
أزمة جمهورية أفريقيا الوسطى
وتأثيرها اإلنساني اإلقليمي

لمحة عامة عن االحتياجات والمتطلبات:
جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، والكاميرون، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو
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  مطار بانغوي, ديسمبر/ كانون االول عام ۲۰۱۳. 

فر روبرت ديمبا، وهو أب لسبعة أبناء، مع عائلته إلى المطار.

C. Illemassene / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

"الحياة في ملجأ صغير في نهاية المدرج صعبة"، يقول األب. 
"كل يوم هو صراع جديد." "كان لي منزل على الجانب اآلخر 
[من المطار]، لكنني فقدته في هجوم بالقنابل اليدوية"، يقول 
روبرت. "نحن نريد السالم حتى نتمكن من العودة إلى بيوتنا."
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Brandau / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

جاوي, تشاد, ۱ مايو ۲۰۱٤

"لقد ولدت وأنجبت أطفالي هناك. كانت حياتنا في بانغوي. مع 
كل هذا العنف، ال أعرف ما اذا كنا سنستطيع العودة في أي 
وقت.  ال يزال ابني هناك. لم أتلق أية أنباء منذ شهرين اآلن.

جاوي، ۱۰ كم خارج العاصمة التشادية نجامينا، وهي موطن 
ألكثر من ٤۰۰۰ شخص فروا من جمهورية أفريقيا الوسطى. 
مثل معظم العائدين في الموقع، تم نقل خديجة جواً من عاصمة 

أفريقيا الوسطى، بانغوي. 



"لقد ولدت وأنجبت أطفالي هناك. كانت حياتنا في بانغوي. مع 
كل هذا العنف، ال أعرف ما اذا كنا سنستطيع العودة في أي 
وقت.  ال يزال ابني هناك. لم أتلق أية أنباء منذ شهرين اآلن.

٦

ترك أكثر من مليون شخص منازلهم طلباً لألمن. 



۷

أزمة إقليمية
نظرة عامة عى أزمة جمهورية افريقيا الوسطي

خالل العام الماضي، شهدت جمهورية أفريقيا الوسطى أزمة 
سياسية وأزمة حماية كبرى أثرت على سكانها بالكامل تقريباً. 

منذ أطاحت حركة التمرد سيليكا Seleka بالحكومة في 
مارس ۲۰۱۳، شهدت المناطق الشمالية والغربية من البالد 

عنفاً شديداً وغير مسبوق ضد المدنيين واألقليات.  في ديسمبر 
عام ۲۰۱۳، تصاعدت أعمال العنف في بانغوي وحولها 
عندما هاجمت ميليشيا معارضة لباالكا العاصمة واستمر 

القتال بينهم وبين متمردي سيليكا السابقين.

استمر الوضع األمني في التدهور في جمهورية أفريقيا 
الوسطى.

ومع تزايد تطرف وعنف الميليشيات المعارضة لباالكا 
ومتمردي سيليكا السابقين، فضالً عن تزايد العنف مجدداً على 
طول الحدود الشمالية، تتصاعد التوترات. هناك خطر حقيقي 

من تقسيم البالد إلى دولتين أو أكثر  تسيطر عليها الفصائل 
المختلفة من الجماعات المسلحة.

وقد أدت التهديدات المتزايدة ضد المسلمين في غرب ووسط 
البالد إلى مغادرة غالبيتهم لهذه المناطق.

باإلضافة إلى ما يبدو أن يكون استغالالً وتالعباً بجماعات 
السكان من قبل القادة السياسيين والتجاريين، كان هناك تحوالً 
ملحوظاً لما كان ينظر إليها على أنها معارضة بين معارضي 

باالكا ومتمردي سيليكا السابقين في بداية العام إلى عداء 
خطير بين من أعلنوا أنفسهم ممثلين عن الطوائف المسيحية 

والمسلمة.  وقد أفرغت المدن التي كانت تضم أناساً من أديان 
مختلفة من سكانها المسلمين.

هناك شعور بالصدمة من شدة الوضع.
ال تزال االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان - وستظل - 
ُترتكب يومياً، بما في ذلك القتل والتشويه واالختطاف، 

واالغتصاب، وتجنيد األطفال.
كما تتزايد التوترات المجتمعية والعنف الطائفي.

ال يزال حوالي ۲۰۰۰۰ شخص من األقليات محاصرين في 
ستة عشر موقعاً مختلفاً في جمهورية أفريقيا الوسطى بسبب 

خطر تعرضهم للهجوم.  أنهم غير قادرين على التحرك 
بحرية خارج األحياء المحاصرة، غير قادرين على الحفاظ 
على فرص العمل، وال يستطيعون الوصول إلى المدارس، 

والرعاية الصحية، الخ إال بقدر محدود.

ولقد فر أكثر من مليون شخص - حوالي ربع سكان جمهورية 
أفريقيا الوسطى - من ديارهم طلبا لألمان. 

ولقد فر أكثر من مليون شخص - حوالي ربع سكان جمهورية 
أفريقيا الوسطى - من ديارهم طلبا لألمان. ومنذ ۲ يونيو 
۲۰۱٤، ال يزال هناك ٥٥۷۰۰۰ نازحاً داخل جمهورية 

أفريقيا الوسطى.  ربع هؤالء الناس يعيشون في بانغوي. منذ 
ديسمبر كانون االول عام ۲۰۱۳، فر نحو ۲٥۰۰۰۰ شخص 
بسبب الرعب الشديد من البقاء في جمهورية أفريقيا الوسطى 

إلى ۱٤ بلداً على األقل في غرب ووسط أفريقيا. وقد فرت 
الغالبية إلى تشاد والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

(زائير سابقا) وجمهورية الكونغو (الكونغو)، حسب هذا 
الترتيب.  يواصل اآلالف من الناس الهروب من جمهورية 

أفريقيا الوسطى كل أسبوع.  ال يزال العديد يختبئون في 
األدغال خوفاً على حياتهم، يعيشون على أوراق الشجر 

والجذور.

يعاني الذين فروا غالباً من اإلصابات، وسوء التغذية 
والجفاف. وقد سار العديد منهم ألسابيع ولجأوا إلى األدغال 

على طول الطريق لالختباء من الجماعات المسلحة. تعرض 
بعضهم لفظائع ونجوا من العنف. الغالبية هم من النساء 

واألطفال، حيث يبقى الرجال غالباً في المنزل في جمهورية 
أفريقيا الوسطى لحماية ممتلكات األسرة. كثير من الناس 

الفارين من جمهورية أفريقيا الوسطى لديهم احتياجات صحية 
خطيرة ناجمة عن إصابات خالل الهجمات أو النزوح.  معدل 

سوء التغذية واألمراض المعدية مرتفع، وقد وجدوا أنفسهم 
عالقين في محيط غير مألوف مع عدم وجود الدعم االجتماعي 

أو االقتصادي، ويعتمدون إلى حد كبير على المساعدات 
اإلنسانية.

كثير من األسر التي تؤوي أولئك الذين فروا من العنف تكافح 
أيضا للتعامل مع األعباء اإلضافية الستضافة النازحين في 

بيوتهم. وقد كان للتدفق المفاجئ والكبير للنازحين من 
جمهورية أفريقيا الوسطى تداعيات اجتماعية واقتصادية 

وأمنية خطيرة بالنسبة للبلدان المجاورة واستنزاف الموارد 
المحدودة أصالً في البلدان والمجتمعات المضيفة. لقد تعرضت 

المجتمعات المضيفة على طول الحدود مع جمهورية أفريقيا 
الوسطى إلى زيادة انعدام األمن في بعض الحاالت كما حدث 

نزوح مؤقت بسبب عمليات التوغل والنهب على أيدي 
الجماعات المسلحة من جمهورية أفريقيا الوسطى ، كما هو 

الحال في بعض القرى الحدودية في الكاميرون.



