومســـــــــــــــاعدة حلماي  األفريقي االحتا  التفاقي 
 اجتماعات سلسل  وعقد ،“ اخليا   املشر ين واألش ا  والعائدين الالجئني” سن  2019 عا  األفريقي

 العم  بني الصــــــــــل  وك لك القدرات، وتنمي  الدائم  واحللول اجل ري  األســــــــــباب عل  ركزت اســــــــــتشــــــــــاري 
 جيدة أمثل  وقدما املمارســات، أفضــ  له الداعم  واألنشــط  اإلعالن ه ا وأبرز اإلمنائي. والعم  اإلنســاي
 العاملي واالتفاق األفريقي  الوحدة منظم  اتفاقي  ضــــوء يف املشــــر ين األشــــ ا  تســــتضــــي  أفريقي  لبلدان
  الالجئني. بشأن

  
  اإلق يمية دون املناطق عن عامة حملات - اثنيا 
 الكربى والبحريات أفريقيا وسط - ألف 

 مليون 1.4 عند نســــــبيا   مســــــتقرا   الالجئني عد  ظ  ال ربى، والبحريات إفريقيا وســــــط منطق  يف - 8
 من يقرب ما إىل شــــــــــــ ص ماليني 5.4 من  اخليا املشــــــــــــر ين األشــــــــــــ ا  عد  ارتفع بينما شــــــــــــ ص،

  ش ص. ماليني 6
 وشوهدت مسلح ، ومجاعات الوسط  أفريقيا مجهوري  ح وم  بني سال  اتفاق توقيع مت أنه ومع - 9

 مناط  يف ذلك يف مبا أمني ، حوا ث وســــــــا ت متقلب . تزال ال البلد يف احلال  فإن العو ة، حاالت بعض
 األول املقا  يف مشلت جماورة، بلدان إىل جديدة نزوح حاالت يف الســــــــــاب ، يف متضــــــــــررة ت ن مل البلد من

 ش ص 45 000 حنو وفر وال ونغو. والسو ان الدميقراطي  ال ونغو ومجهوري  تشا  مشلت كما  ال امريون
 الوســـــــــــــــط  أفريقيــا مجهوريــ  من القــا مني الالجئني عــد  جمموع ليبلغ وحــد ، 2018 عــا  يف احلــدو  عرب

 شــــ ص، 656 000 من أكثر إىل  اخليا املشــــر ين األشــــ ا  عد  ارتفع بينما شــــ ص، 590 900
  .اجلد   اخليا املشر ين من 266 400 حوايل بينهم
 املشــر ين األشــ ا  عد  بلغ حيث املســل ، للنزاع مســرح ا الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  وظلت - 10

 شـــــ ص 850 000 إىل املنطق  يف ال ونغوليني الالجئني عد  ارتفع بينما شـــــ ص، ماليني 4.5  اخلي ا
 ذلك، إىل وإضــــــــــــــــافـ  شـــــــــــــــ ص(. 303 000 من )أكثر أوغنـدا يف غـالبيتهم ،2019 أاير/مـايو حبلول

 األزم  ه   من املتضــــــــررون يزال وال الجئ. 550 000 حوايل الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  تســــــــتضــــــــي 
 وســوء واجلنســاي اجلنســي العن  ذلك يف مبا اإلنســان، حقوق النتهاكات عرضــ  النطاق والواســع  املعقدة
 أضــر نفســه، الوقت ويف إضــايف. قل  مصــدر إيبوال فريوس مرض تفشــي ويشــ   واألمراض. املزمن التغ ي 
 البلد. يف ش ص مليون 13.1 حبوايل التشريد، بفع  يتفاقم ما كثريا  ال ي الغ ائي، األمن انعدا 
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 اإلنســـان حبقوق املتعلق  الشـــواغ  من كبري  قدر بوجو  أيضـــا، معقدة بوروندي يف احلال  تزال وال - 11
 توفري يف املنطق  بلدان واســـتمرت الســـ ان. حتركات اســـتمرار إىل أ ى مما ،حت  مل اليت الســـياســـي  والتوترات
  اخليا، مشـــــر ين شـــــ ص 113 000 حوايل هناك كان  ،2019 حزيران/يونيه ويف األســـــاســـــي . احلماي 
 مجهوري  يف ســـــــــــــــيما وال اإلقليمي ،  ون املنطق  يف بوروندي الجئ 344 000 من أكثر هناك كان  كما
  .2019 و 2018 عامي يف حمدو ة طوعي  عو ة حاالت وحدثت املتحدة. تنزانيا
  اخلي، تشــــر  إىل ال امريون من الغربي  والشــــمالي  الغربي  اجلنوبي  املناط  يف األمن انعدا  وأ ى - 12
 حبلول شــــ ص 35 800 من أكثر إىل عد هم وارتفع نيجرياي. يف الدولي  احلماي  يلتمســــون الجئني إىلو 

 حبوايل يقــدر املنــاط  هــ   يف  اخليــا النــازحني األشـــــــــــــــ ــا  عــد  أن حني يف ،2019 نيســــــــــــــــان/أبريــ 
  .(3)ش ص 437 000

 
  األفريقي والقرن أفريقيا شرق - ابء 

  ون املنطق  أحناء مجيع يف التشــــــريد اســــــتمر الواعدة، الســــــياســــــي  التطورات بعض من الرغم عل  - 13
 األشــ ا  عد  وارتفع الســو ان. وجنوب الصــومال يف األمن انعدا  ابســتمرار أســاســا مدفوعا اإلقليمي ،
 شـــــ ص. ماليني 4.6 إىل اللجوء وملتمســـــي الالجئني وعد  شـــــ ص، ماليني 9.2 إىل  اخليا املشـــــر ين

 من همثلثا شــ ص(، مليون 1.17) اإلقليمي   ون املنطق  يف الالجئني من عد  أكرب أوغندا واســتضــافت
 بنحو الســـو ان يف الالجئني عد  وزا  الدميقراطي . ال ونغو مجهوري  من همربع من وأكثر الســـو ان جنوب
 ش ص. مليون عن قليال   يزيد ما إىل املائ  يف 19
 عد  بلغ حيث العاملي الصـــــــــعيد عل  أمدا النزوح حاالت أطول من واحدة الصـــــــــومال ومازالت - 14

 هناكو  (،2017 عا  عن املائ  يف 25 قدرها )بزاي ة شـــــــــــــــ ص مليون 2.6 من أكثر  اخليا   املشـــــــــــــــر ين
 عد  واخنفض اإلقليمي .  ون املنطق  يف منهم املائ  يف 80 نســــــــــب  ظلت البلد، خارج الجئ 949 700

 واليمن، كينيا  من عائدين قدو لو  حتق  لعملي  نتيج  شــــــ ص 36 700 يعا ل مبا الصــــــوماليني الالجئني
  كينيــا  بعــد شـــــــــــــــ ص( 176 000) الصـــــــــــــــومــاليني لالجئني مضـــــــــــــــي  بلــد أكرب اثي إثيوبيــا جعــ  ممــا
 إجيا  عل  كينيا  ح وم  مع الالجئني لشــــــــــؤون املتحدة األمم مفوضــــــــــي  وتعم  شــــــــــ ص(. 252 500)

  سن . 28 من  هناك اآلن بعضهم ويعيش ، ا اب يف الالجئني خميمات يف الجئ 200 000 لـ حلول
 مليون من أكثر هناك وكان .الطوائ  بني النزاع يف بزاي ة السياسي  التغيريات اقرتنت إثيوبيا، ويف - 15

 وجاء احلدو ي . املناط  يف وخاصــــــ  احلني، ذلك من  عا وا منهم العديد أن رغم  اخليا مشــــــر ا شــــــ ص
 إعالن أاثر اإلقليمي، الصـــــعيد وعل  ســـــن . من أكثر اســـــتغرقت خطرية جفاف موج  أعقاب يف التشـــــريد
  املنطق . يف االستقرار من املزيد حتقي  احتماالت إثيوبيا وزراء ورئيس إريرتاي رئيس عن الصا ر السال 
 خضـــم يف الصـــعوب  غاي  يف والالجئني للنازحني واملســـاعدات احلماي  توفري أصـــب  الســـو ان، ويف - 16
 املثري ومن .خانق  اقتصــا ي  وأزم  اإلنســان، حقوق وانتهاكات األمن، وانعدا  ،الســياســي االســتقرار عد 
 حوايل أن التمويــــ  يف الرئيســـــــــــــــيــــ  الثغرات وتعين أخرى. أمــــاكن ويف  ارفور يف النزاع عو ة خطر للقل 
  ارفور وجنوب  ارفور وغرب  ارفور مشــال والايت يف معظمهم  اخلي، مشـــــــــــــــر  شـــــــــــــــ ص مليون 1.8

__________ 

 يبلغ الغربي  والشـــــــــــــــمالي  الغربي  اجلنوبي  املناط  يف  اخليا   النازحني األشـــــــــــــــ ا  عد  أن إىل احل وم  تقديرات تشـــــــــــــــري (3) 
 .ش ص 152 000
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 مســـــــــــاعدات يتلقوا مل البلد، أحناء مجيع يف منتشـــــــــــرين الجئ مليون 1.1 و األزرق، والني  كر فان  وجنوب
 الغ ائي، واألمن العيش ســــب  وك لك والصــــح ، التعليم مث  األســــاســــي  اخلدمات وأتثرت كافي .  إنســــاني 
 حيتاجون ال ين األشـــ ا  عد  يف أخرى زاي ة إىل أ ى مما الســـياســـي ، احلال  تدهور جراء خطري بشـــ  

 اإلنساني . املساعدة إىل
 2018 أيلول/ســبتمرب يف إليه التوصــ  مت ال ي الســو ان جنوب يف املنشــط الســال  اتفاق وأحيا - 17
 نســـــــي اخنفاض هناك كان  أنه حني ويف املنطق . يف النزوح أزمات أســـــــوأ من واحدة ح  إم اني  يف األم 
ا. الســال  اتفاق يزال وال مســتقرة، غري تزال ال احلال  فإن البلد، من أجزاء يف القتال يف  هناك يزال الو  هشــ 
 البلدان يف الجئ مليون 2.2 الالجئني عد  يبلغ بينما  اخليا، املشـــــــــــــــر ين األشـــــــــــــــ ا  من مليونني حنو

 اجملاورة. الست 
 

 األفريقي اجلنوب - جيم 
 211 000 و اللجوء ملتمســـي من 274 800 اإلقليمي   ون األفريقي اجلنوب منطق  اســـتضـــافت - 18
 زاي ة هناك وكانت والصــــــومال. الدميقراطي  ال ونغو ومجهوري  وبوروندي إثيوبيا من معظمهم ،الالجئني من
 مقارن  اإلقليمي   ون املنطق  يف املفوضـــــي  ابختصـــــا  املشـــــمولني الســـــ ان عد  يف املائ  يف 8 من كثرأب

 بلدي إىل الدميقراطي  ال ونغو مجهوري  من الســـــــــــــــ ان حتركات إىل معظمه يف ذلك ويرجع ،2017 بعا 
 اإلفريقي اجلنوب منطقــ  كــانــت  ،2018 عــا  هنــايــ  وحبلول اإلقليميــ .  ون واملنطقــ  وزامبيــا أنغوال اجلوار
 كونغويل.  جلوء وملتمس الجئ 180 000 من أكثر تستضي  اإلقليمي   ون
 أســفر مما املنطق  ، املداراين وكينيث إ اي إعصــارا ضــرب ،2019 ونيســان/أبري  آذار/مارس ويف - 19
 بعض ويف وموزمبي . ومالوي زميبابوي يف شـــــــــــــــ ص ماليني 3 عل  وأثر وفاة، حال  600 من أكثر عن

