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 مقدمة :  

دول   االفريقي  الساحل  منطقة   نيجيريا،   تشاد،  النيجر،  مالي،  موريتانيا،  غامبيا،  السنغال،  "تضم 

   .  "وكينيا الصومال ثيوبيا،أ  السودان،  األخضر، الرأس بيساو، غينيا بوركينافاسو،

 أصبحت  نهاأ   كما  ،الشرعيين  غير  للمهاجرين  هامة  دولية  عبور   طريق  ،األفريقي  الساحل  منطقة  وتعتبر

 ملج
 
 آ   أ

 
 طريق  عبر  أوروبا،  إلى  فريقياأ   من  املهاجرين  عدد  قدر  وقد  .  الشرعيين  يرغ  املهاجرين  لتجمع  منا

 .دوالر مليون  150 املهربون  منهم يجني 2007 سنة مهاجر ألف 55 ب الساحل

 والصراعات  الحروب  انتشار  الى  أدت  االستعمارية  الدول   به  قامت  الذى   للحدود  العشوائي  التخطيط   إن

  التي  املعضالت  كبرأ   من  أصبحت  التي  الهوية  وأزمة  الوطني  االندماج  ضعف  نتيجة  الساحل  منطقة  في

 التعامل   عن   جزوع  تكامل   زمةأ   تعاني   فيه   دولة  كل  تزال  ال  ذإ   الساحل   منطقة  في   الوطني  املشرع  تواجه

 حدود  في  فريقياأل   الساحل  دول   سيس أبت  قامت  االستعمارية  الدول   نأ   فنجد   ،  الثقافي  والتعدد  العرقي

  استراتيجية   طارإ   في  واللغات  والثقافات  املجتمعات  وصالأ   قطع  الى  أدت  مصطنعة  وإدارية  سياسية

   السودان. لىإ  موريتانيا من الساحلى الشريط كل في واحدة

 زال   وما   1991  عام   منذ  البلد   هذا  أنهك  الذي   الصومال  في  املسلح  النزاع  نجد  نناإف    حدث   ما  لىإ   انظرن  ذا إف

 على   الجنوب  انفصال  لىإ   النهاية  في  أدت  والتي  السودان،  في  املتمردة  الجماعات    هناك  أن  كما  ،اآلن  حتى

  قاسية   ظروف  تشاد   دولة   شهدت  كما  انهكته.  الذى   دارفور   زمةأ   لىإ   باإلضافة  .2011  عام  األم   دولة

  والحرب  النزاع  لىإ   باإلضافة  ،مسلحة  مجموعات  عدة  بين  الداخلى  واالقتتال  العنف  في  تمثلت  سويةأوم

  كما  ،صشخ  مليون   من  يقارب  ما  إبادة  لىإ   أدت  جماعية  إبادة  من  رواندا   في  حدث  ما  وكذلك  ،مالى  شمالي

   الديمقراطية   الكونغو   شهدت
 
  هلية األ   الحروب  من  ذلك   وغير  ، سكانه  من  %7  مقتل  الى   أدت  أهلية   حربا

   السياسية. واالضرابات والنزاعات

 األفريقي  الساحل  بدول   األخيرة  السنوات  تميزت  فقد  نتهاكاتواإل   الداخلية  والنزاعات  الحروب  لتلك  ونتيجة

  املصدرين   همأ   من   االفريقي  الساحل  دول   وأصبحت  ،جماعية  وأ   فردية   نتكا  سواء  لالجئين  كبيرة   بحركات

 مليون،  5  ،6  عددهم  وبلغ  ،%26  بنسبة   العالم  في  لالجئين  مصدر  أكبر  ثاني  فريقياأ   تأتى  حيث  ،لالجئين

  دارفور. وأزمة والجنوب الشمال بسين  األهلية الحرب بسبب مصدر، أكبر السودان وكان
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  مثيل   لها  يسبق  لم  مستويات   لىإ   ووصلت  ،سواء  حد  على  وقسرية  طوعية   هجرة حركات  أفريقيا  شهدت  و

   القارة. من كثيرة أرجاء وفي املعاصر الديموغرافي املشهد في أسهمت والتي

، تدهور األحوال السياسية  فريقياأ ومن األسباب الجذرية الهامة للهجرة الجماعية والتشريد القسري في  

لى الصراعات املسلحة وانعدام األمن والتدهور البيئي والفقر، كما إ ، باإلضافة  قتصاديةجتماعية واإلواإل 