 

 
 

 

 

أضعفت األزمة سكاًنا منهكين أصالً.

 R. Gitau / مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
التشاديون في انتظار إجالئهم في مطار 

بانغوي.  حتى ۱٤ يناير تم إعادة ۲۰۰۰۰ 
تقريباً من التشاديين إلى وطنهم براً وجًوا.
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سبع مجموعات من المتضررين

بينما تأثر جميع سكان جمهورية أفريقيا الوسطى تقريباً مباشرًة أو غير مباشرًة باألزمة، ما يقرب من نصف السكان (۲٫٥ 
مليون نسمة) في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية، جنبا إلى جنب مع ۲۳۸٦٦۲ شخص فروا من جمهورية أفريقيا الوسطى الى 

الكاميرون وتشاد والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. واجه سكان جمهورية أفريقيا الوسطى العنف الشديد وانعدام األمن 
المتفشي. وقد أضعفت األزمة المزيد من السكان المهمشين بالفعل، الذين لم يتم تلبية احتياجاتهم األساسية حتى قبل األزمة.

النازحون داخلياً في جمهورية أفريقيا الوسطى
ال يزال معظم النازحون داخلياً يواصلون اللجوء إلى مواقع مؤقتة، مثل دور العبادة أو بالقرب من مطار بانغوي الدولي، 
وبعضهم تستضيفهم المجتمعات المحلية. يفتقر عدد كبير من النازحين، وال سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها، 
إلى المياه الصالحة للشرب، والمأوى، والصحة والدعم الغذائي منذ سنة تقريباً في كافة أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى.  

يعاني نصف النازحين من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد، ويحتاج العديد منهم إلى الدعم النفسي واالجتماعي.  
خالل نزوحهم، وحتى يتم مساعدتهم للعودة إلى مسقط رؤوسهم أو االندماج محلياً، سوف يحتاج النازحون إلى المساعدة 

اإلنسانية بما في ذلك المياه والمأوى والبطانيات والمواد الغذائية والرعاية الطبية، والصرف الصحي والنظافة والتغذية 
وخدمات الحماية والتعليم.

المجتمعات المعرضة للخطر والفئات المتضررة األخرى في جمهورية أفريقيا الوسطى
جنباً إلى جنب مع النازحين، هناك آخرون في حاجة إلى المساعدة والحماية بما فيهم األقليات والمجموعات التي تقطعت 

بهم السبل ومن هم عرضًة للهجوم، وأولئك الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد (حوالي نصف سكان البالد) 
واألسر التي تستضيف النازحين.  باإلضافة إلى ذلك، تعرض الرعاة الذين ينتقلون عادًة في جمهورية أفريقيا الوسطى 

مع ماشيتهم للهجوم أو أجبروا على وقف تحركاتهم، وقتلت ماشيتهم. إنهم يواجهون مخاطر حماية خاصة نظراً ألنه ليس 
لديهم أي دعم من المجتمعات وفرص محدودة أو معدومة لحصول على الخدمات األساسية.

الالجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى.
يعتبر التوريد الفوري لوجبات الطعام الساخنة والمسوحات التشخيصية والعالج من سوء التغذية العارض من بين التدخالت 
العاجلة المنقذة للحياة عند وصولهم إلى البلدان المضيفة. أثناء نزوحهم في المخيمات ومواقع الالجئين المحددة، سوف يستمر 

الالجئون من جمهورية أفريقيا الوسطى في االعتماد اعتماداً كلياً على المساعدات اإلنسانية بما في ذلك المياه والمأوى 
والبطانيات والمواد الغذائية والرعاية الطبية، والصرف الصحي والنظافة والتغذية وخدمات الحماية والتعليم.

رعايا البلدان الثالثة (رعايا الدول الثالثة).
يحتاج العديد من مواطني الدول الثالثة إلى النقل إلى بلدانهم األصلية.  وفي أثناء إنتظارهم عملية النقل، فإنهم  يعيشون 

مثل الالجئين وتبرز احتياجاتهم اإلنسانية بشكل مماثل.

العائدين.
كان االف التشادييي يعيشون في جمهورية أفريقيا الوسطى قبل األزمة وقد ساهموا في االقتصاد الوطني من خالل 
التجارة. على الرغم من أن عدد قليل من المهاجرين العائدين لتشاد قد يكونوا قادرين على إعادة التوطين في مساقط 

رؤوسهم، إال أن غالبيتهمقد فقدوا صلتهم مع أسرهم .  وفي المتوسط، سيحتاج هؤالء الناس إلى المساعدة للتمكن من 
اإلندماج مرًة أخرى في المجتمع..  في غضون ذلك، فإنهم يحتاجون للمساعدة المنقذة لألرواح حيث أنهم يعيشون في 

مراكز اإلنتظار المؤقتة، في مواقع مفتوحة أو مع عائالت مضيفة ولهم احتياجات إنسانية مماثلة لتلك الخاصة بالالجئين.

الرعاة في الدول المجاورة.
تأثرت حركة الرعاة العادية عبر الحدود (خصوصاً بين شمال جمهورية أفريقيا الوسطى - جنوب تشاد وغرب جمهورية 

أفريقيا الوسطى - شمال الكاميرون) من جراء األزمة وإغالق الحدود. إنَّ عملية وصول الرعاة مؤخراً والمستمرعلى 
طول الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى يزيد من خطر النزاع على األراضي والمياه والثروة الحيوانية مع المجتمعات 

المضيفة.  يعاني الرعاةمن معدالت سوء التغذية أعلى من اآلخرين المتضررين من األزمة.  انهم بحاجٍة إلى الطعام 
والدعم الغذائي، والرعاية الطبية، واللقاحات لماشيتهم، وإمكانية الوصول للمياه  واألعالف.

العائالت المضيفة والمجتمعات المحلية
لقد إستوعبت المجتمعات المضيفة  أعداًدا كبيًرة من الفارين من العنف.  فتقاسمت العائالت المضيفة مواردها الضئيلة 

(الطعام والمؤن األساسية) والحطب، والسكن والمرعى ووالحقول مع الالجئين.  وبالكاد تحتمل المرافق والخدمات 
المحلية (الخدمات الصحية، ونقاط المياه والمرافق الصحية، والمباني المجتمعية، الخ) هذا العبء. وتشمل االحتياجات 
اإلنسانية الضرورية للعائالت المضيفة المساعدات الغذائية والمواد غير الغذائية (مثل المراتب) وتحسين البنية التحتية 
للمجتمع مثل نقاط المياه والمرافق الصحية والمدارس والمراكز الصحية.  يجب أيضاً تقديم المساعدة إلى المجتمعات 

المحلية حيث تقام المخيمات لمنع خلق الشحناء والتوتر وجلب العف تجاه المخيمات.
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مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / ايفو 
Brandau

جور، تشاد، ۳ مايو ۲۰۱٤: يقع موقع العائدين 
في غور في وسط هذه البلدة الصغيرة بالقرب 

من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى.  
يعيش تقريبا ٥۰۰۰ شخص نزحوا بسبب 

أعمال العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى 
حاليا في في هذا الموقع.  بعضهم وصل في 

مركبات وشاحنات اإلجالء، لكن البعض 
اآلخر اضطروا للهرب بحياتهم والمشي عبر 

األدغال أليام عديدة.