 الالجئون ذلك يف مبا بشـــــــــــــــدة، املضـــــــــــــــيف  اجملتمعاتو  الالجئون أتثر زميبابوي، يف تونغوغارا مث  املناط ،
 الدميقراطي . ال ونغو مجهوري  يف النزاع من الفارون
 حاليا تستضي  اليت أفريقيا، جنوب يف سيما ال كبري،  قل  مصدر يش   األجانب كر   يزال وال - 20
 والدراس  العم  اللجوء وملتمسي لالجئني حي  أنه ومع اللجوء. وملتمسي الالجئني من 273 500 حنو
 خالل اهلجمات من لعد  وتعرضـــــوا لألجانب، مناهضـــــ  احتجاجات اســـــتهدفتهم فقد إفريقيا، جنوب يف

 ح وم  املفوضــــــي  و عمت (.2019 حزيران/يونيه 30 - 2018 متوز/يوليه 1) ابلتقرير املشــــــمول  الفرتة
  مستدام . عام  تثقيفي  محل  يف االخنراط وإعا ة العن ، من املتضررين مساعدة أج  من أفريقيا جنوب

 
 أفريقيا غرب - دال 

 وتطرف ا متداخل  مســــــــــلح  نزاعات اإلقليمي   ون افريقيأ غرب منطق  شــــــــــهدت ،2018 عا  يف - 21
 مليون 1.9 من  اخليا املشر ين األش ا  عد  زا  ل لك، ونتيج  املدى. بعيدة آاثر إىل أ ى ما عنيف ا،

 إىل شـــــ ص 286 900 من الالجئني عد  زا  حني يف شـــــ ص، مليون 2.5 من يقرب ما إىل شـــــ ص
 يف الطائفي  التوترات أتجيج زاي ة إىل املوار  عل  التنافس أ ى نفســــــه، الوقت ويف شــــــ ص. 326 300
 اجلنســـــــــــــــي  عدميي من شـــــــــــــــ ص 700 000 قراب  هناك كان  ذلك، إىل وابإلضـــــــــــــــاف  املنطق . من أجزاء
 اجلنسي . انعدا  خلطر املعرضني األش ا  أو
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 وكان واحلماي . اإلنســاني  الشــؤون جمايل يف معقدة أزم  تشــا  حبرية حوض منطق  تواجه زالت وما - 22
 النيجر يف مضـــــــــــــــيفـ  حمليـ  جمتمعـات مع أو خميمـات يف إمـا يعيشـــــــــــــــون نيجريي الجئ 232 000 حوايل

 حنو ظــ  حني يف الجئ(، 11 000) وتشــــــــــــــــا  الجئ( 102 000) وال ــامريون الجئ( 119 000)
 احلدو  عرب النزاع انتشـــــــــــــــار إىل املســـــــــــــــتمر التمر  ويؤ ي نيجرياي. يف  اخليا   مشـــــــــــــــر ين شـــــــــــــــ ص مليوي
  التشريد. وزاي ة
 الســــــــــاح ، منطق  يف العن  وترية تصــــــــــاعد عن اجلديد التشــــــــــريد من كبرية  مســــــــــتوايت ونتجت - 23

 هبا قا  اليت العنيف  اهلجمات أ ت ومايل، فاســــــــــو بوركينا فيف والنيجر. ومايل فاســــــــــو بوركينا يف وخاصــــــــــ 
 عل  هجو  وأظهر .العرقيـــ  الطوائ  بني طويلـــ  فرتة منـــ  القـــائمـــ  التوترات إذكـــاء إىل متطرفون مقـــاتلون
 من قرواي 160 حوايل مقت  إىل أ ى ،2019 آذار/مارس يف مايل وســــــط يف وويلينغارا أوغوســــــاجو قرييت
 العرقي. والعـــداء اإلرهـــاب بني اجلمع يؤججهـــا اليت االنتقـــاميـــ  اهلجمـــات من للقل  املثري النمط   فوالن،ال

 138 000 و مايل يف شــ ص 120 000 حوايل  اخليا املشــر ين األشــ ا  عد  بلغ ل لك، ونتيج 
 من  أضـــعاف أربع   اخليا املشـــر ين األشـــ ا  عد  تضـــاع  فاســـو، بوركينا ويف املنطق . يف مايل الجئ

 املســــــــلح  اهلجمات بســــــــبب وذلك شــــــــ ص، 170 400 جمموعه ما إىل ليصــــــــ  ،2018 حزيران/يونيه
 من أكثر والتمس الســـــــــاح . منطق و  شـــــــــمالالو  ي شـــــــــمالال والوســـــــــط  شـــــــــرقال مناط  يف األمن وانعدا 
 والنيجر. ومايل غاان ذلك يف مبا اجملاورة، البلدان يف األمان فاسو بوركينا من ش ص 12 000

  
 احلماية - اثلثا 
  ال جوء وم تمسو الالجئون - ألف 

 وملتمســي ابلالجئني الرتحيب ال ربى الصـــحراء جنوب أفريقيا يف املضـــيف  البلدان معظم تواصـــ  - 24
 يف ال ام  الدعم تلق  ال الالجئني محاي  معايري أن غري املفتوح. الباب ســـــــــــــــياســـــــــــــــ  عل  حمافظ    اللجوء،
 متنع وإ اري  ما ي  عقبات إقام  يفو  قســـــــــــــــري ال عا ةاإل يف تتمث  حاالت طرأت فقد ،القارة أحناء خمتل 

  واملساعدة. احلماي  عل  احلصول من الالجئني
 بوضع اخلاص  1951 عا  اتفاقي  إىل السو ان جنوب انضم ،2018 األول/ يسمرب كانون  ويف - 25

 يزال ال والتشــــريد، ابلنزاع املتمثل  الداخلي  التحدايت عن النظر وبغض .1967 لعا  وبروتوكوهلا الالجئني
 األول/ كــانون  يف عــد هم كــان  وقــد ،أراضـــــــــــــــيــه عل  اللجوء وملتمســـــــــــــــي الالجئني حبمــايــ  ملتزمــا البلــد

 .ش ص 300 000 حنو 2018  يسمرب
 املتزايدة األعدا  إ ارة يف بلدان عدة إىل الدعم قد و  للجوء. وطني  نظم وضع يف تقد  أحرز وقد - 26
 اليت حــاالت مع والت ي  ،اجملموعــات أســــــــــــــــاس عل  قــائمــ  جهنُ  وتنفيــ  اللجوء، وطلبــات القــا مني من

 ،وزامبيا أفريقيا، وجنوب أوغندا، واســـــــــــــــتفا ت ومهاجرين. الجئني تشـــــــــــــــم  خمتلط  حتركات عل  تنطوي
  .احملد  دعمال من ومالوي

 عل  حصـــــــــــــــوهلم ل فال  ذلك يف مبا أفريقيا، يف الالجئني حلماي  هام  أ اة التســـــــــــــــجي  يزال وال - 27
 انعدا  حاالت منع يف واإلســــــــــــها  الوطني ، واخلدمات واالقتصــــــــــــا ات النظم يف إ ماجهم وتعزيز احلقوق،
 ابلتســـجي  اخلاصـــ  نظمها لتحســـني املضـــيف  احل ومات مع العم  هاؤ وشـــركا فوضـــي امل وتواصـــ  اجلنســـي .
 من والتم ن واملساعدة احلماي  عل  احلصول تيسري بغي  البياانت، محاي  معايري مع متشيا البياانت، وإ ارة
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 2018 لعا  الرئيســـــي  األولوايت إحدى ومتثلت مب ر. وقت يف اخلاصـــــ  االحتياجات ذوي األفرا  حتديد
 للجميع الشـــــام  الت طيط لتوجيه اإلعاق  ذوي ابألشـــــ ا  املتعلق  البياانت واســـــت دا  مجع حتســـــني يف

 اهلوي   ارةإل البيومرتي املفوضي  نظا  وُيست د  واملساعدة. اخلدمات عل  حصوهلم كيفي   رصد ولتحسني
 يف اإلنرتنت شــب   اســت دا   ون من ابلتســجي  تســم  جديدة أ اة وهناك أفريقيا، يف واســع نطاق عل 

  .االل رتوي االتصال عل  احملدو ة القدرة ذات املناط 
 إثيوبيا، يف املنق  الالجئني وقانون الوطني . النظم يف الالجئني إب راج يتعل  فيما تقد  أحرز وقد - 28
 لالجئني ي ف و  العامل، يف تقدما القوانني أكثر أحد هو ،2019 نيســــــان/أبري  يف النفاذ حيز  خ  ال ي

 مث  احليوي ، الوقائع بتســـــــــــجي  هلم ويســـــــــــم  املالي ، واخلدمات والتعليم العم  تصـــــــــــاري  عل  احلصـــــــــــول
 عل  الالجئني حصـــــــــول فر  حتســـــــــني إىل أ ى لالجئني جديدا قانوان أيضـــــــــا غينيا واعتمدت الوال ات.
  الدائم . واحللول والعمال  التعليم

 
 املخت طة التحركات - ابء 

 القيا  اللجوء وملتمســو الالجئون يواصــ  القارة، عل  تؤثر اليت النزاعات من العديد اســتمرار مع - 29
 األبيض البحر وســــط وعرب أفريقيا مشال إىل ال ربى الصــــحراء جنوب أفريقيا من ابمل اطر حمفوف  برحالت

 ول ن كمهــاجرين  الطرق نفس يعربون وهم أفريقيــا. جنوب ابجتــا  وكــ لــك أورواب، إىل هوغربــ املتوســـــــــــــــط
 يف ويتعرضــون واملهربني، ابلبشــر املتجرين لســيطرة خاضــع  ت ون ما كثريا    طرق هيو  جدا، خمتلف  ألســباب

 والعم  واالحتجاز البتزازوا والتع يب الضــرب تشــم  اإلنســان، حلقوق خطرية انتهاكات إىل الســياق ه ا
  اجلنسي. والعن  القسري

 األرواح ومحــايــ  إنقــاذ إىل األورويب واالحتــا  األفريقي واالحتــا  املتحــدة األمم بني التعــاون ويهــدف - 30
 احملتاجني األشــ ا  توطني وإعا ة األصــلي ، البلدان إىل الطوعي  العو ة و عم اخلطرة، الطرق امتدا  عل 

 حلول إجيا  أج  من اللجوء وملتمســـــــــــــي الالجئني إجالء املفوضـــــــــــــي   عمت ليبيا، ويف الدولي . للحماي 
 توقريو  اإل ماج وإعا ة للعو ة املساعدة بتقدم للهجرة الدولي  املنظم  قامت بينما أخرى، أماكن يف  ائم 

  القارة. يف أخرى أماكن ويف ليبيا يف للمهاجرين احمللي  اجملتمعات إىل املستند دعمال
 بدعم 2017 عا  يف املفوضي  أنشأهتا اليت النيجر، يف الطوارئ حاالت يف العبور آلي  زالت وما - 31
 ال ين اللجوء وملتمســي الالجئني من الضــعيف  للفئات ابلنســب  احلياة شــرايان   تشــ   األورويب، االحتا  من
 من ومعظمهم النيجر، إىل شـــــــــــــــ ص 3 900 يقـــارب مـــا إجالء مت اليو ، وحىت ليبيـــا. من إجالؤهم مت

  اثلث . بلدان يف توطينهم ليعا  النيجر منهم 1 600 غا ر وقد والصومال. والسو ان وإريرتاي، إثيوبيا،
 

 داخ يا املشردون - جيم 
 الداخلي. التشـــــــــريد مســـــــــأل  ملعاجل  ملزما صـــــــــ ا أبرمت اليت الوحيدة املنطق  هي أفريقيا تزال ال - 32
 حلول عن والبحث  اخليا املشــــــر ين األشــــــ ا  حلماي  األعضــــــاء للدول متينا إطارا كمباال  اتفاقي  وتوفر
 األعضـــاء الدول من 55 أصـــ  من 28 صـــدقت ،2019 حزيران/يونيه وحبلول الداخلي. التشـــريد ملســـأل 