 لى مناطق أخرى خارج القارة . إ فريقية ن العوملة يسرت حركة الناس عبر مختلف املناطق األ أ 

جتماعية لصانعي إ قتصادية و إ في القرن الواحد والعشرين تشكل الهجرة قضية رئيسية وتطرح تحديات  

 جل تحسين القارة. أ العاملين في إدارة الهجرة من  السياسات

 على مستوى   65جمالى عدد النازحين  إ ، كان  2019نه بنهاية عام  إحصائيات فحسب اإل وب
 
مليون شخصا

 17.8كبر نسبة منهم حيث يوجد بها  أ فريقيا  أ ، وتستضيف  % منهم نزحوا بسبب النزاعات  48العالم ،  

 
 
داخليا النازحين  من  لجوء  5.7،  مليون  وطالب  الجئ  أي  مليون  قارة  أ ،  ثلث أ ن  نحو  تستضيف  فريقيا 

 في العالم . 
 
 النازحين قسرا

إن سكان املنطقة الحدودية في )مالي وبوركينا فاسو والنيجر( يوجدون اآلن في بؤرة الصراع والفقر والتغير  

(  تمثل بؤرة أزمة النزوح  ، كما أن بلدان منطقة الساحل الوسطى ) بوركينا فاسو ومالي والنيجراملناخي

من   أكثر  و  1.5القسري.  داخلي  مشرد  الجئ      365  مليون  الساحل   ألف  منطقة  في  العنف  من  فروا 

 ."ألف شخص خالل العام الحالي وحده  600الوسطى، بمن فيهم أكثر من 

ع أن يكون واحد  " 19وتأتى جائحة كورونا " كوفيد 
ّ
 ملوسم الجفاف الذي بدأ للتو، والذي ُيتوق

 
  مواكبة

 
ا

النزوح على نطاق واسع   املزيد من  إلى  املرّجح أن يؤدي هذا الوضع  من أخطر املواسم منذ عقود، ومن 

للسكان داخل املنطقة وخارجها، بما في ذلك الدول الواقعة في جنوب إقليم الساحل مثل: بنين، وكوت  

 إلى شمال    ديفوار،
 

فريقيا وأوروبا. كما أنها تأتى لتكون أشد وطأة على مناطق   أ وغانا، وتوغو، وكذلك شماال

ا. فعلى الرغم من انخفاض عدد الفحوصات والحاالت التي تم الكشف عنها حتى اآلن؛ إال   النازحين داخليًّ

تف ُمقبلة  حالة طوارئ  إلى  تشير  اإلصابة  معدالت  في  املستمرة  الزيادة  الصحية  أن  القطاعات  قدرة  وق 

 الوطنية.  
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يأتي هذا التقرير الذى تصدره وحدة الدراسات األفريقية بمؤسسة ملتقى الحوار ليناقش أزمة التهجير  

التأثيرات   ، الى ذلك  تؤدى  التي  والدوافع  األسباب  األفريقي من حيث  الساحل  في دول  القسري  والنزوح 

 لجة األزمة . والنتائج ، وجهود املنظمات املعنية ملعا

  . الهجرة في دول الساحل االفريقيى 

املعروفة الهجرة  أنواع  و من  الشخص  بإرادة  تتم  التي  وهى  الطوعية  الهجرة  الحرةإ ،  وتشير  رادته  لى  إ ، 

راهم ويقيمون في أماكن أخرى للبحث عن فرص اقتصادية مثل  ااملهاجرين الذين يغادرون أماكنهم ودي

 م. العمالة والتجارة والتعلي 

و املشاكل  أ ،  و انتهاكات حقوق االنسانأ فراد بسبب النزاعات املسلحة  أما الهجرة القسرية فتعنى انتقال األ 

 لى الكوارث الطبيعية.  إ ، باإلضافة جتماعية والسياسيةاإل 

أماكن   من  بالهرب   " الالجئون   " القسريون  املهاجرون  على  إ ويقوم  للحفاظ  الشخص يأ قامتهم  ،  منهم 

 نفسهم وسالمتهم الجسدية من أي تهديد وشيك.  أ ولحماية 

يتركون  الذين  البيئيين وهم األشخاص  الالجئين  القسريين يطلق عليهم  الالجئين  أن هناك فئة من  كما 

و التدهور البيئي الناجم عن الصراعات املسلحة  أ و الجفاف  أ سباب بيئية مثل الزالزل  صلية أل أماكنهم األ 