۱۱

ما الذي يقف في طريق االستجابة 
لهذه االحتياجات؟

حتى ٤ يونيو حزيران، تلقت جهود االستجابة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى ۳۲٪ فقط من إجمالي المتطلبات المالية لعام 

۲۰۱٤ (٥٦٥ مليون دوالر)، على الرغم من التعهدات بمزيد من 
الدعم.  وقد تلقت البلدان المجاورة والمتضررة من األزمة دعًما 
مالًيا أقل: الكاميرون: ۱۰٪ من ۱۱۷ مليون دوالر، تشاد: ٪۱٥ 

من ٥۲۷ مليون دوالر، جمهورية الكونغو الديمقراطية: ۱۹٪ من 
۸۳۲ مليون دوالر، الكونغو: ۱۰٪ من ۱٤ مليون دوالر.

وكان الصندوق المركزي للطوارئ (CERF) أحدالجهات 
المانحة الرئيسية لالستجابة لألزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى 
وتأثيرها على المنطقة.  حتى اآلن في عام ۲۰۱٤، تم تخصيص 

ما يقرب من ۳۰ مليون دوالر أمريكي من هذا الصندوق لدعم 
االستجابة اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى والبلدان 
المجاورة، بما في ذلك ۲۰ مليون دوالر لجمهورية أفريقيا 

الوسطى، ٤ ماليين دوالر لتشاد، ٤ ماليين دوالر للكاميرون و ۲ 
مليون دوالر للكونغو.  في عام ۲۰۱۳، خصص الصندوق ۸ 
ماليين دوالر لتلبية احتياجات الالجئين القادمين من جمهورية 

أفريقيا الوسطى إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

أعاق نقص التمويل حتى اآلن بشدة االستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية. على الرغم من أن هناك قدرة على االستجابة آلثار 

األزمة، إال أن نقص التمويل قد أدى إلى وجود  فجواٍت كبيرة في 
جميع القطاعات.

إذا لم يتم توفير المزيد من الموارد لألزمة في جمهورية أفريقيا 
الوسطى، لن يستطيع الشركاء في المجال اإلنساني التوسع في 

استجابتهم.  بسبب قيود الميزانية، كان الشركاء غير قادرين على 
تقديم المساعدة الالزمة للناس المعرضين للخطر بسبب األزمة.  
في الكاميرون، على سبيل المثال، أجبرت عدم القدرة على توفير 

المساعدات الغذائية التي يحتاج لها الناس بسبب نقص الموارد 
المالية، المزيد من الناس على االنتقال إلى البلدان المجاورة.

إذا فشلنا في حماية الناس في جمهورية أفريقيا الوسطى اآلن، 
سنفقد المزيد من األرواح وسوف يعاني المزيد من الناس من 

الضرر واإلصابات.  منذ شهر مايو، يعتبر حال من يصل إلى 
البلدان المجاورة أسوء من أولئك الذين وصلوا قبل عدة أشهر.    
فبعد أسابيع أو حتى أشهر من المسير عبر األدغال، والتخفي عن 

أنظارالجماعات المسلحة والعيش فقط على األوراق والجذور 
الموجودة على طول الطريق، يصل هؤالء وهم يعانون من 

الضعف الشديد، واإلجهاد والمرض واإلصابات. في الكاميرون، 
ستة من كل ۱۰۰۰۰ طفل دون سن الخامسة يموتون كل يوم، 

وهي نسبة وفيات أعلى بكثير من الحد األعلى إلعالن حالة 
الطوارئ.



۱۲

 
 

 

 
جور، تشاد، ۳ مايو ۲۰۱٤  

فى الساعة الثانية بعد الظهر، جاؤا وقتلوا والدي وأخي. هربت 
مع والدتي وخمسة أطفال. في طريقنا إلى تشاد، هوجمنا مرًة 

أخرى.  قتلوا اثنين من أوالدي.

حليمة وطفلها عيسى فقدوا نصف عائلتهم.



۱۳

تقدم هذه الوثيقة نظرًة إقليميًة شاملًة عن االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن أزمة الحماية في جمهورية 
أفريقيا الوسطى والمتطلبات المالية ذات الصلة إلنقاذ األرواح وتخفيف المعاناة اإلنسانية.

اإلطار الزمني
عام ۲۰۱٤، على الرغم من أن بعض المشاريع قد تمتد إلى ما بعد عام ۲۰۱٤.

النطاق الجغرافي
جمهورية أفريقيا الوسطى ودول الجوار األكثر تضرراً: تشاد والكاميرون وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية والكونغو.

النطاق الديموغرافي
جميع األشخاص المتضررين من األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بمن فيهم الالجئون (أي 
مواطني جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يلتمسون اللجوء في بلد آخر)، مواطني الدول الثالثة / 

المهاجرين العائدين (أي رعايا البلدان الثالثة الذين فروا من جمهورية أفريقيا الوسطى، وعادوا إلى 
بلدهم األصلي أو بلد آخر، واآلن تقطعت بهم السبل ينتظرون العودة)، والرعاة، واألسر المضيفة في 

البلدان المجاورة.

األهداف الرئيسية لالستجابة اإلقليمية
في حين أن كل خطة استراتيجية قُطرية لديها مجموعة من األهداف المحددة لالستجابة لالحتياجات 
المتعلقة بجمهورية أفريقيا الوسطى ، يطلب الشركاء في المجال اإلنساني في المنطقة بصورة عاجلة 

الدعم المالي من أجل:

۱.  إنقاذ األرواح ومنع معاناة األشخاص المتضررين من النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
بما في ذلك أولئك الذين نزحوا الى الدول المجاورة (الالجئين، ورعايا البلدان الثالثة والمهاجرين 

العائدين).

۲.  تخفيف أثر هذه األزمة ذات النزوح واسع النطاق على المجتمعات المحلية والمضيفة، ومنع 
التوترات المحتملة، والتنازع على الموارد مع المجتمعات المضيفة.

۳.  تعزيز التماسك االجتماعي على المستوى المحلي وبرامج المصالحة الوطنية في جمهورية 
أفريقيا الوسطى وبرامج التعايش السلمي في البلدان المجاورة.

٤.  دمج مكونات التعافي المبكر في البرامج القطاعية لضمان تحسين الصالت مع الحلول على 
المدى المتوسط والطويل.

على الرغم من أن التدخالت اإلنسانية ضرورية إلنقاذ األرواح وتقليل المعاناة، نحتاج إلى مشاركة 
دولية عاجلة ومنسقة لتحديد األجوبة السياسية واألمنية لحل هذه األزمة والحد من دوامة تفاقم العنف.  

إذا تم اتخاذ اإلجراءات بسرعة، قد يكون ال يزال هناك وقت لتدابير بناء الثقة في المجتمعات مع 
اختالف التقاليد الدينية.

في المناطق عالية المخاطر، وبينماينتظر الناس تحسن الوضع، سوف يستمر الشركاء في المجال 
اإلنساني في تقديم المساعدة إلنقاذ األرواح.  في المناطق التي استنفذت جميع الخيارات لنزع فتيل 
التوتر وتحسين األمن، سوف نستمر في النظر في إعادة التوطين على أساس كل حالة على حدة 
كإجراء مؤقت وطوعي إلنقاذ األرواح. ومع ذلك، ال يعتبر مزيد من العزل وصفة جيدة لمستقبل 

سلمي في جمهورية أفريقيا الوسطى، بل يعبر عن فشل قدرتنا الجماعية على منع الصراع من 
التدهور.