 حزيران/ يف االتفــاقيــ  إىل انالســـــــــــــــو  جنوب وانضـــــــــــــــم عليهــا. 40 ووقعــت املعــاهــدة األفريقي االحتــا  يف
  اخليا املشــر ين األشــ ا  ومســاعدة محاي  بشــأن قانون ملشــروع النهائي  الصــيغ  وختضــع ،2019 يونيه

 شــامل  وطني  تشــريعات النيجر ســن وقد االنتقايل. الوطين التشــريعي اجمللس جانب من حاليا لالســتعراض
  الداخلي. التشريد بشأن
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 منع يف التقد  لتعزيز فرصـــــــ  ،2019 عا  يف كمباال،  التفاقي  العاشـــــــرة الســـــــنوي  ال كرى ووفرت - 33
 األفريقي  واملنظوم  األفريقي االحتا  مع ابلتعاون هلا، احللول توفريو  له والتصدي أفريقيا يف الداخلي التشريد
  اخليا، املشـــــــــــــر ين حقوق لتعزيز تدابري  ول عدة واخت ت األخرى. اإلقليمي  واهليئات اإلنســـــــــــــان حلقوق

 والصومال. ،السو ان وجنوب الوسط ، أفريقيا مجهوري  ذلك يف مبا
 ،2018 عا  يف الداخلي التشــريد بشــأن التوجيهي  للمبا ئ العشــرين الســنوي  ابل كرى واحتفاال   - 34

 من احلد يف املتعد ين املصـــــــــلح  أصـــــــــحاب مشـــــــــارك  تعزيز أج  من ســـــــــنوات لثالث عم  خط  اطلقت
 يف مبا هلم، احللول وإجيا   اخليا املشـــــر ين محاي  اخلط  ه   وتشـــــجع .له احللول توفريو  الداخلي التشـــــريد
 واهليئ  أفريقيا غرب لدول االقتصـــــــــــــــا ي  اجلماع  مث  واإلقليمي  الوطني  الفاعل  اجلهات مع ابلتعاون ذلك

  ابلتنمي . املعني  الدولي  احل ومي 
 

 له والتصدي واجلنساين اجلنسي العنف منع - دال 
 العن  خماطر إىل والفتيات، النساء سيما وال  اخليا، واملشر ين الالجئني يعرض التشريد فتئ ما - 35

 من كأســـــــلوب  منهجي  بصـــــــورة العن  ه ا ُيســـــــت د  البلدان، بعض ويف .املشـــــــد ة واجلنســـــــاي اجلنســـــــي
 ومجهوري  بوروندي من والالجئني املشـــر ين أن املعلو  ومن العقاب. من اإلفالت ويســـو  احلرب، أســـاليب
 أُبلغت ،2018 عا  ويف خا . بشـــــــ   املتضـــــــررين أكثر من هم الســـــــو ان وجنوب الدميقراطي  ال ونغو
 جنوب يف واجلنســـــــاي اجلنســـــــي العن  حاالت من 1 500 من أكثر عن الشـــــــري   والوكاالت املفوضـــــــي 
  وحد . السو ان

 من والت في  الشــــــــــــامل  الوقاي  برامج يف تقدما وشــــــــــــركاؤها املتحدة األمم وكاالت أحرزت وقد - 36
 الصحراء، جنوب أفريقيا يف  اخليا واملشر ين الالجئني عمليات من العديد يف هلا والتصدي امل اطر حدة

 فر  حتســـــــــــــــني من النهج ه ا م ن وقد احمللي . اجملتمعات عل  قائم القطاعات متعد  هنج ابســـــــــــــــت دا 
 اجلنســــــــــي العن  من لناجنيا للضــــــــــحااي والقانوني  االجتماعي  النفســــــــــي و  الطبي  اخلدمات عل  احلصــــــــــول

 للمرأة( املتحدة األمم )هيئ  املرأة ومت ني اجلنســــــني بني للمســــــاواة املتحدة األمم هيئ  وقدمت واجلنســــــاي.
 األمر احملليني، شـــــــــــــــركائها طري  عن أوغندا يف فر  8 000 عن يزيد ملا االجتماعي  النفســـــــــــــــي  اخلدمات

 رج  6 300 و امرأة 17 300 مت نت اجملموع، ويف العقلي . الصـــــــــــــح  يف كبري  حتســـــــــــــن إىل أ ى ال ي
 البالغ  االجتماعي  النفســـــــي  القانوني  املســـــــاعدة خدمات عل  احلصـــــــول من ن(و الجئ منهم املائ  يف 70)

 اجلنســــــــي العن  من ابلوقاي  الوعي رفع عل  للمرأة املتحدة األمم هيئ  ســــــــاعدت ال امريون، ويف األ ي .
   اخليا. املشر ين من 17 000 بني واجلنساي

 احلماي  موظفي الالجئني شــــؤون مفوضــــي  نشــــرت ،“البداي  من  األمان توفري” مبا رة إطار ويف - 37
 ملنع ونيجرياي ،والســـــو ان وجيبويت، الدميقراطي ، ال ونغو ومجهوري  وتشـــــا ، أوغندا، يف الطوارئ حاالت يف

 عد  زا  ،2014 عا  يف املبا رة إطالق ومن  خماطر . وختفي  له والتصــــــدي واجلنســــــاي اجلنســــــي العن 
  الضع . ليتجاوز له والتصدي واجلنساي اجلنسي العن  مبنع املتعلق  الربامج
 إىل املشـــــــر ات والفتيات النســـــــاء يعرض واآلمن  املســـــــتدام  الطاق  إىل االفتقار أبن التســـــــليم ومع - 38
 إحدى الطاق  حلول خالل من العن  ذلك منع أمســـــــــــ  واجلنســـــــــــاي، اجلنســـــــــــي العن  خماطر من املزيد

 العم  خط  وضع إلرشا  توجيهي  ن جل أعمال يف املتحدة األمم وكاالت من العديد وشاركت األولوايت.
 ،2018 متوز/يوليه يف اخلط  ه   أطلقت وقد التشـــريد، حاالت يف املســـتدام  الطاق  حلول لتوفري العاملي 
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 احتماالت من واحلد احلماي  وتوفري األرواح إنقاذ يف املســــــتدام  الطاق  تؤ يه ال ي احلاســــــم الدور يؤكد مما
  واجلنساي. اجلنسي للعن  التعرض
 وأفرا  الالجئني من 201 000 من يقرب ما مع للســـــــــــ ان املتحدة األمم صـــــــــــندوق عم  وقد - 39

 خــدمــات وقــد  إثيوبيــا يف  احملليــ اتاجملتمعــ وأفرا  الالجئني من 32 000 و أوغنــدا يف  احملليــ اتاجملتمعــ
 االغتصــــــاب من ناجياتال ضــــــحاايلل الطبي  الرعاي  توفر برامج الصــــــندوق  عم كينيا،  ويف والتوعي . الدعم

 كالوبيي.  ومستوطن  كاكوما  خميم يف لالجئني االجتماعي النفسي الدعم وخدمات
 

 املرأة ومتكني اجلنسني بني املساواة - هاء 
 خميمات يف والفتيات النســــــاء لتم ني الدعم تقدم بضــــــرورة الالجئني بشــــــأن العاملي االتفاق يقر - 40

 يف تقد  إحراز مت وقد والفر . اخلدمات عل  احلصـــول يف املســـاواة وتعزيز املضـــيف ، واجملتمعات الالجئني
 القرار، صــــــنع عمليات يف والفتيات النســــــاء إ خال طري  عن الربامج يف اجلنســــــني بني ابملســــــاواة النهوض
  واخلدمات. املساعدة عل  احلصول سب  وحتسني الفر ي التسجي  وضمان
 األمم هيئ  عملت اإلنســــــــــــاني ، لألزمات متزايدة بصــــــــــــورة ج األ طوي ال ابلطابع التســــــــــــليم ومع - 41

 خالل من ال ات عل  واالعتما  الت ي  عل  وقدرهتن والفتيات النســـــــــاء محاي  تعزيز عل  للمرأة املتحدة
 والتدخالت العيش بســــــــــــب  املتعلق  فر ال ذلك يف مبا واخلدمات، املوار  عل  احلصــــــــــــول فر  حتســــــــــــني
 يف املنطق  امتدا  عل  نســـــــــــــــائي  منظم  265 للمرأة املتحدة األمم هيئ   عمت وقد نقد.ال عل  القائم 

 من الالجئني بني “اإلجيابي  ال كورة” ملفهو  اهليئ  روجت رواندا، ويف اإلنســـــــــــاني . الربامج يف مشـــــــــــاركتها
 املرأة قدرة تعزيز مع املرأة، ومت ني اجلنســـــني بني املســـــاواة و عم العن  نب  عل  يشـــــجعهم وال ي الرجال،

 من والفتيات النساء من 110 300 عل  يزيد ما مت ن نيجرياي، ويف التجاري . املهارات تطوير خالل من
 االجتماعي النفســــي الدعم وخدمات املهارات عل  والتدريب العيش بســــب  املتعلق  فر ال عل  احلصــــول

 والزراع  األغ ي  ومنظم  للســـــــ ان املتحدة األمم صـــــــندوق مع ابلتعاون يئ ،اهل نف هتا مشـــــــاريع خالل من
  والشركاء. املتحدة لألمم
 

  الطف  محاية - واو 
 املشـــــــمولني األشـــــــ ا  من مليون 26.4 من أكثر بني من املائ  يف 62 األطفال نســـــــب  تقارب - 42

 يف القســري والتجنيد واالجتار واالســتغالل املعامل  لســوء عرضــ  أكثر وهم أفريقيا، يف املفوضــي  ابختصــا 
 الضــــــع  أوجه مراعاة ضـــــــرورة عل  الضـــــــوء الالجئني بشـــــــأن العاملي االتفاق ويلقي املســـــــلح . اجلماعات
 واألطفال املصـــــــــــــــحوبني غري األطفال ذلك ويشـــــــــــــــم  حبمايتهم، املتعلق  واالحتياجات لألطفال احملد ة

 عن فضــــال الضــــارة، واملمارســــات واجلنســــاي اجلنســــي العن  من الناجني الضــــحاايو  ذويهم عن املنفصــــلني
 لل طر. املعرضني األطفال

 يف ذويهم عن واملنفصـــــــــــــــلني املصـــــــــــــــحوبني غري األطفال محاي  إىل االهتما  من ال ثري إيالء ومت - 43
 مش  مل مت الســـــــــــــــو ان، ويف .2018 عا  هناي  يف طف  110 000 من أكثر عد هم بلغ وال ين أفريقيا،
 ضمن بوضعهم أو أسرهم، إىل بضمهم ذويهم عن واملنفصلني املصحوبني غري من طف  9 300 من أكثر
 طف  16 500 من أكثر تلق  وزامبيا، ،املتحدة تنزانيا ومجهوري  أوغندا، ويف مناســــب . بديل  أســــري  رعاي 
 شـــــــــؤون مفوضـــــــــي  وقامت مناســـــــــب . بديل  رعاي  خدمات ذويهم عن املنفصـــــــــلني أو املصـــــــــحوبني غري من

 مجيع يف مشلها ومل األسر أثر اقتفاء آليات جمال يف التعاون بتعزيز األمحر للصليب الدولي  واللجن  الالجئني
 املنطق . أحناء
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 إىل يهدف مشــــروع عل  العم  (اليونيســــ ) للطفول  املتحدة األمم منظم و  املفوضــــي  وواصــــلت - 44
 اليونيس  قدمت السـو ان، ويف األطفال. حلماي  الوطني  والنظم الالجئني األطفال محاي  بني الصـل  تعزيز

 املدارس، يف لألطفال املالئم  املســــاحات توفري خالل من االجتماعي النفســــي الدعم خدمات وشــــركاؤها
 أكثر تلق  ورواندا، بوروندي ويف طف . 211 000 يقارب ملا منزلي  بزايرات املتنقل  األفرق  قامت بينما
 صـــــــــــــــندوق زو  كينيا،  ويف الطف . حلماي  حيوي  خدمات الالجئني واملراهقني األطفال من 42 500 من

 الرامي  احلياتي  ملهاراتاب كالوبيي  ومســــــــتوطن  لالجئني كاكوما  خميم يف للمراهقات للســــــــ ان املتحدة األمم
 منع بشــــــــــــــــــأن الرايضـــــــــــــــيــــ  األلعــــاب خالل من واملراهقني املراهقــــات تثقي  جرىو  محــــايتهن. تعزيز إىل

  اجلنساي. العن 
 الوطني  النظم يف الالجئني األطفال إ راج إىل الطف  جمال يف أفريقيا شرق مجاع  سياس  وتسع  - 45

 اليت لألطفال، مالئم  أفريقيا تعزيز أفريقيا: يف األطفال أج  من 2040 عا  خط  و عم الطف  حلماي 
 الطوارئ حاالت أو األخرى وال وارث املســـــــــــــــلح  النزاعات أتثري عد ” كفال   عل  فيها 9 التطلع ينص
 .“طف  أي عل 
 

 اجلنسية عدميو - زاي 
 يف اجلنســــي  انعدا  عل  للقضــــاء الرئيســــي  واإلقليمي  الدولي  االلتزامات ســــياق يف تقد  إحراز مت - 46

 اليت 2024-2017 للفرتة اجلنسي  انعدا  عل  القضاء بشأن بنجول عم  خط  تنفي  واكتسب أفريقيا.
 الثاي/ تشـــــــــــــرين يف بيســـــــــــــاو - غينيا اعتما  مع زمخا أفريقيا غرب لدول االقتصـــــــــــــا ي  اجلماع  وضـــــــــــــعتها

 عل  الدول اتفقت أفريقيا، شـــــرق ويف اجلنســـــي . انعدا  حاالت عل  للقضـــــاء وطني  خط  2018 نوفمرب
 للفرتة اجلنســــــي  انعدا  عل  القضــــــاء بشــــــأن ال ربى البحريات مبنطق  املعين الدويل املؤمتر عم  خط  متديد

 بضـــــــــمان يتمث  جديدا اســـــــــرتاتيجيا هدفا ليشـــــــــم  نطاقها وتوســـــــــيع ،2024 عا  حىت 2017-2019
  واجلنسي . املدي التسجي  واثئ  ذلك يف مبا القانوني ، للهوي  إثبات عل  احلصول

 جنوب ح وم  عقدت ،2017 عا  يف األفريقي اجلنوب يف اهلجرة حوار توصــــــــــيات عل  وبناء - 47
 عم  وخط  إعالن مشــروع الســتعراض 2018 الثاي/نوفمرب تشــرين يف اإلقليميني لل رباء اجتماعا أفريقيا
 للنظر األفريقي للجنوب اإلمنائي  اجلماع  يف األعضــــاء الدول إىل تقدميهما وســــيتم اجلنســــي . انعدا  بشــــأن
 بشأن مبا رة اجنامينا يف أفريقيا لوسط والنقدي  االقتصا ي  اجلماع  يف األعضاء الدول أطلقت وقد فيهما.
 هلا. حلول وإجيا  اجلنسي  انعدا  حاالت مبنع والتزمت الوسط ، أفريقيا يف اجلنسي  انعدا  عل  القضاء
 لشــــــــؤون املت صــــــــصــــــــ  الفني  األفريقي االحتا  جلن  اعتمدت ،2018 الثاي/نوفمرب تشــــــــرين ويف - 48

 اجلنســـــــي  يف ابحل  املتعلق  احملد ة اجلوانب بشـــــــأن بروتوكول مشـــــــروع  اخليا واملشـــــــر ين والالجئني اهلجرة
 يف والرجال النســــاء بني ســــاواةامل ضــــمان إىل الربوتوكول ويهدف أفريقيا. يف اجلنســــي  انعدا  عل  والقضــــاء
 وشــ   أطفاهلم. جبنســي  واملتعلق  هبا، االحتفاظ أو تغيريها أو اجلنســي  كتســاباب املتعلق  اجلنســي  حقوق
 املت صــــصــــ  الفني  اللجن  قب  من النهائي لالســــتعراض عرضــــه قب  حامس  خطوة للمشــــروع اللجن  اعتما 
 العتما  . األفريقي االحتا  جلمعي  وتقدميه ،القانوني  والشؤون ابلعدال  املعني 
 اجلنســــي  انعدا  حاالت عل  للقضــــاء IBelong# املفوضــــي  مل حب قدما   دفعال يف تقد  إحراز ومت - 49
 شــــــها ة 35 000 إصــــــدار مت تشــــــا ، ويف املواليد. تســــــجي  يف كبرية  زاي ة خالل من 2024 عا  حبلول
  يفوار، كوت  ويف اجلنســــــي . عدميي يصــــــبحوا ألن املعرضــــــني املضــــــيف  واجملتمعات الالجئني ألطفال ميال 
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 حوايل إصــدار مت فاســو، بوركينا ويف ميال ، شــها ات اخلطر هل ا معرض طف  600 000 من أكثر تلق 
 خدمات عل  احلصـول توفري يف احل ومات  عم فوضـي املو  اليونيسـ  وواصـلت ميال . شـها ة 35 000

 الســــو ان، وجنوب املتحدة، تنزانيا ومجهوري  وأوغندا، إثيوبيا، يف الالجئني مســــتوطنات يف املواليد تســــجي 
 املواليــد تســـــــــــــــجيـــ  أ يـــ  وإ راك املوار  نقص زالي ال التطورات، هـــ   عن النظر وبغض وكينيـــا. ،وزامبيـــا

 حتداي. يش الن
  

 العم يات اإلنسانية -رابعا  
 القدرات والقيود يف جمال االستجابة يف حاالت الطوارئ -ألف  

إيصـال املسـاعدة  أعي ت جهو  اإلغاث  يف العديد من البلدان نتيج  النعدا  األمن، حيث رقلتع - 50
حا ث  أتثر هبا العاملون يف اجملال  127، وقعت 2018اإلنســـــــــــــــاني  بســـــــــــــــبب النزاع والعن . ففي عا  

  ويل موظفا وطنيا وموظ    45اإلنســـــــــــــــاي من األمم املتحدة واجلهات الشـــــــــــــــري  . فقد ُقت  ما جمموعه 
موظفني  وليني. ووقع أكرب عــد  من حــاالت  6موظفــا وطنيــا و  33واحــد. وأتثر بعمليــات االختطــاف 

واإلصـــــــاب  يف مجهوري  أفريقيا الوســـــــط  ومجهوري  ال ونغو الدميقراطي  وجنوب الســـــــو ان والصـــــــومال  القت 
 من  كانون األول/ من العاملني يف جمال تقدم املعون  123ومايل ونيجرياي. ففي جنوب الســـــــــــــــو ان، قُت  

. ويف مجهوري  2019يف األشـــهر الســـت  األوىل من عا   9و  2018يف عا   16، منهم 2013 يســـمرب 
أ ى إىل  أفريقيا الوســـــــــــــــط ، زا  عد  حوا ث االعتداء اليت تعرض هلا العاملون يف جمال تقدم املعون ، مما

تاجني. وتســــــــــــببت احلوا ث األمني  مقت  شــــــــــــ صــــــــــــني وإعاق  إيصــــــــــــال اإلمدا ات املنق ة للحياة إىل احمل
يف املائ  من الســـــــــلع الغ ائي  اليت يقدمها برانمج  90 مير عرب  ما نســـــــــبتهواالختناقات يف ممر  واال، ال ي 

 األغ ي  العاملي، يف حدوث أتخريات كبرية. 
يف وظلت مســـــــــــتوايت انعدا  األمن مرتفع  يف خمتل  أحناء الصـــــــــــومال، مما يضـــــــــــع ه   العملي   - 51

، 2018أخطر العمليات اليت تضـــــــطلع هبا اجلهات الفاعل  يف جمال العم  اإلنســـــــاي. ففي عا   مصـــــــاف
منهم. ومع نشـــــــر اجلماعات املتطرف  نفوذها يف مجيع أحناء منطق   22غاث  وُخط  اإلمن موظفي  9قُت  

داف العاملني يف اإلنســـــاي بشـــــدة وتزايد اســـــتهاملتاح للعم  الســـــاح  يف غرب ووســـــط أفريقيا، أتثر احليز 
اجملـــــال اإلنســـــــــــــــــــاي. ويف نيجرياي، يع س إعـــــدا  اثنني من العـــــاملني يف جمـــــال تقـــــدم املعونـــــ  يف أواخر 

 ، ابإلضاف  إىل مقت  أربع  آخرين، اخلطر املتزايد ال ي يتعرض له هؤالء العاملون. 2018 عا 
جمـــال تقـــدم املعونـــ  يف مقـــاطعـــ   ويف مجهوريـــ  ال ونغو الـــدميقراطيـــ ، قُتـــ  اثنـــان من العـــاملني يف - 52

، وترتب عل  ذلك تعلي  العمليات اإلنســـــــــــــــاني  هناك. وتع ر 2018نوفمرب تشـــــــــــــــرين الثاي/تنجانيقا يف 
نع ملأفرق  االســـــتجاب  جهو  إيبوال بســـــبب انعدا  األمن، مما أعاق وابء الوصـــــول إىل بعض املناط  املتأثرة ب

إحدى املشــــــــــــــــاركني يف أفرق  االســـــــــــــــتجـاب  عل  أيدي حدوث حاالت عدوى جديدة، بينمـا قُتـ  أحد 
 . 2019سلح  يف نيسان/أبري  امل اتماعاجل
القدرة عل  توفري احلماي  واملســــــــاعدة بســــــــبب العوائ  البريوقراطي  وســــــــوء البني   واســــــــتمر تقويض - 53

عقبات يف الشــــــــــــركاء والقيو  التمويلي . فقد واجهت منظمات العم  اإلنســــــــــــاني   تواجدالتحتي  وحمدو ي  
تأخريات يف تســـجي  املنظمات وتعرضـــت لاســـتريا  األ وي  املنق ة للحياة وغريها من األصـــناف اإلنســـاني  

 غري احل ومي  الشري  ، وهو ما أثر أيضا عل  االستجاب  اإلنساني .
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ويف بعض العمليـــات املتعلقـــ  ابلالجئني، اختـــُ ت إجراءات صـــــــــــــــــارمـــ  ملعـــاجلـــ  ا عـــاءات الغش  - 54
الســــــتجاب  هلا. ونُف ت تدابري مؤســــــســــــي  لتعزيز النزاه  لاألموال وســــــوء الســــــلوك واالســــــتغالل و  واختالس

 واملساءل  والشفافي  عل  نطاق منظوم  األمم املتحدة. 
وعززت الوكاالت قدراهتا يف جمال التأهب حلاالت الطوارئ وجرى الت طيط للطوارئ بشـــــــــــــــ    - 55

، اســــــت دمت مفوضــــــي  شــــــؤون 2018ي  ُقطري . وطوال عا  عمل 20مشــــــرتك بني الوكاالت يف أكثر من 
 ، يفواأل اة التشـــــ يصـــــي  املرتبط  هبا ،لتأهب حلاالت الطوارئل لالســـــتنفار العايل الالجئني قائمتها العاملي 

 حمل  عام  عنها. ريوتوف ،لس ان احملتم ارصد مستوايت التأهب وقدرات العمليات عل  االستجاب  لتشر  
الت الطوارئ بفعالي ، ع   برانمج األغ ي  العاملي عل  الت طيط بدق  واست د  أنظم  ستجاب  حلاولال

 . مسبقا  اإلمدا ات  أن خيزنمبت رة لإلن ار املب ر حىت يتسىن له أن يتنبأ حباالت الطوارئ و 
 