نحن بحاجة أيضا لضمان االستثمار المتزامن وعلى نطاق واسع في برامج التنمية والتكيف لتسهيل 
عودة السالم في نهاية المطاف وعودة أولئك الذين فروا إلى البلدان المجاورة.

الغرض والنطاق



۱٤

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / ايفو  
Brandau

حليمة وطفلها عيسى



۱٥

النهج اإلقليمي

في ضوء الوضع األمني الحالي، من المتوقع أن تستمر األزمة في جمهورية 
أفريقيا الوسطى في التدهور، مما يؤدي إلى مزيد من النزوح والعواقب اإلنسانية 
األخرى.  ومع قدوم موسم األمطار زاد خطر سوء التغذية وأمراض اإلسهال، 

وبخاصة في المواقع التي تستضيف النازحين.  يحد موسم األمطار أيضاً من 
وصول المساعدات اإلنسانية إلى عدد من المجتمعات المتضررة.

ونظراً لهذه الحقائق داخل جمهورية أفريقيا الوسطى، من المتوقع زيادة النزوح 
طوال عام ۲۰۱٤ وربما ما بعده إلى البلدان المجاورة. على الرغم من أن األمن 

قد يتحسن في األشهر المقبلة مع تعزيز بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة 
 ،(MINUSCA) األطراف لتحقيق االستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى

ونظراً الستمرار الهجمات اليومية وارتفاع معدالت الجريمة، فمن غير المرجح 
أن يعود األشخاص الذين فروا إلى البلدان المجاورة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى 

على المدى القريب، أو على األقل حتى تتحسن األوضاع األمنية بشكل ملحوظ، 
ويتم إستعادة القانون والنظام.

ومع ذلك، يعتبر التخطيط للعودة للسالم ولليوم الذي تتمكن فيه العائالت النازحة 
من العودة مهًما جداً.  يجب أن يستمر السعي إليجاد حلوالً مستدامة وإعادة 

الالجئين والنازحين ومواطني الدول الثالثة النازحين والمهاجرين العائدين إلى 
أوطانهم.

زاد القتال الدائر وانعدام القانون في جمهورية أفريقيا الوسطى وفتح الحدود من 
احتمال تسلل عناصر مسلحة إلى البلدان المجاورة. هناك مخاوف من أن حوادث 

بسيطة في البلدان المجاورة قد تؤدي إلى عنف طائفي وزيادة في االحتياجات 
اإلنسانية.

الهجرة الموسمية للرعاة مع ماشيتهم هو عملًيا مصدراً للتوتر. وكون انعدام األمن 
في جمهورية أفريقيا الوسطى يمنع عمليات تنقل الثروة الحيوانية العادية عبر 
الحدود، لذا يظل الرعاة في المناطق الحدودية لتشاد والكاميرون والسودان، 

مترقبين في انتظار الظرف المانسب  قبل عبور الحدود واالنتقال إلى جمهورية 
أفريقيا الوسطى.

في فبراير/ شباط عام ۲۰۱٤، تم إنشاء مركز التنسيق اإلقليمي، بقيادة منسق 
الشؤون اإلنسانية اإلقليمي، بعضوية كافة المنسقين المقيمين/منسقي الشؤون 

اإلنسانية في المنطقة والمنسق اإلقليمي لمفوضية شؤون الالجئين في جمهورية 
أفريقيا الوسطى لضمان االتساق في التحليل والتخطيط واالستجابة، بما في ذلك 

الجهود عبر الحدود وإيجاد حلول مستدامة وطويلةالمدى.
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تشاد

مليون ۲٫۷
إنسان بحاجة للمساعدة  

بلدان تأثرت ٥

۳۲۷,٥۹۸

۱۲۰,۹۹۸
الجئ  مواطني البلدان الثالثة والمهاجرين العائدين

تشاد
۱٤,۰۰۰

۱٤,۱٤۱

۸٦,۰٦۸

۸,۸۹۱

۹٦,۲۷۹

٦۰۸

۱۷,٦۷٥

۱,۰۰۰

الناس المعوزين في المنطقة
(المتصلة بأزمة جمهورية وسط أفريقيا)

 
  

 
  

 
  

 
  

  
  

٥٥۷,۰۰۰
 نازحاً داخلياً فى

 

۱۳۲,۰۰۰

 األثر اإلنساني اإلقليمي ألزمة جمهورية أفريقيا الوسطى 
باألرقام

جمهورية أفريقيا الوسطى
نازًحا في بانغوي (٤۳ موقًعا)

 الجئاً ومواطن دوالً ثالثة
ً ومهاجراً عائداً ومجتمعاً مضيفا

منذ ديسمبر ۲۰۱۳ 

 شخصاً تم إجالؤهم بما في ذلك
 مواطني البلدان الثالثة والمهاجرين

العائدين منذ ديسمبر ۲۰۱۳ً
منذ ديسمبر ۲۰۱۳ 

الكاميرون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

جمهورية الكونغو
 الديمقراطية

الكونغو

 جمهورية وسط أفريقيا
الكاميرون

۱۱۰٫۰۰۰مليون
إنسان بحاجة للمساعدة

۲٫٥ مليون
إنسان بحاجة للمساعدة

۱٥٫۰۰۰إنسان
بحاجة للمساعدة

۱۰٤٫۰۰۰ إنسان         
بحاجة للمساعدة

۱۰٫۰۰۰ إنسان   
بحاجة للمساعدة



۰ ۳۰ ٦۰ ۹۰ ۱۲۰ ۱٥۰

مخصصات صندوق الطوارئ المركزي لألزمه منذ عام ۲۰۱۳ (بالدوالر األمريكي)

۲٤٤٫۲۱۹٫٦

٦٤٦
 االحتياجات
ً مليون دوالراً امريكيا

جمهورية أفريقيا الوسطى، التمويل والمتطلبات  متطلبات جمهورية أفريقيا الوسطى

۱۸۷
ممول
مليون دوالراً امريكياً

خطط االستجابة االستراتيجية
جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو

٤٥۹
االحتياجات غير الملباة

٪۲۹
ممول

۱۷۹

مليون دوالراً امريكياً

ممول

 مليون دوالراً امريكيا۳۸٦ً

االحتياجات غير الملباة

٥٦٥ 
 االحتياجات

ً مليون دوالراً امريكيا
تشاد۱۳۷٫۸

الكاميرون

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو

 أعده مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية معتمًدا خطط االستجابة القُطرية، والمناشدات اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين

متطلبات التمويل

ً مليون دوالراً امريكيا

مليون دوالراً امريكياً

۱٤٫۲

٦۹

۷۲٫۱

*البد من تأكيد



مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / فيل مور
النازحون يسيرون في قاعدة سالح الجو 

مبوكو في بانغوي، جمهورية أفريقيا الوسطى. 
لجأ اآلالف من الناس إلى هنا يوم ۲۱ فبراير 

عام ۲۰۱٤.  ينزح عشرات اآلالف في 
العاصمة وحدها.



۱۹

 
لمحة عن الدولة

تشاد
الكاميرون

جمهورية الكونغو الديمقراطية
الكونغو

جمهورية أفريقيا الوسطى



مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / فيل مور
صبي نازح داخلياً من أفريقيا الوسطى يجلس 
على كومة من األمتعة بجوار خيمة حيث لجأ 
إلى موقع نزوٍح مؤقت في مركز دون بوسكو 
في بانغوي ۲۳ فبراير ۲۰۱٤.  يقدم المجلس 
الدنمركي لالجئين، الذي يدير الموقع، الطعام 

في هذا الموقع ألكثر من ۱۰٥۰۰ شخص 
فروا من منازلهم في العاصمة في أعقاب 

أعمال القتل الطائفية.