 الغذاء والتغذية -ابء  
ّن  شـــــ ص من ك  مخســـــ  أشـــــ ا   انتشـــــارأظهرت املنطق  أكرب  - 56 للجوع يف العامل، حيث صـــــُ

يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، حيث عاىن  أزم  جوعالتغ ي . وحدثت أكرب  نقصضـــــــــــــــمن مرضـــــــــــــــ  
ماليني طف  بسوء التغ ي  احلا . وكانت  5مليون ش ص من انعدا  األمن الغ ائي احلا  وأصيب  13.1

ّن  مســــــتوايت ســــــوء التغ ي  املزمن يف بورو  يف املائ  من  56ندي من أعل  املعدالت يف العامل، حيث صــــــُ
لتقز . وحيتاج أكثر من نصـــــــ  ســـــــ ان مجهوري  أفريقيا املصـــــــابني اباألطفال  ون ســـــــن اخلامســـــــ  ضـــــــمن 

 الجئ 149 600ماليني إىل املســـــاعدة الغ ائي . ويف رواندا، اعتمد أكثر من  4.7الوســـــط  البالغ عد هم 
 الغ ائي  اليت يقدمها برانمج األغ ي  العاملي.  ةما ا شبه كام  عل  املساعدكونغويل وبوروندي اعت

الغ ائي  الشـــــــهري  يف أوغندا  ةبرانمج األغ ي  العاملي املســـــــاعد قد ، 2019شـــــــباط/فرباير  حىتو  - 57
منطق  من مناط  استيطان  13املساعدة الغ ائي  يف  الستال بش   حصري من خالل إجراءات جديدة 

ئني. وقد اســـــــــت دمت أ اة التوزيع العاملي اليت أعدهتا مفوضـــــــــي  شـــــــــؤون الالجئني للتحق  من هوي  الالج
مليون الجئ  1.1العني وبصــــــــمات األصــــــــابع. ومن بني  حدق الالجئني واســــــــتحقاقهم عن طري  مســــــــ  

 يف املائ  منهم يفتقرون إىل األمن الغ ائي.  90يعيشون يف مستوطنات يف أوغندا، يُقّدر أن 
ومن أج  االســـــــــــتجاب  حلاالت انعدا  األمن الغ ائي وســـــــــــوء التغ ي ، وســـــــــــّعت وكاالت العم   - 58

اإلنســــاي نطاق التدخالت املنق ة للحياة. ففي جنوب الســــو ان، أوصــــلت اجلهات الشــــري   يف جمموع  
شـــــــــ ص. ويف الســـــــــو ان،  عمت اليونيســـــــــ  تزويد أكثر من  518 000التغ ي  املســـــــــاعدة إىل حوايل 

أ  ابلرعاي  الوقائي   569 000طف  بعالج يداويهم من ســــــــوء التغ ي  احلا ، وزو ت حوايل  159 000
وســـــــــــــــعت اليونيســـــــــــــــ  نطاق اخلدمات التغ وي  لتصـــــــــــــــ  إىل كما من خالل مجاعات  عم األمهات.  

طف  يعانون من ســـــــــــــــوء التغ ي  احلا  يف امل يمات ومســـــــــــــــتوطنات الالجئني يف إثيوبيا وأوغندا  5 900
  تنزانيا املتحدة ورواندا وزامبيا. ومشلت أنشـــط  الوقاي  من ســـوء التغ ي  تشـــجيع الرضـــاع  الطبيعي  ومجهوري

 اخلالص  وممارسات التغ ي  املناسب  لألطفال الصغار. 
 

 الصحة -جيم  
أتثر الالجئون واملشــــر ون  اخليا يف أفريقيا حباالت تفشــــي األمراض اليت تفاقمت بســــبب انعدا   - 59

لغ ائي ونقص التموي . وظلت العدوى أبمراض اجلهاز التنفســـي واملالراي هي الشـــاغ  الرئيســـي يف األمن ا
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. 2018خمتل  أحناء القرن األفريقي، حيث تســـــــــــــــببت يف حوايل ثلثي الزايرات الصـــــــــــــــحي  كلها يف عا  
 مناالت حلاالســـــــــــتجاب  عل  وعملت الوكاالت واجلهات الشـــــــــــري   يف العم  اإلنســـــــــــاي مع احل ومات 

ال ولريا واحلم  النزفي  الفريوســــــي  يف أوغندا وكينيا. و عمت اليونيســــــ   مشلت، املتعد ة تفشــــــي األمراض
 االستجاب  لتفشي احلصب  يف أوغندا. 

املناط  الغربي   عن تفشــــــــيه يف 2018آب/أغســــــــطس  1وأ ى وابء إيبوال، ال ي أُعلن رمسيا يف  - 60
شــــــــ ص. ويف أوغندا  1 400مقاطع  مشال كيفو يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، إىل وفاة أكثر من  من

وبوروندي وجنوب الســـو ان ورواندا، قامت منظم  الصـــح  العاملي  ومفوضـــي  شـــؤون الالجئني واليونيســـ  
 إيبوال. وابء واجلهات الشري   بتعزيز التأهب لالستجاب  لتفشي 

الصـــــــــــــــح  العاملي  اخلدمات الوقائي  والعالجي  اليت تقدمها لالجئني واملشـــــــــــــــر ين وعززت منظم   - 61
 اخليا، بينما  عمت مفوضـــــــــــي  شـــــــــــؤون الالجئني احل ومات يف توفري اخلدمات األولي  والثانوي  لالجئني 

اخليا يف بلدا. ويف إطار االستجاب  حلال  الطوارئ املتعلق  ابملشر ين   15واجملتمعات املضيف  يف أكثر من 
إثيوبيا، أرسلت منظم  الصح  العاملي  خرباء طبيني ولواز  طبي . ووصلت خدمات الرعاي  الصحي  األولي  

طف ، حيث  615 400املنق ة للحياة اليت توفرها اليونيســ  لالجئني واملشــر ين  اخليا يف الســو ان إىل 
ي. واهتمت منظم  الصـــــــــح  العاملي  اإلســـــــــهال واملالراي وإصـــــــــاابت اجلهاز التنفســـــــــحلاالت عالج الوفرت 

واجلهات الشـــــــــــــــري   مبشـــــــــــــــاك  الصـــــــــــــــح  العقلي  بني الالجئني واملشـــــــــــــــر ين  اخليا يف أوغندا وجنوب 
 ونيجرياي.  السو ان

وواصــــــــلت اليونيســــــــ   عم خدمات التحصــــــــني يف املناط  املضــــــــيف  لالجئني يف إثيوبيا وأوغندا  - 62
  برانمج األمم املتحــدة املشـــــــــــــــرتك املعين بفريوس نقص املنــاعــ  ومجهوريــ  تنزانيــا املتحــدة والســـــــــــــــو ان. وقــا

البشــــــــــري /اإليدز بتيســــــــــري االســــــــــتجاب  اجلماعي  املتعد ة القطاعات يف جنوب الســــــــــو ان وأنتج معلومات 
 عمت كما اسرتاتيجي  عن استيعاب العالج املضا  للفريوسات الع وس  بني الالجئني واملشر ين  اخليا.  

ألشـ ا  املصـابني بفريوس نقص املناع  البشـري  أثناء االسـتجاب  إلعصـار إيداي يف اليونيسـ  شـب ات ا
زميبابوي ومالوي وموزمبي . ونف ت مفوضي  شؤون الالجئني واليونيس  ومنظم  الصح  العاملي  واجلهات 

الصــــــــــحي  يف خمتل   األحوالالشــــــــــري   برامج للميا  والصــــــــــرف الصــــــــــحي والنظاف  الصــــــــــحي  لتحســــــــــني 
 ملنطق . ا أحناء
ونف ت الوكاالت أنشــط  للدعوة إىل إ ماج الالجئني يف النظم الصــحي  الوطني ، وحتق  تقد  يف  - 63

 عدة بلدان، مث  أوغندا ورواندا والسو ان وكينيا. 
 

 التع يم -دال  
لألطفال الالجئني يف املوجه  الربامج التعليمي    عمتمتشـــيا مع امليثاق العاملي بشـــأن الالجئني،  - 64

إ ماجهم يف أنظم  التعليم الوطني ، وحتق  تقد  كبري يف رواندا وزامبيا ال ربى أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء 
 ، أصـــدر االجتماع العاملي للتعليم2018والســـو ان وال امريون وكينيا ومالوي. ويف كانون األول/ يســـمرب 

ثقــافــ  إعالان عل  نطــاق أفريقيــا، أيــدتــه احل ومــات واجلهــات ملنظمــ  األمم املتحــدة للرتبيــ  والعلم وال التــابع
األخرى صاحب  املصلح ، وتضمن  عوات إل ماج املهاجرين والالجئني واملشر ين  اخليا وعدميي اجلنسي  

 يف أنظم  التعليم. 
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ن واســـــــــــــــتمرت اهليئ  احل ومي  الدولي  املعني  ابلتنمي  يف العم  انطالقا من إعالن جيبويت بشـــــــــــــــأ - 65
ر ت لف   عم تعليم الالجئني من أج  حتســــــني يتقدلمجيع الدول األعضــــــاء طلبا  إىل الالجئني، ومش  ذلك 

الت طيط عل  الصـــــــــــعيد الوطين. ويف أوغندا، ُوضـــــــــــعت خطتان من ه ا النوع، هتدفان إىل إ ماج أطفال 
. 2021ا  طف  الجئ حبلول ع 277 000أكثر من  ماســـــــــــــــيســـــــــــــــتفيد منهو الالجئني يف النظا  الوطين 

ألطفال الالجئني، لالتعليم الشــــــــام  للجميع تقدم الالجئني شــــــــؤون  عمت اليونيســــــــ  ومفوضــــــــي   كما
يف املــائــ  تقريبــا من األطفــال  86ابلتعــاون مع ح ومــات خمتلفــ ، مبــا يف ذلــك يف روانــدا اليت أُ مج فيهــا 

 “التعليم ال مي ن أن ينتظر”الالجئني يف النظـــا  التعليمي الوطين. وأ ى الـــدعم املقـــد  من صـــــــــــــــنـــدوق 
 ابملدارس النيجريي . طف  من الالجئني ال امريونيني  4 000التحاق أكثر من  إىل
من األطفال  400 000وفرت اليونيســــــــــ  واجلهات الشــــــــــري   فر  التعليم اجليد ألكثر من و  - 66

، 2019واملراهقني الالجئني يف ســــــن ما قب  املدرســــــ  وســــــن املدرســــــ  يف شــــــرق أفريقيا وجنوهبا. ويف عا  
يم من املشـــــر ين  اخليا والعائدين مليون طف  حيتاجون إىل التعل 1.4حد ت جمموع  التعليم يف الســـــو ان 
طف  منهم.  342 000إىل  ووصـــــــلت اجملموع  بتدخالهتا التعليمي وأفرا  اجملتمعات املضـــــــيف  الضـــــــعيف . 

يف عدة بلدان، مما ســـــــــاعد عل  زاي ة  “النقد مقاب  التعليم”برامج الالجئني  شـــــــــؤون و عمت مفوضـــــــــي 
 تيسري الوصول إىل التعليم واالستمرار فيه. 

التعليم للمجتمعات املضــــــــيف  وجمتمعات  جرى تقدم، للتعليم مؤقت  حيزاتوعن طري  أتســــــــيس  - 67
إضاف  إىل التعليم الرمسي، وصلت و لواز  التعلم ومراف  امليا  والصرف الصحي. ومش  ذلك توفري الالجئني، 

ا وفر التعليم ، مم2018طالب يف عا   4 000مبا رات التعلم عن طري  االتصــال الشــب ي إىل أكثر من 
 . ا  أفريقي بلدا   23الالجئني واجملتمعات املضيف  يف  جمتمعات العايل املعتمد لطالب

ي . ويف عا   - 68 ، وضـــــــــــــــع برانمج األغ ي  العاملي 2018ويتزايد االعرتاف أب ي  التغ ي  املدرســـــــــــــــ
يف رواندا، قد  جديدة تعطي األولوي  لدعم األطفال يف حاالت الطوارئ. و  ســـــــــنوات اســـــــــرتاتيجي  عشـــــــــر

الالجئني واجملتمعات املضـــــــــــــــيف  ال ين يدرســـــــــــــــون يف املدارس  جمتمعاتالربانمج وجبات غ ائي  ألطفال 
، بدأ الربانمج يف توفري وجبات غ ائي  ألطفال املدارس الالجئني 2019نفســــــــــــــها. ويف كانون الثاي/يناير 

 يف خميمي  ا اب وكاكوما يف كينيا. 
 

 املأوى  -هاء  
بســـــــبب حاالت  ابملأوىاســـــــتمر تزايد احتياجات الالجئني واملشـــــــر ين  اخليا يف أفريقيا املتعلق   - 69

التشـــريد اجلديدة، وعملت األمم املتحدة واجلهات الشـــري   عل  حتديد حلول عاجل ، ال ســـيما من أج  
ات، ُوضــعت يف املائ  من الالجئني يعيشــون يف أماكن غري امل يم 69 ومع وجو الســ ان األكثر ضــعفا. 

 شــــؤون ملواجه  حتدايت الفقر يف املناط  احلضــــري . ووســــعت مفوضــــي  “بدائ  امل يمات” اســــرتاتيجيات
الالجئني نطــــاق االســـــــــــــــتجــــابــــ  الراميــــ  إىل توفري أمــــاكن اإليواء يف املنطقــــ ، ومشــــ  ذلــــك تنفيــــ  حوايل 

 عملي .  11يف  “وحدة س ني  لالجئني” 12 000
موعات املعني  بتوفري اجمل، كانت 2019حبلول حزيران/يونيه و ويف ســـــــــــــــياق التشـــــــــــــــريد الداخلي،  - 70

جه  شــــــــري   وبتموي  جتاوز  240ه   الصــــــــد  من خالل  قد  عمت االســــــــتجاابت املنف ة يف املالجئ
 ضــــــدمليون  والر. ومشلت التحدايت احلصــــــول عل  أتمني احليازة، ال ي يضــــــمن احلماي  القانوني   150

اإلخالء القســـــــــري واملضـــــــــايق  وغري ا من التهديدات، وتوفري اإلســـــــــ ان امليســـــــــور الت لف . وكانت هناك 
، ابإلضـــــــــاف  إىل العديد من ال ربى تفعيلها يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء جمموع  معني  بتوفري املالجئ 11

 يف حاالت املشر ين  اخليا.  توفري املأوىجمموعات العم  املعني  بتنسي  أنشط  
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 سب  العيش -واو  
عملت وكاالت األمم املتحدة واجلهات الشــــــري   بشــــــ   مجاعي عل  توفري ســــــب  العيش وبناء  - 71

  بني الالجئني واملشــــــر ين  اخليا واجملتمعات املضــــــيف ، عل  النحو املتوخ  يف امليثاق القدرة عل  الصــــــمو 
العاملي بشــــــــــــأن الالجئني. وكان من بني املعامل البارزة عل  ه ا الطري  إعالن كمباال بشــــــــــــأن فر  العم  

ئ  احل ومي  وســــــــــــــب  العيش واالعتما  عل  ال ات لالجئني والعائدين واجملتمعات املضــــــــــــــيف  يف منطق  اهلي
وزراء العم  والوزراء املســــــــــؤولون عن شــــــــــؤون  2019الدولي  املعني  ابلتنمي ، ال ي اعتمد  يف آذار/مارس 

الالجئني يف الـدول األعضــــــــــــــــاء يف اهليئــ . وقـد أقر هـ ا اإلعالن حب  الالجئني يف العمــ  والوصـــــــــــــــول إىل 
 العم .  أسواق
ل  فر  من احلصـــــــــــــــول ع واجملتمعات املضـــــــــــــــيف  الالجئني مت نيوعززت منظم  العم  الدولي   - 72

طُبقت حلول شــــــــــامل .  حيثا يف إثيوبيا، غجديدة يف األســــــــــواق يف قطاع الثروة احليواني  يف منطق  جيجي
فر  العم  لدعم ال  برانمج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيســــــــــــ  ومنظم  األغ ي  والزراع  دأوغندا، ق ويف

 وسب  العيش. 
 الجئ 36 000يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي ،  عم الربانمج اإلمنائي حوايل  ،2019ويف عا   - 73

الالجئني يســتفيد منها الالجئون واجملتمعات  شــؤون إنســاني  مشــرتك  مع مفوضــي  - يف إطار مبا رة إمنائي 
يف زامبيا وزمبابوي والســــو ان ومالوي وموزامبي  عل   “جيهنج الت ر ”ســــواء. فقد ركز  حد املضــــيف  عل 

الالجئني وأفرا  اجملتمعات املضــــــــــــــيف  ال ين يعيشــــــــــــــون يف فقر مدقع، لتم ني الالجئني من االعتما  عل  
وه ا أنفســهم، مع تعزيز الروابط االجتماعي  واالقتصــا ي  والثقافي  بينهم وبني اجملتمعات اليت تســتضــيفهم. 

بلدا يف أفريقيا  18ش ص من الالجئني واجملتمعات املضيف  يف  280 000أكثر من دة النهج موجه لفائ
 . ال ربى جنوب الصحراء

  
 إهناء التشريد القسري -خامسا  

احللول  ذلكشــتم  ييتطلب ح  مشــ ل  التشــريد القســري مزجيا من احللول. فبالنســب  لالجئني،  - 74
الت ميلي   املســــــاراتالدائم  التقليدي  الثالث  وهي العو ة الطوعي  واإل ماج احمللي وإعا ة التوطني. كما أن 

جئني، ومن بينها مجع مش  اليت تتي  الدخول إىل بلدان اثلث  مي ن أن توفر فرصــــا لتحقي  حلول  ائم  لال
احللول تشــم  العو ة أو التوطني   األســر وتوفري املن  التعليمي  وفر  العم . أما ابلنســب  للمشــر ين، فه 

 يف جزء آخر من البلد. 
 

 العودة الطوعية إىل الوطن -ألف  
ـــــــاحـــــــ  لالجئني حمـــــــدو ة يف عـــــــا   - 75 ـــــــ  املت ـــــــت فر  العو ة الطوعي ـــــــث مت ن 2018ظل ، حي
 ش ص.  45 500الجئ من العو ة. وعا  إىل بوروندي العد  األكرب، ال ي جتاوز  341 000
بســبب العو ة الطوعي  املنظم  ســواء واســتمر عد  الالجئني الصــوماليني يف املنطق  يف االخنفاض  - 76
 األول/ بني كانون يف الفرتةشــ ص من الالجئني املســاعدة يف العو ة  89 500العفوي . وتلق  حوايل  وأ

 ، وكانت الغالبي  العظم  منهم عائدة من كينيا. 2019وحزيران/يونيه  2014 يسمرب 
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، 2018حدوث بعض حاالت العو ة. ففي عا  إىل التعاون املتزايد بني تشــــا  والســــو ان  وأ ى - 77
الجئا ســـــــــــــــو انيا من شـــــــــــــــرق تشـــــــــــــــا  إىل  ارفور. وابلتوازي مع ذلك، عا   1 760ت عو ة حنو ُيســـــــــــــــر 
 شــــــؤونالجئا تشــــــا اي طواعي  من  ارفور إىل شــــــرق تشــــــا . ويف غرب أفريقيا،  عمت مفوضــــــي   5 760

أيضـــــــــــا حاالت عو ة طوعي  إىل  جرتالجئا إيفواراي من البلدان اجملاورة، و  3 300الالجئني عو ة حوايل 
 الجئ من مالوي إىل موزامبي .  3 400عو ة زهاء  منها ،وطن عل  نطاق صغريال

وجرت عمليات عو ة نظمها أصــحاهبا أبنفســهم يف العديد من البلدان، من بينها عمليات عو ة  - 78
تقلب احلال  يف مجهوري  أفريقيا الوسط ،  وبغض النظر عنإىل مجهوري  أفريقيا الوسط  وجنوب السو ان. 

أن عد   ويف حنيمن الالجئني.  35 200من املشـــــر ين  اخليا و  306 200ا  إىل الوطن قراب  فقد ع
من تلقاء  العائديناليقني ظ  يســـيطر عل  احلال  الســـياســـي  واألمني  يف جنوب الســـو ان، فقد جتاوز عد  

 الداخلي.  ، ويعيش العديد من العائدين حاليا حال  من التشريد2018عائد يف عا   136 000أنفسهم 
 

 استدامة العودة -ابء  
مبجر  أن يعو  الالجئون إىل بلـــدهم األصـــــــــــــــلي، يواجـــه ال ثري منهم حتـــدايت خطرية، وتعمـــ   - 79

وكاالت األمم املتحدة واجلهات الشــــــــــــــري   بشــــــــــــــ   مجاعي عل  كفال  اســــــــــــــتدام  العو ة واالســــــــــــــتجاب  
 املتعلق  بســــــــــــب فر  الاملدى األطول، مبا فيها  الحتياجات إعا ة اإل ماج اليت يلز  توفريها للعائدين عل 

 العيش واالعتما  عل  ال ات اقتصا اي. 
ويف الصــــومال، تواصــــلت اجلهو  الرامي  إىل هتيئ  بيئ  مواتي  للعو ة اآلمن  واملســــتدام ، متشــــيا مع  - 80

إعالن نريويب بشــأن احللول الدائم  لالجئي الصــومال وإعا ة إ ماج العائدين يف الصــومال، ال ي اعتمدته 
وظائ  من أج  السال  ”ر برانمج . ويف إطا2017يف آذار/مارس  اهليئ  احل ومي  الدولي  املعني  ابلتنمي 

ال ي تضطلع به منظم  العم  الدولي ، نـُّف  يف الصومال مشروع جتريي عابر لبناء  “والقدرة عل  الصمو 
حلدو ، يهدف إىل  عم العو ة الطوعي  والتعايش وإعا ة اإل ماج عل  حنو مستدا  يف مناط  عرب االسال  

واجلهات الشري   عل  حتسني التعليم املتاح لالجئني الصوماليني الالجئني  شؤون العو ة. وعملت مفوضي 
 وتنمي  مهاراهتم وتقلي  اعتما هم عل  املساعدة اإلنساني  وإعدا هم للعو ة. 