۲۱

ُيقتل الناس كل يوم، وُتغتصب النساء والفتيات، ويتم تجنيد األطفال، وُتنهب البيوت، وُتحرق 
القرى وينزح السكان.  ال يزال المدنيون في جمهورية أفريقيا الوسطى يتحملون وطأة الهجمات 

التي تشنها الجماعات المسلحة. عموماً، يحتاج أكثر من نصف السكان إلى المساعدة اإلنسانية 
بما في ذلك الحماية والغذاء والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.  هناك حاجة ملحة 

وعلى وجه السرعة للمساعدة الفورية. االحتياجات ذات األولوية، خاصة بالنسبة للنساء 
والفتيات، هي الحماية والغذاء.  يقوض النزول الحاد في منحنى االقتصاد سبل عيش الناس. 
انهارت الخدمات الصحية والتعليمية بسبب النهب ونقص اإلمدادات والموظفين، وبالتالي يتم 

تقويض مستقبل جيل كامل.

تغطي االستجابة االحتياجات في جميع أنحاء البالد.  يتم إعطاء األولية لبانغوي وغرب 
جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يعتبر النزوح مسألة في غاية األهمية، وشمال شرق البالد، 

حيث بدأ النزاع الحالي.  في جنوب شرق جمهورية أفريقيا الوسطى تتواصل الهجمات وعمليات 
الخطف التي يقوم بها متمردو جيش الرب، مما أدى إلى انتشار النزوح والخوف بين 

المتضررين.

نزح نحو ٥٥۷۰۰۰ شخص حالياً في البالد وهو ما يعادل ۱۲٪ من مجموع السكان.  في 
بانغوي وحدها، اضطر حوالي ۱۳۰۰۰۰ شخص إلى الفرار من منازلهم ويقيمون حاليا في ٤۳ 

موقعاً.  يتم استضافة معظم النازحين في العاصمة من قبل الجماعات الدينية، وينزل أكثر من 
٥۲۰۰۰ شخص في مخيمات قرب مطار بانغوي الدولي، تحميها القوات الدولية.  ويجري تقديم 

المساعدات المنقذة للحياة بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والتغذية والمياه والصرف 
الصحي والمأوى وسبل العيش والمستلزمات المنزلية للنازحين.

وفقاً الستطالعات المنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين الراغبين في العودة إلى 
ديارهم من ۷٤٪ في يناير ۲۰۱٤ إلى ٥۷٪ في ابريل بسبب افتقار األمن في مناطق العودة.  

في الحاالت التي يريد فيها النازحون العودة إلى ديارهم، سوف يقوم الشركاء في المجال 
اإلنساني بتسهيل عودتهم وضمان توفير السالم والمصالحة، ودعم سبل العيش والمأوى وغيرها 

من البنى التحتية في مجتمعاتهم األصلية.

في نفس الوقت، ال يزال حوالي ۲۰۰۰۰ من المسلمين الذين تقطعت بهم السبل داخل مجتمعاتهم 
في ۱٦ موقعا مختلفا في جميع أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى يخافون من الهجمات من قبل 

العناصر المعادية للباالكا. أنهم غير قادرين على ترك هذه المواقع، وفي الوقت نفسه ال 
يستطيعون توفير المواد الغذائية األساسية، والرعاية الصحية وغيرها من االحتياجات.  تم نشر 
قوات دولية في معظم هذه المواقع لضمان الحماية الجسدية، وتقدم الوكاالت اإلنسانية المساعدة 

اإلنسانية. وقد طلبت بعض المجتمعات المعرضة للخطر الشديد مساعدتها في االنتقال إلى 
مناطق أكثر أمناً.  بعد تقييم هذه الطلبات كل على حدة  وكمالٍذ أخير عندما نفذت جميع 

الخيارات لتوفير الحماية للناس، قام شركاء العمل اإلنساني بتسهيل عملياٍت من هذا النوع.

واصل الشركاء العمل لتحسين فرص الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية بما في ذلك 
الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي والمأوى والخدمات الغذائية والحماية 

للعائدين وغيرهم من المتضررين أو الضعفاء.

شهدت االستجابة في جمهورية أفريقيا الوسطى زيادًة بمقدار ثالثة أضعاف في عدد الموظفين 
منذ اعالن األزمة "مستوى ۳" في حاالت الطوارئ في ديسمبر ۲۰۱۳: استجابت ۲۸ من 

المنظمات اإلنسانية لألزمة في سبتمبر عام ۲۰۱۳، وحتى مايو ۲۰۱٤ كان هناك ما يقرب من 
۹٥ منظمة تعمل على األرض.

جمهورية أفريقيا الوسطى

۲۰٥ مليون 
إنسان بحاجة 

للمساعدة

 ٥٦٥مليون 
دوالرا امريكيا 

االحتاجات

 ۹٥ 
شركاء



مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية / ايفو 
Brandau

جور، تشاد، ۳ مايو ۲۰۱٤
هربت "حوا" من بوسانغوا قبل شهرين. إنها 

وحدها، تنام على األرض. "انتقلنا إلى جمهورية 
أفريقيا الوسطى عندما كنت طفلة. ولكنني لن 
أعود أبداً. لقد قتلوا خمسًة من أفراد عائلتي، 

مزقوا أجسادهم بالمناجل حتى الموت ".



۲۳

٤۰ 
شركاء

يهرب المزيد من الناس من األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى الى تشاد أكثر من أي بلد آخر. 
وحتى مطلع يونيو/ حزيران، عبر أكثر من ۱۱۰۰۰۰ شخص الحدود إلى تشاد منذ 

ديسمبر/كانون االول ۲۰۱۳. وخالفاً للدول المجاورة األخرى، فإن الغالبية (٦۳٪) يحملون 
الجنسية التشادية، على الرغم أن العديد منهم عاشوا في جمهورية أفريقيا الوسطى لعدة أجيال 

وليس لديهم عالقات باقية مع وطنهم.  وتقدر المفوضية أن ما يقرب من ۱۳۰۰۰ هم من 
الالجئين من أفريقيا الوسطى.  يبلغ مواطني الدول الثالثة ۱٪ فقط من الوافدين.  من بين الناس 
الذين يفرون من جمهورية أفريقيا الوسطى أيضاً الرعاة، وبعضهم اضطر لترك معظم أو كل 

مواشيهم خلفهم.

بالنسبة للعائدين التشاديين الذين لديهم روابط عائلية، كان التركيز االنساني على جمع شمل 
األسرة، والمساعدة في مجال النقل واإلدماج.  ساعدت المنظمة الدولية للهجرة حوالي ۲۹۰۰۰ 

تشادي (۲۸٪ من إجمالي عدد العائدين) للعودة إلى قراهم.  كما عاد آخرون بقواهم الذاتية.  اآلن، 
يجب االهتمام بإعادة إدماجهم على المدى الطويل، ودعم سبل كسب العيش واالكتفاء الذاتي.

وقد سعى العائدون الذين ليس لديهم روابط عائلية متبقية في تشاد إلى اإلقامة المؤقتة في 
المخيمات.  في نهاية أبريل/ نيسان عام ۲۰۱٤، تم استضافة أكثر من ٦۱۰۰۰ شخص في سبعة 
مخيمات مؤقتة في الجنوب وفي نجامينا. من هؤالء، يقيم أكثر من ٥۷۰۰۰ شخص في الجنوب. 

حيث يتلقون المساعدة اإلنسانية والخدمات األساسية، على الرغم من أن التغطية لم تكن كافية 
بسبب نقص األموال.  بالنظر إلى أن المواقع المؤقتة كان القصد منها أصالً استضافة الناس لفترة 
وجيزة للغاية قبل نقلهم إلى مناطقهم األصلية، إال أنها امتألت بسرعة.  منذ مارس، عندما سمحت 

الحكومة للعائدين الذين ليس لديهم روابط عائلية بالبقاء في المواقع لمدة تصل إلى سنة واحدة، 
عمل الشركاء في المجال اإلنساني على إنشاء ثالثة مخيمات رسمية أخرى تسمح بتحسين فرص 

الحصول على الخدمات.  تقع المخيمات في العاصمة نجامينا، في لوغون الشرقية وفي مناطق 
موين شاري.  يستضيف أول مخيمين بالفعل الالجئين، في حين ال يزال األخير قيد البناء.  

ويتوجب العمل  بشكٍل مكثٍف لضمان مالئمة هذه المواقع للمعايير الدنيا.  بدأت االمطار بالفعل 
في اجتياح أجزاء من المواقع، مما أثار المخاوف من األمراض المنقولة عن طريق المياه إذا لم 

يتم اإلسراع بتقديم مساعدات المأوى والمياه والصرف الصحي.

استقر عدد إضافي من العائدين يقدر بنحو ۲۰۰۰۰ في قرى صغيرة على طول الحدود مع 
جمهورية أفريقيا الوسطى.  إنهم يحتاجون أيضاً إلى المساعدة العاجلة حيث تأثرت حالتهم 

التغذوية والصحية بشدة خالل رحلتهم الى تشاد.

باإلضافة إلى المساعدة اإلنسانية األساسية، يجب تصنيف النازحين أيضاً لتحديد الالجئين.

بمجرد تحديد صفة اللجوء للوافدين الجدد إلي تشاد ، يمكن عندها نقلهم إلى مخيمات الالجئين 
الحالية التي تديرها مفوضية شؤون اللجئين األممية. حيث يتم توفير الحماية والخدمات األساسية 

مثل الغذاء والماء والصرف الصحي والمأوى.

تتم مساعدة مواطني الدول الثالثة في العودة إلى بلدانهم األصلية، وفي هذه األثناء تقدم لهم 
وكاالت اإلغاثة المساعدة إلنقاذ أرواحهم.

يجري تعزيز الخدمات االجتماعية األساسية في القرى المضيفة، في حين تتلقى العائالت المضيفة 
الضعيفة المساعدة مثل الغذاء واألدوات المنزلية.  تعاني تشاد من مؤشرات تضرر مرتفعة 
للغاية، مع كونها ثالث أسوأ دولة بها وفيات أطفال دون سن الخامسة في العالم، حيث تحتل 

المرتبة ۱۸۳ من ۱۸٦ على مؤشر التنمية البشرية، ومعدالت وفيات األمهات ۱۱۰۰۰ لكل 
۱۰۰۰۰۰ ومتوسط ٤۸٪ في فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب.

تشاد

۱۱۰,۰۰۰
إنسان بحاجة 

للمساعدة

۱۳۷٫۷مليون 
دوالرا امريكيا 

االحتاجات



F.Noy /المفوضية
هورياتو، تنعى حفيدها، دجاراتو، ذو الـ ۱۸ 
شهرا، الذي لقى حتفه بسبب سوء التغذية بعد 
الوصول إلى الكاميرون.  قُتل والده وشقيقه 
التوأم في جمهورية أفريقيا الوسطى خالل 
رحلتهم.  كما أصيبت والدة الطفل ولكنها 

تتعافى.



۲٥

۱۲ 
شركاء

 ۱۰٤,۰۰۰
إنسان بحاجة 

للمساعدة

٦۹مليون دوالرا 
امريكيا 
االحتاجات

تستضيف الكاميرون ثاني أكبر عدد من الناس الذين لجأوا من جمهورية أفريقيا الوسطى.  اعتباراً من 
نهاية شهر مايو، كان ۱۰۹۲۸۷ شخص قد عبروا الحدود منذ مارس عام ۲۰۱۳، دخل ۹٥٪ منهم 
البالد منذ ديسمبر ۲۰۱۳. وتتركز الغالبية في المناطق الشرقية وأداماوا. معظم القادمين الجدد (أكثر 
من ۸٥۰۰۰ نسمة) من الالجئين.  باإلضافة إلى ذلك، فر حوالي ۱٤۰۰۰ من مواطني الدول الثالثة، 

ومعظمهم من التشاديين الى الكاميرون.  من هؤالء، عاد أكثر من ۸۰۰۰ لبالدهم، لكن ال يزال حوالي 
٦۰۰۰ ينتظرون العودة إلى الوطن.  أخيراً، عاد حوالي ۳۳۰۰ من المهاجرين الكاميرونيين.

بحلول أوائل يونيو، انخفض عدد األشخاص الذين يعبرون الحدود إلى الكاميرون أسبوعياً من الذروة 
حوالي ۱۰۰۰۰ الجئ (في نهاية مارس) إلى حوالي ۲۰۰۰.  كما انخفض عدد الوافدين في أوائل 
أبريل بعد أن أغلقت الميليشيات المناوئة لباالكا الطرق الرئيسية المؤدية الى الكاميرون.  ومع ذلك، 

يقول الالجئون الذين وصلوا حديثاً أن كثيراً من الناس الراغبين في عبور الحدود ما زالوا يختبئون في 
األدغال في جمهورية أفريقيا الوسطى.

الحالة التغذوية السيئة للوافدين الجدد مصدر قلق كبير.  يعاني أكثر من ٤۰ في المئة من األطفال من 
سوء التغذية الحاد.  تشمل األولويات العاجلة للشركاء توزيع المواد الغذائية في نقاط الدخول الحدودية، 

والفحص والعالج من سوء التغذية الحاد.  باإلضافة إلى التغذية، تعتبر الصحة والمأوى ضمن 
القطاعات ذات األولوية لرفع مستوى االستجابة.

تم توفير المالجئ الجماعية المؤقتة والخيام ومرافق الصرف الصحي األساسية لالجئين في نقاط 
الدخول الرئيسية الستخدامها حتى يتم نقلهم إلى المزيد من المواقع الرسمية.  وقد وفرت الحكومة سبعة 
من هذه المواقع: خمسة في المنطقة الشرقية واثنان في منطقة أداماوا.  حتى اآلن، تعمل خمسة من هذه 
المواقع: لولو، جادو بازيري، وميبل في المنطقة الشرقية وبورجوب في أداماوا.  بعد التسجيل، يتم نقل 
الالجئين إلى هذه المواقع، حيث تم إنشاء المالجئ المجتمعية والخيام العائلية، وحيث يتم توفير الحماية 

والمساعدة األساسية.  تم إنشاء المواقع على مقربة من المجتمعات وبعض الخدمات األساسية، مثل 
المدارس والمراكز الصحية ونقاط المياه.  اعتباراً من ۲٥ مايو، تم نقل ۲۸۸٤٥ الجئ (۳٤٪ من 

المجموع) لهذه المواقع.  الخطة هي نقل ۲٥۰۰ الجئ في األسبوع إلى هذه المواقع.