ومتشيا مع االتفاق العاملي بشأن الالجئني، نف  برانمج األغ ي  العاملي برامج يف مايل استهدفت  - 81
نهاي  املطاف. وقا  الربانمج بالعو ة يف شــط  أســهمت يف بناء الســال  و مســتفيد أبن 93 000ما يزيد عن 

مع منظم  األغ ي  والزراع  أيضـــــا إبطالق مشـــــروع عابر للحدو  يف  يفا )النيجر( وكانيم )تشـــــا (، بدعم 
فيها  يعمّ من صـــــندوق بناء الســـــال ، من أج  منع نشـــــوب النزاعات القبلي  بني املزارعني والرعاة يف منطق  

توتر بســبب األراضــي واملوار  املائي  املشــرتك . ويف بوروندي، قا  الربانمج اإلمنائي وصــندوق األمم املتحدة ال
حتســــــني فر   عل للســــــ ان ومفوضــــــي  شــــــؤون الالجئني ومنظم  األغ ي  والزراع ، بدعم القدرات احمللي  

 العائدين واجملتمعات احمللي  يف الوصول إىل اخلدمات االجتماعي  وسب  العيش. 
يف أماكنهم األصـــــــلي  بنجاح. وعا  برانمج  إلعا ة إ ماجهمتلق  املشـــــــر ون  اخليا الدعم كما  - 82

سه عل  حتسني األغ ي  العاملي احتياجات الفئات األكثر ضعفا ابملساعدة الغ ائي ، وساعد يف الوقت نف
األمن الغ ائي والقدرة عل  الصمو  عل  املدى الطوي  من خالل إعا ة أتهي  سب  العيش والبىن التحتي  

ال ي ينف    “املســــــــاعدة الغ ائي  من أج  إنشــــــــاء األصــــــــول”احليوي ، كالطرق واألراضــــــــي. وقد  برانمج 
 يف تشا  ومجهوري  ال ونغو الدميقراطي .برانمج األغ ي  العاملي  عما حيواي للمشر ين  اخليا العائدين 
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 االندماج احمل ي -جيم  
بيســاو أهلي  الالجئني الســنغاليني ال ين  -ُأحرز تقد  يف تعزيز االندماج احمللي. فقد أقرت غينيا  - 83

 7 000 لــــــكانوا يعيشون يف حال  تشر  من  أمد طوي  للحصول عل  اجلنسي . ول لك، ُمنحت اجلنسي  
من الالجئني الســـــــــــــرياليونيني، وبدأت  300ليرباي، ُأصـــــــــــــدرت واثئ  جنســـــــــــــي  وهوي  لصـــــــــــــا   منهم. ويف

من  2 000الجئ من كوت  يفوار. وُمنحت اجلنسي  يف مايل لقراب   8 000االستعدا ات إل ماج حنو 
 األطفال الالجئني املوريتانيني.

الجئني. ويف مجهوري  تنزانيا س اليويف غامبيا، اخت ت الســلطات خطوات لتبســيط مقتضــيات جتن - 84
 من بوروندي. 1972املتحدة، استمر جتنيس الالجئني ال ين وصلوا إىل البلد يف عا  

 
 إعادة التوطني واملسارات التكمي ية -دال  

احتياجات بعض فئات الالجئني األشد ضعفا  يف  تليحماي  للظلت إعا ة التوطني أ اة رئيسي   - 85
، عندما ُقدمت طلبات إلعا ة 2017يف األماكن املتاح  إلعا ة التوطني يف عا   أفريقيا. وعقب اخنفاض

الجئ من أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء، ارتفع ه ا العد  إىل أكثر من  21 500توطني ما يربو قليال عل  
يف املائ  من الطلبات اليت قدمتها مفوضــــــي  شــــــؤون الالجئني عل  الصــــــعيد  45شــــــ ص )حنو  36 400

يف  15 800. وزا  عد  األشــــــــــــ ا  ال ين غا روا إىل بلدان إعا ة التوطني من 2018 عا  العاملي( يف
، معظمهم إىل أســــــرتاليا، والســــــويد، وفرنســــــا، وكندا، 2018يف عا   19 300إىل أكثر من  2017عا  

 اطي .يف املائ  من الالجئني من مجهوري  ال ونغو الدميقر  60والوالايت املتحدة األمري ي . وكان حوايل 
وعقب إنشاء الفري  األساسي لتعزيز إعا ة التوطني واملسارات الت ميلي  عل  طول طري  وسط  - 86

م ان إلعا ة  40 000، بدعوة من املفوضــــــي  لتوفري 2017البحر األبيض املتوســــــط، يف أيلول/ســــــبتمرب 
دمــــــت طلبــــــات إلعــــــا ة توطني حوايل   زيران/ح 30الجئ للنظر فيهــــــا حبلول  34 000التوطني، قــــــُ

فاسو،  ذات األولوي  وهي: إثيوبيا، وبوركينااللجوء من بلدان  15. وور ت ه   الطلبات من 2019 يونيه
وتشــــــــــــا ، وتونس، واجلزائر، وجيبويت، والســــــــــــو ان، وال امريون، وكينيا، وليبيا، ومايل، ومصــــــــــــر، واملغرب، 

البلــــدان خالل تلــــك الفرتة حوايل وموريتــــانيــــا، والنيجر. وبلغ جمموع األشـــــــــــــــ ــــا  الــــ ين غــــا روا هــــ   
 ش ص.  16 400

  
 الشراكات -سادسا  

أ ت الشـــــــــــــــراكات مع طائف  واســـــــــــــــع  من اجلهات الفاعل  واملنظمات، مبا يف ذلك املنظمات  - 87
احل ومي  واجلهات الفاعل  يف جمال التنمي  واملنظمات اإلقليمي  والقطاع اخلا ،  ورا حيواي يف توفري  غري

 احلماي  واملساعدة واحللول لالجئني يف أفريقيا. 
ومتشــــــيا مع منوذج تنســــــي  األنشــــــط  املتعلق  ابلالجئني ال ي أعدته مفوضــــــي  شــــــؤون الالجئني،  - 88

لالجئني اســـــــــــــــتجاب   للنزاعات يف بوروندي ومجهوري  ال ونغو الدميقراطي  ُوضـــــــــــــــعت خطط إقليمي  إلغاث  ا
بلدا يف وضـــــع ه   اخلطط اإلقليمي   15شـــــري ا يف  224وجنوب الســـــو ان ونيجرياي. وشـــــارك أكثر من 

 إلغاث  الالجئني، اليت أاتحت هلم منربا مشرتكا للت طيط والتنفي  ومجع األموال من أج  إغاث  الالجئني. 
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ونُفـ  معظم الربامج اليت اضـــــــــــــــطلعـت هبا األمم املتحـدة يف أفريقيـا ابلتعـاون الوثي  مع املنظمـات  - 89
املنظمات غري احل ومي  ابلغ  األ ي  يف  مع احل ومي  احمللي  والوطني  والدولي . وظلت الشـــــــــــــــراكات غري

االســتجاابت يف ا يف ذلك إيصــال املســاعدة املنق ة للحياة وضــمان احلماي  واحللول، ويف جهو  الدعوة، مب
، أطل  برانمج األغ ي  العاملي ومفوضـــي  2018الشـــامل  الحتياجات الالجئني. ويف تشـــرين الثاي/نوفمرب 

، وهي منصـــــــ  إل رتوني  مصـــــــمم  لتبســـــــيط “بواب  شـــــــركاء األمم املتحدة”شـــــــؤون الالجئني واليونيســـــــ  
 ي وتيسريها وتعزيزها. الشراكات بني وكاالت األمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املد

وواصــــــلت املنظمات اإلقليمي  االضــــــطالع بدور حموري يف مواجه  التحدايت املتعلق  ابلتشــــــريد  - 90
وإجيا  احللول يف أفريقيا. ومن اجلدير ابإلشــــــــــارة أن املنظمات اإلقليمي ، مبا يف ذلك اجلماع  االقتصــــــــــا ي  

فريقي، عقدت اجتماعات رفيع  املستوى للنهوض بتنفي  لدول غرب أفريقيا واجلماع  اإلمنائي  للجنوب األ
 االتفاق العاملي بشأن الالجئني يف املناط  املعني . 

وســا ت الشــراكات مع القطاع اخلا  بشــ   متزايد يف توفري احلماي  وإجيا  حلول للمشــر ين،  - 91
نشــــــــط  الرامي  إىل حتقي  االعتما  بتقدم الدعم النقدي والعيين للمأوى، والطاق  املســــــــتدام ، والتعليم، واأل

 والرعاي  الصحي .  ،عل  ال ات، والصرف الصحي
وأحرز تقد  يف  عم الالجئني والبلدان املضـــــــــــــــيف  من خالل الت طيط والتعاون يف جمال التنمي .  - 92

تنمي  ومن خالل حسـاب التموي  الفرعي اخلا  ابلالجئني واجملتمعات املضـيف  التابع للمؤسـسـ  الدولي  لل
(IDA 18 شــــــــاركت احل ومات يف حوار ،)بشــــــــأن إ راج املناط  اليت تســــــــتضــــــــي  الجئني  للســــــــياســــــــات
ســـــــــــــــاعد اخنراط البنك الدويل عل  االســـــــــــــــتفا ة من كما تتلق  خدمات كافي  يف الت طيط اإلمنائي.   وال

 .األخرىمشارك  برامج التنمي  األخرى واجلهات الشري   
مل اتب اإلحصائي  الوطني  عل  تقييم الفقر يف أوغندا، وتشا ، وكينيا، وتعاون البنك الدويل مع ا - 93

والنيجر. وأ ت ه   التقييمات إىل إعدا  نب ات عن األوضـــــاع االجتماعي  االقتصـــــا ي  لالجئني، لتمهيد 
 الطري  أما  اســـتثمارات شـــركاء التنمي  يف املســـتقب . ويف بوروندي وزمبابوي، قا  مصـــرف التنمي  األفريقي

 وار  من مرف   عم عمليات االنتقال التابع له لتلبي  احتياجات الالجئني واجملتمعات املضيف .املبتوفري 
وبدأ ك  من برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ومفوضــــــي  شــــــؤون الالجئني تنفي  خط  عم  متعد ة  - 94

يف إثيوبيا، وبوركينا فاســــــــو، وبوروندي، وذلك الســــــــنوات لالســــــــتجاابت الشــــــــامل ، تشــــــــم  حلوال  ائم ، 
 للحالتني يف مجهوري  ال ونغو الدميقراطي  ونيجرياي.   ومالوي، ولالستجاابت اإلقليمي

  
 التموي  -سابعا  

، خصـــــــــــــــص وكيــ  األمني العــا  للشـــــــــــــــؤون 2019وأاير/مــايو  2018يف الفرتة بني متوز/يوليــه  - 95
ماليني  والر من الصـــــــــندوق املركزي ملواجه   308اإلنســـــــــاني  ومنســـــــــ  اإلغاث  يف حاالت الطوارئ مبلغ 

ماليني  208وأاتح حنو  بلدا يف أفريقيا جنوب الصـــــــــحراء. 24لحياة يف ل منق ةالطوارئ  عما  ألنشـــــــــط  
 والر من ه   األموال لوكاالت املعون  تقدم املســـــاعدة اإلنســـــاني  يف إطار التصـــــدي ألزمات التشـــــريد يف 

بلدا. وأتلفت ه   املســـاعدة من خمصـــصـــات مقدم  من انف ة االســـتجاب  الســـريع  التابع  للصـــندوق  16
 مليون  والر(.  127التموي  )مببلغ  مليون  والر( وانف ة متوي  الطوارئ الناقص  81)مببلغ 
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وأ ى الصـــــــندوق املركزي ملواجه  الطوارئ  ورا أســـــــاســـــــيا يف تلبي  االحتياجات اإلنســـــــاني  احلا ة  - 96
النامج  عن أزم  التشــــــــــريد اجلديدة النامج  عن العن  يف إثيوبيا وبوركينا فاســــــــــو والثغرات األســــــــــاســــــــــي  يف 

يف حال  تشــر  طوي  األمد يف جيبويت والســو ان وبلدان  لألشــ ا املســاعدة املقدم  للحفاظ عل  احلياة 
مليون  والر ملواجه  ال وارث املتصـــل   100أخرى. وواف  منســـ  اإلغاث  يف حاالت الطوارئ عل  رصـــد 

من بلدان أفريقيا جنوب الصــــحراء، مبا يف ذلك احلاالت اليت تضــــرر  15بتغري املناخ وتفشــــي األمراض يف 
باشــــــــرة من تفاقم األزمات أو تعرضــــــــوا لل طر )مثال يف ســــــــياق تفشــــــــي وابء ال ولريا يف فيها املشــــــــر ون م

 شرق نيجرياي(. مشال
مليون  والر( لتوســيع نطاق  46وتلقت وكاالت املعون  يف الســو ان أكرب مبلغ من ه ا التموي  ) - 97

تمعات املضـــــــــــــيف  والفئات املســـــــــــــاعدة املقدم  إلنقاذ حياة الالجئني والعائدين واملشـــــــــــــر ين  اخليا، وللمج
مليون  والر(،  42األخرى املتضــــــــــــــررة من تفاقم انعدا  األمن الغ ائي. وتليه مجهوري  ال ونغو الدميقراطي  )