يتعرض العديد من مواطني الدول الثالثة والعائدين إلى البرد واآلن للمطر ، حيث ينتظرون في 
ظروف غير مستقرة إلعادة التوطين، أو االنتقال إلى بلدانهم أو مجتمعاتهم األصلية.  تتضمن أولويات 

الشركاء خلق الظروف المناسبة في المواقع بحيث تسمح للناس بالعيش بكرامة.  تم بناء اثنين من 
المراكز المؤقتة، والتي توفر المأوى المجتمعي األساسي ودورات المياه ونقاط المياه.  ولكن هذا غير 
كاف بشكل كبير حيث أن كل مركز لديه القدرة على استضافة ٥۰۰ شخص، في حين يعيش حوالي 

۹٥۰۰ شخص في األماكن المفتوحة أو مع أسر مضيفة.  يتم توزيع المجموعات األساسية التي 
تحتوي على البطانيات وغيرها من المواد على الناس في مناطق العبور الذين هم على وشك الرحيل.  

سوف يتلقى العائدون الذين لديهم عائلة وروابط في الكاميرون بسرعة المواد الغذائية واللوازم غير 
الغذائية الستخدامها في رحلة العودة.  سوف يحصل العائدون الذين هاجروا إلى جمهورية أفريقيا 

الوسطى منذ فترة طويلة ولم يعد لديهم أي عائلة في الكاميرون على حزم أكثر شموالً لدعم سبل كسب 
العيش، بما في ذلك المأوى والمنح النقدية والمساعدة للبدء في األنشطة المدرة للدخل.

ولكون موارد المجتمعات المحلية المضيفة تستنزف بسرعة، سيتم شمل المجتمعات المحلية المضيفة 
األكثر ضعفاً في توزيع المواد الغذائية ومشاريع لدعم االعتماد على الذات وتحسين سبل العيش.  
سوف يتم تحسين المرافق والخدمات المجتمعية مثل مراكز الرعاية الصحية والتعليم والمياه لتعود 

بالفائدة على كل الالجئين والمجتمعات المضيفة.  سيتم إجراء الحوار المجتمعي لتعزيز التماسك 
االجتماعي، ومنع الصراع وموضوعات الحماية عنوان خارًجا في مواقع الالجئين والمجتمعات 

المضيفة.

الكاميرون



المفوضية. سوكول
الجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.  عبر حوالي 
۷۰۰ الجئ نهر أوبانغوي إلى منطقة زونغو 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية.



۲۷

 منذ بداية األزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، فر الناس عبر نهر أوبانغوي، الذي يمتد 
على الحدود، ومعظمهم لزونغو ويبينغي (كالهما في اإلقليم االستوائي).  يمثل الالجئون 
الغالبية العظمى من الوافدين. ووفقاً لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، كان هناك 

٥۳۰۰۰ الجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى في نهاية شهر مايو، مع تراجع األرقام 
تدريجياً من أعلى مستوى في أبريل نيسان من ٦۳٥۰۰ شخص.  يعبر الكثير من الناس 

النهر كل يوم: ينامون في أمان في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولكنهم يأملون في 
العودة إلى بانغوي أحد األيام لالستفادة من فرص كسب العيش.

ومن غير المتوقع تدفق مزيد من الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى، إال إذا تدهور 
الوضع بشكل كبير. األوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية سيئة للغاية لالجئين، 
يحيث طلب الكثير من الالجئين من مفوضية شؤون اللجئين مساعدتهم على العودة إلى 

ديارهم.

اختار ما يقرب من نصف الالجئين االنتقال إلى أحد مخيمات الالجئين األربعة القائمة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، يفضل النصف اآلخر البقاء مع المجتمعات المضيفة.  
سوف يوفر الشركاء في المجال اإلنساني للناس الذين يعيشون في المخيمات المأوى 

والمستلزمات المنزلية، والرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، والتغذية، 
وتقديم الدعم القانوني والحماية.  وسيتم توفير مأوى مؤقت لالجئين األكثر ضعفاً، في 

حين سيتم تزويد آخرين بمستلزمات إنشاء مأواهم.  وسيتم توزيع أقراص تنقية المياه على 
الالجئين الذين وصلوا حديثاً، وسيتم بناء نقاط المياه والمراحيض والحمامات وأحواض 

غسل اليدين.  وسيتم تعزيز مناطق الرعاية الصحية األولية من خالل توفير األدوية 
والتدريب والمعدات.  كما سيتم توفير فرص الحصول على الغذاء عن طريق مزيج من 
التوزيع الغذاء والمبالغ النقدية والقسائم الشرائية، وسوف يتلقى األطفال المصابين بسوء 

التغذية الحاد والنساء العالج والطعام المغذي. كما سيتم بناء مدرستين في المخيم.

طلب الالجئون خارج المخيمات العون للمشاركة في اإلنتاج الزراعي أو التدريب المهني 
لتمكينهم من تحقيق االكتفاء الذاتي.  وفي حال توفر التمويل الكافي، سيتم تزويد الالجئين 

في المجتمعات المضيفة بالبذور والمعدات الزراعية، وفي حالة األسر األكثر ضعفاً، سيتم 
تزويدهم بالغذاء والحماية من خالل مزيج من توزيعات الطعام المنزلية المباشرة والمواد 
غير الغذائية والقسائم الشرائية.  وسيتم توزيع مواًدا يشح توافرها في السوق  المحلية مثل 

القماش المشمع عالي الجودة، ودالء المياه والناموسيات ومستلزمات النظافة العينية 
باالشتراك مع قسائم نقدية لبنود أكثر توافرا بما في ذلك المالبس ومستلزمات المطبخ، 

والصابون والمراتب.  وسيتم إنشاء نقاط المياه في المجتمع المضيف وإعادة تأهيلها عند 
الضرورة. وسيتم توريد األدوية والمعدات للمرافق الصحية المحلية.

تم إعادة حوالي ۷۲۰۰ الجئ كونغولي فروا سابقا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى 
جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد تلقوا الوثائق الالزمة والمنح النقدية لتسهيل عودتهم.  

وسوف يتم استيعابهم في برنامج إعادة اإلدماج الموجود في البالد.

جمهورية الكنغو الديموقراطية

۸ 
شركاء

۱٥۰۰۰
إنسان بحاجة 

للمساعدة

۷۲٫۱ مليون 
دوالرا امريكيا 

االحتاجات



L.Culot  المفوضية
ثالثة الجئات من جمهورية أفريقيا الوسطى 
مع أطفالهن في بيتو، جمهورية الكونغو، بعد 
فرارهن من العنف في قريتهن عبر الحدود.



۲۹

حتى نهاية شهر مايو، فر أكثر من ۱٦۰۰۰ شخص إلى الكونغو منذ بداية األزمة في 
جمهورية أفريقيا الوسطى في مارس ۲۰۱۳، بما في ذلك أكثر من النصف منذ ديسمبر/ 
كانون االول عام ۲۰۱۳.  ومن بين هؤالء، أكثر من ۸٥۰۰ الجئ.  بحلول نهاية عام 

۲۰۱٤، من المتوقع أن ما مجموعه ۲۰۰۰۰ الجئ سوف يصلون إلى الكونغو.

تتركز األنشطة اإلنسانية في الكونغو في بيتو، إدارة ليكوال، حيث لجأ ۸۰٪ من الوافدين 
الجدد من جمهورية أفريقيا الوسطى إليها.  يستضيف السكان المحليين حوالي ٦۰٪ من 

الوافدين في حين يقيم البقية في موقعين لالجئين شمال بيتو تم إنشاءهم أصالً لالجئين من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية.

األوضاع حالًيا في هذه المخيمات رديئة، حيث أن إعادة توطين الالجئين في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية قد اكتملت تقريباً: في حالتها الحالية، فهي ليست صالحة للسكن. 

وهناك حاجة إلى  أماكن إيواٍء إضافية، وإعادة تأهيل لنظم إمدادات المياه، ونقاط المياه 
والمراحيض.  وبتوفير اإلمدادات الكافية، سوف يتمكن الشركاء في المجال اإلنساني من 
تزويد الناس في هذه المخيمات بالمأوى المؤقت والطارئ، واألدوات المنزلية، والمساعدة 

الطبية والغذائية والدعم القانوني والحماية.

سيتم تنفيذ حمالت مراقبة الحدود إلعادة تسكين الالجئين الذين يعيشون في مناطق قريبة 
جداً من الحدود ويرغبون في تلقي العون والمساعدة في بيتو.  تم وضع خطط إلنشاء 

عشرة مالجئ جماعية مؤقتة، يتسع كل منها لـ ۱۰۰ شخص.  يمكن استيعاب الالجئين 
الذين ينتظرون الحصول على مأوى أسري فردي في مخيمين الالجئين في مقاطعةبيتو 

بشكل مؤقت في المالجئ الجماعية.

حتى اآلن، لم يتم تسجيل جميع مواطني الدول الثالثة، ولم يتلق أولئك الذين لم يتم تسجيلهم 
مساعدات إنسانية منتظمة.  هناك حاجة إلى تقديم مساعدة عاجلة إلنقاذ األرواح لمواطني 

الدول الثالثة الذين  تقطعت بهم السبل في العراء في مناطق الغابات النائية، أو الذين 
يعيشون مع أسر مضيفةبشكٍل فوري. هذا وسيتم إنشاء نقاط التسجيل لضمان تسجيل 

جميع الوافدين.  وبالتنسيق الوثيق مع حكومة الكونغو، وحال توفر التمويل الالزم، سيتم 
إنشاء مواقع توطين صغيرة وتجهيزها بالمياه والصرف الصحي، والمساعدات الطبية 

والغذاء والمأوى والمستلزمات المنزلية لمواطني الدول الثالثة بينما ينتظرون فرصة 
للعودة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى و/أو العودة إلى مسقط رأسهم .  سيتم نقل جميع 

الذين يرغبون في العودة الى جمهورية أفريقيا الوسطى أو إلى مسقط رأسهم.

تتطلب المجتمعات المضيفة دعماً كبيراً آخذين بعين اإلعتبار اإلستنزاف الشديد لمواردها 
الشحيحة أصالً.  سيتم منح المدارس موارد إضافية، وسيتم بناء فصول دراسية جديدة 
الستيعاب أطفال الالجئين الذين يحضرون المدارس الحكومية الكونغولية.  يجب تقديم 
األدوات المنزلية والمساعدات الغذائية لألسر التي تستضيف مواطني الدول الثالثة أو 

الالجئين.  لتسهيل إدماج الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في المجتمع، سيتم تقديم 
المساعدات الزراعية (مثل البذور ولوازم المزارع السمكية) للمجتمعات المضيفة.  سيتم 

تنظيم حمالت لتشجيع التعايش السلمي بمساعدة من السلطات المحلية.

الكنغو 

۸ 
شركاء

۱۰۰۰۰
إنسان بحاجة 

للمساعدة

۱٤٫۲ مليون 
دوالرا امريكيا 

االحتاجات



D. Mbaiorem المفوضية
يناير ۲۰۱٤، بانغوي، جمهورية أفريقيا 
الوسطى: منذ بداية األزمة في ديسمبر 

۲۰۱۲،اضطر أكثر من ٥۰۰۰۰۰ شخص 
للفرار من منازلهم ويعيشون اآلن في 

المخيمات والمجتمعات المضيفة في جميع 
أنحاء البالد.  يعيش حوالي ۲٥۰۰۰۰ الجئ 
من أفريقيا الوسطى حالياً في الدول المجاورة 

وتم إجالء ۳۰۰۰۰ مهاجر من جمهورية 
أفريقيا الوسطى، معظمهم إلى تشاد.
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المساهمة في االستجابة لألزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، والكاميرون، وتشاد، وجمهورية 
الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

للحصول على فكرٍة عامٍة عن االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة االستراتيجية لكل بلد، والتبرع مباشرًة لتنفيذ هذه 
االستراتيجيات، يمكنكم االطالع على الصفحات الخاصة بكل بلد على موقع مكتب تنسيق الشؤون االنسانية.  تتصل خطة كل 

بلد بالمعلومات على االنترنت عن المنظمات المشاركة والموظف املسؤول عن االتصال بشأن التبرعات.

www.unocha.org/cap

التبرع من خالل الصناديق اإلنسانية المشتركة (CHF) في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
وجمهورية أفريقيا الوسطى.

الصناديق اإلنسانية المشتركة هي آليات لتجميع األموال من الجهات المانحة المتعددة التي تدعم تخصيص موارد المانحين 
المشتركة على أرض الواقع لتلبية االحتياجات األكثر أهمية.

 http://goo.gl/BsKzLY :CAR CHF
http://goo.gl/TcgMbD :CHF

 Anjala يمكن للمانحين الراغبين في المساهمة في صندوق جمهورية أفريقيا الوسطى أيضاً االتصال بالسيدة
Illemassene في قسم تنسيق التمويل بمكتب تنسيق الشؤون االنسانية على رقم+۱-۹٤٦-٤۱۰-۱٥۱٥   أو البريد 

illemassenea@un.org :االليكتروني

(CERF) التبرع عن طريق الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية صندوق االستعداد لحاالت الطوارئ في جميع أنحاء العالم الذي ينقذ الحياة من خالل 
توفير التمويل األولي السريع التخاذ إجراءات إلنقاذ الحياة في بداية حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى الدعم الحاسم لعمليات 

االستجابة اإلنسانية األساسية ضعيفة التمويل في األزمات الممتدة. لمعرفة المزيد عن الصندوق وكيفية التبرع يمكنك زيارة 
موقع:

www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate 

مساعدات اإلغاثة العينية
تحث األمم المتحدة المانحين لتوفير السيولة النقدية بدالً من التبرعات العينية، لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، 

وضمان توفير المواد المساعدة التي تشتد الحاجة إليها. إذا كان يمكنك أن تقدم فقط المساهمات العينية في االستجابة للكوارث 
وحاالت الطوارئ، يرجى االتصال بـ:

demuyser-boucher@un.org 

عد واستالم مساهماتكم
يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خدمة المتابعة المالية (FTS)، التي تسجل جميع المساهمات اإلنسانية الواردة (النقدية، 

والعينية، الثنائية والمتعددة األطراف) لحاالت الطوارئ.  وهي تهدف الى منح التقدير والوضوح الالزم للجهات المانحة على 
كرمهم، وأيضا إلظهار إجمالي التمويل الحالي والثغرات في الموارد المتبقية.

يمكــن االطــالع علــى تحديثــات عــن التمويــل لخطــط االســتجابة االســتراتيجية المركزيــة ألزمــات جمهوريــة أفريقيــا علــى 
http://goo.gl/22RGy7 :موقع

الرجاء اإلبالغ عن مساهماتك لخدمة المتابعة المالية FTS، إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى fts@un.org أو من 
http://fts.unocha.org :خالل نموذج تقرير المساهمة على االنترنت على موقع

لمزيد من التفاصيل عن الطرق التي يمكن اإلسهام بها في االستجابة لألزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وتخفيف تداعياتها 
في الكاميرون، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يرجى زيارة: 

http://www.unocha.org/crisis/central-african-republic

دليل للتبرع والعطاء



(OCHA)
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ما يقرب من ۳ ماليين شخص في 
حاجة ماسة إلى المساعدة 

اإلنسانية.