مليون  والر ل   منهما(، وأوغندا، وتشا ، وجنوب  15مليون  والر(، وإثيوبيا والنيجر ) 16وال امريون )
طاعات اليت تلقت أكرب قدر من الدعم املايل هي الصــــــــــــح  مليون  والر ل   منها(. والق 11الســــــــــــو ان )
 مليون  والر(. 25مليون  والر ل   منهما(، وامليا  والصرف الصحي والنظاف  الصحي  ) 28والتغ ي  )

مليون  والر لدعم األنشـــــــط   366، خصـــــــصـــــــت الصـــــــنا ي  القطري  املشـــــــرتك  2018ويف عا   - 98
مليون  والر(، ومجهوري  أفريقيا الوســـــــط   84.7يف بلدان منها إثيوبيا ) اإلنســــــــاني  الرامي  إىل إنقاذ احلياة،

مليون  والر(، وجنوب الســـــــــــــــو ان  67.9مليون  والر(، ومجهوريــــــــ  ال ونغو الــــــــدميقراطيــــــــ  ) 28.4)
مـــلـــيـــون  والر(، ونـــيـــجـــرياي  53مـــلـــيـــون(، والصــــــــــــــــومـــــــال ) 42.5( والســــــــــــــــو ان )مـــلـــيـــون  والر 53.4)
  والر(.  مليون 36.1)

( بت صـــيص حوايل نصـــ  مبلغ IDA 18والتز  البنك الدويل يف إطار حســـاب التموي  الفرعي ) - 99
منها يف أفريقيا )إثيوبيا، وأوغندا، وبوركينا  12بلدا،  14بليوي  والر املتاح جملموع  واسع  من املشاريع يف 

ال امريون، وال ونغو، فاســـــــــــــــو، وبوروندي، وتشـــــــــــــــا ، ومجهوري  ال ونغو الدميقراطي ، وجيبويت، ورواندا، و 
 وموريتانيا، والنيجر(.

بليون  2.8هات. فلم متو ل امليزاني  البالغ  بوأعاق نقص التموي  العم  اإلنســـــــــــــــاي عل  عدة ج - 100
، مبا يف ذلك امليزانيات الت ميلي  2017 والر اليت خصــــصــــتها مفوضــــي  شــــؤون الالجئني ألفريقيا يف عا  

يف املائ . وأ ى ذلك إىل ختفيض اخلدمات، مث  الرعاي   44حلاالت الطوارئ غري املتوقع ، إال بنســـــــــــــــب  
 . العيش سب رصد أنشط  احلماي  و عم الصحي  والتعليم، وأثر عل  

  
 توصياتالستنتاجات و اال -اثمنا  

أ ى اســـتمرار النزاع وتزايد مســـتوى التشـــريد القســـري يف أفريقيا إىل عواقب إنســـاني  مدمرة، ومنع  - 101
ني ماليني الناس من العو ة إىل  ايرهم. ومع التســـليم هب   التحدايت، جيلب االتفاق العاملي بشـــأن الالجئ

قب  ك  شيء، يعرتف مبسا ات البلدان املضيف  يف توفري احلماي  واإلبقاء هو، فرصا وآفاقا تبشر ابخلري. ف
إىل زاي ة الدعم املقد  من اجملتمع تدعو عل  حدو ها مفتوح  أما  الفارين من النزاع، ويتضـــــــــــمن نداءات 

 . تالدويل ملواجه  ه   احلاال
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دمية املتع قة ابلالجئني اليت سنتها عدة دول يف املنطقة تدل ع ى والسياسات والقوانني التق - 102
وبدأ تعليل . اساااااااااااتمرار االلتلام نيماية الالجئني الذي بد أن يق ن بدعم اثبا من ا تمع الدوي

مساااتوات التعاون والتنسااايق والشاااراكة، ما يف للا من خالل املنيمات اإلق يمية، يتمخ  ابلفع  
. املشردين وا تمعات املضيفةجمتمعات فعالية يف أفريقيا، مما يعود ابلفا دة ع ى  عن استجاابت أكثر

وع ى النحو املط وب يف االتفاق العاملي بشأن الالجئني، فإن تعليل مشاركة اجلهات الفاع ة يف جمال 
القدرة ع ى الصااااااااااامود، ويعلز ساااااااااااب  العيش،  يقويالتنمية والقطاع اخلاص وا تمع املدين ميكن أن 

 وبوضع للا يف االعتبار:. ويضع األساس ل ح ول
ث ا تمع الدوي ع ى دعم  )أ(  تنفيذ االتفاق العاملي بشأن الالجئني وبرانمج عم ه، ُيح

 ما يف للا الدعم القوي لت بية االحتياجات املتلايدة يف أفريقيا؛
ث الدول ع ى معاجلة األساااباب اجلذرية ل تشااارد، ودعم احل ول الدا مة لالجئني  )ب(  ُتح

عياً إىل ُتقيق اهلدف احليوي واملشااااااردين داخ يا، وتعليل السااااااالم واالسااااااتقرار والرخاء يف أفريقيا، ساااااا
 اإلنسانية الوخيمة؛ هااملتمث  يف منع نشوب النلاعات ودرء عواقب

يحدعى مجيع األطراف إىل كفالة اح ام القانون الدوي اإلنساااااااااااااين والقانون الدوي  )ج( 
حلقوق  حلقوق اإلنسان، بسب  منها محاية املدنيني أثناء النلاعات املس حة ومنع االنتهاكات اجلسيمة

 اإلنسان، وخباصة العنف اجلنسي واجلنساين؛
تاااذكار الااادول ابلتلامهاااا ابح ام احلق يف التمااااس ال جوء واإلبقااااء ع ى حااادودهاااا  ) ( 

مفتوحة أمام الفارين من النلاع واالضاااااطهاد، والتقيد مبدأ عدم اإلعادة القسااااارية املنصاااااوص ع يه يف 
  قاعدة من قواعد القانون الدوي العريف؛ تربيعبوضع الالجئني، والذي  اخلاصةاالتفاقية 
يحدعى مجيع الدول واجلهات الفاع ة غري الرمسية إىل تيسااااااااااري الوصااااااااااول السااااااااااريع  )هـ( 

عوا ق إىل الالجئني واملشااردين داخ يا وغريهم من ضااحاا النلاع، وامجال مجيع اخلطوات املناساابة  وبال
انية، واحلفاظ ع ى الطابع املدين واإلنسااااااااين ل جوء حلماية العام ني يف جمال تقدمي املسااااااااعدة اإلنسااااااا

 واملخيمات واملواقع اليت تستضيف املشردين؛
مع اإلقرار أبمهية مبدأ التضااااااامن الدوي وتقاساااااام األعباء واملسااااااؤوليات، تشااااااجاع  )و( 

ة الدول، ابلتعاون مع اجلهات املعنية، ع ى تقدمي دعمها الكام  لتطبيق االسااااتجاابت الشااااام ة إلغاث
 الالجئني يف أفريقيا؛

ينبغي ل ب دان املضاايفة، ع ى وجه اخلصااوص، ترساايج االسااتجاابت الشااام ة إلغاثة  )ز( 
الالجئني يف خططها اإلمنا ية الوطنية، بدعم من شااركاء التنمية واملؤسااسااات املالية، واتباع هنج شااام  

 إلباد ح ول دا مة؛
ينبغي تشاااجيع ا تمع الدوي ع ى احلد  متشااايا مع االتفاق العاملي بشاااأن الالجئني، )ح( 

ودعمها، وتعليل  اخلاصاااااااة بساااااااب  العيشفرص المن ضاااااااعف الالجئني وافتقارهم وإبميشاااااااهم   حة 
 إمكانية احلصول ع ى الرعاية الصحية والتع يم، مما يسهم أيضا يف رفاه ا تمعات احمل ية املضيفة؛
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 إجراء أفريقيااا، مع احلرص ع ى بااد ال كيل بقوة ع ى إباااد ح ول ل تشااااااااااارد يف )ط( 
زادة فرص إعاااادة التوطني واملساااااااااااااارات ع ى عم ياااات العودة يف فروف ةمناااة وكرمياااة وطوعياااة، و 
 استكشاف فوا د االندماج احمل ي؛ع ى التكمي ية لتب غ مستوى يتناسد مع االحتياجات، و 

ع األشاااااخاص تحشاااااجع الدول األفريقية اليت م تنضااااام بعد إىل االتفاقية بشاااااأن وضااااا )ي( 
واالتفااقياة املتع قاة خبف  حاالت انعادام اجلنساااااااااااياة ع ى النير يف  1954عدميي اجلنساااااااااااياة لعاام 

 ؛2024 االنضمام إليهما، والعم  ع ى ُتقيق هدف القضاء ع ى حاالت انعدام اجلنسية ني ول عام
كمباال كذلا، تشاااااااجاع الدول األفريقية اليت م توقع أو تصااااااادق بعد ع ى اتفاقية   )ك( 

ث الدول اليت صدقا ع ى هذا الصا ع ى إدماجه ابلكام  يف قانوهنا احمل ي  ع ى القيام بذلا، وُتح
  حىت يتسىن تنفيذه بفعالية ع ى الصعيد الوطين؛

يعوال ع ى مجيع اجلهات الفاع ة لتكثيف جهودها الرامية إىل التصاااااااااااادي الرتفاع  )ل( 
القارة، مع االح ام الكام  ل مبادئ التوجيهية بشااااااااأن التشااااااااريد مسااااااااتوات التشااااااااريد الداخ ي يف 

 وبذل جهود حثيثة لتنفيذ خطة عم  الثالث سنوات؛ ،الداخ ي
تشاااااجاع الدول ع ى دعم احلكم الرشااااايد، والدميقراطية، واح ام حقوق اإلنساااااان،  ) ( 

: 2063ا مع خطة عام والعدالة وسااااااايادة القانون، وع ى تعليل اإلدماج والتنمية املساااااااتدامة، متشاااااااي
أفريقيا اليت نصاااااابو إليها اليت وضااااااعها االُتاد األفريقي ومع أهداف التنمية املسااااااتدامة، بسااااااب  منها 

 االخنراط يف شراكات جديدة مع اجلهات الفاع ة يف جمال التنمية؛
ث اجلهااات الفاااع ااة يف ا ااال اإلنسااااااااااااااين واإلمنااا ي ع ى إيالء اهتمااام خاااص  )ن(  ُتااح

ملرأة من خالل النهوض ابملساااواة بني اجلنسااني، وتعليل االعتماد ع ى الذات، وتشااجيع الحتياجات ا
  مشاركتها يف امجال القرار ومتكينها يف أدوار امجال القرار وإحداث التغيري؛

يحدعى مجيع األطراف إىل تعليل املسااااءلة إزاء املشاااردين، بساااب  منها التخفيف من  )س( 
 والقضاء ع ى مجيع أشكال االستغالل واالنتهاك اجلنسيني؛ ،وسوء الس وك االحتيالخماطر 

ث اجلهات املاحنة ع ى ضاااامان توافر متوي  كافر ومرن ميكن التنبؤ به ل مساااااعدة  )ع(  ُتح
ع ى ت بية االحتياجات غري املسااابوقة لالجئني واملشاااردين داخ يا يف أفريقيا، وع ى دعم االساااتجاابت 

  ابملرونة. اف سب  التموي  املبتكرة املستدامة الطوي ة األج  املتسمةالشام ة إلغاثة الالجئني ابستكش
يشاااااااااااجاع ا تمع الااادوي ع ى أن ي تقي ل نير يف التلاماااات ابلنهوض ابألهاااداف  )ف( 

الواردة يف االتفاق العاملي بشاااااااأن الالجئني ُتضااااااارياً ل منتدى العاملي األول لالجئني، امللمع عقده يف 
 .2019كانون األول/ديسمرب 

 
 

 