 ، وغير ذلك.  والحروب

 17فريقي والصحراء الكبرى التي تضم نحو منطقة الساحل األ   من   ن معظم الالجئين البيئيين همأ ونجد  

 
 
 أ   بلدا

 
فريقيا والتي يعانى سكانها من أ ريتريا في شرق  إ لى شمال  إ فريقيا  أ غال في غرب  نمن الس   أ تبد  فريقيا

األ  الحروب  عن  الناجم  السياس ي  االستقرار  وعدم  املناخ  بتغير  املرتبطة  باإلضافة  التهديات  لى إ هلية 

 التي تحدث بها.   اإلنقالبات

 أ 
 
جبروا على مغادرة منازلهم أ و مجموعات من األشخاص  أ فهم األشخاص    ما فيما يتعلق بالنازحين داخليا

و التي هي أ ثار النزاع املسلح وحاالت العنف والكوارث الطبيعية  آ قامتهم لتجنب  إ و من أماكن  أ والفرار منها  

 
 
 .  من صنع االنسان ولم يقوموا بعبور حدود الدولة املعترف بها دوليا
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 البلدان واملجتمعات املضيفة لالجئين  .1

تستضيف على ما يزيد على مليون الجئ ، حيث  تعتبر أوغندا من أكبر البلدان املضيفة لالجئين في أفريقيا

املنطقة بلدان  اإل من  الخدمات  تقديم  إليها  الدولي  البنك  سهل  وقد  والفرص ،  األساسية  جتماعية 

املضيفةاإل واملجتمعات  لالجئين  في  قتصادية  وذلك  اإل إ ،  النزوح طار مشروع  لتأثيرات  اإلنمائية  ستجابة 

 . القسري 

ريتريا  إ الجئ من      730، فهي تستضيف نحو  دان أفريقيا استضافة لالجئينوتأتى دولة أثيوبيا ثاني أكبر بل

 والصومال وجنوب السودان. 

أصدرت إعالن الالجئين املعدل والذى أتاح العمل في القطاع الرسمي والحصول على   2019خالل عام  و 

 للعيش خارج املخالخدمات الوطنية للرعاية الصحية والتعليم 
 
 يمات. ، وأتاح لالجئين سبال

 الوجهات الرئيسية لالجئين 

الحقيقة ف نامية  %82ن  أ ننا نجد  إفي  بلدان  رباع أ نه اليزال ثالثة  أ ، كما  من جميع االجئين تستضيفهم 

املضيفةالالجئين مشردين املجتمعات  في  الالجئون  يستقر  ما   
 
وغالبا  ، 

 
بعضا تضم  التي  وهى  شد أ من    ، 

 أ الطبقات  
 
فقرا الشرائح  بلدانهم   و  نائية  أ ،  في  مناطق  في  في أ و  صعوبات  السكان  فيها  يجد  حدودية  و 

 لحصول على وظائف وخدمات عامة مناسبة ومالئمة.  ا 

واشتدت هذه املسؤولية أثناء جائحة    -إن مسؤولية هذه املجتمعات املضيفة ضخمة وآخذة في االزدياد  

)كوفيد كورونا  واإل   -(.19- فيروس  االقتصادية  التداعيات  ر 
ّ
ؤث 
ُ
ت أن  املرجح  الالجئين  ومن  على  جتماعية 

البلد في  التي كانت قائمة من قبل،  واملجتمعات املضيفة   في تفاقم مواطن ضعفهم 
 
بة النامية، متسّب  ان 

 .وزيادة اعتمادهم على املساعدات اإلنسانية املنهكة
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 و 
 
فريقيا كما أ الجصائية مفوضية األمم املتحدة لشؤون  الالجئين، هناك  ثمان وجهات لالجئين في  طبقا

   :يلى

 العدد   الدولة  م

 1,350,504 أوعندا  1

 599,906 السودان 2

 412,889 إثيوبيا 3

 087,537 جمهورية الكونغو الديمقراطية  4

 901,431 كينيا  5

 482,411 تشاد 6

 314,406 الكاميرون 7

 308,528 تنزانيا 8

 

30%

14%

9%2%

20%

11%

7%
7%

الوجهات الرئيسية لالجئين في أفريقيا 

أوعندا 

السودان

إثيوبيا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

كينيا

تشاد

الكاميرون

تنزانيا



 

 

7 

 

 النزوح القسري في دول الساحل األفريقيى.  

  –والتي تشمل بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر    -موجة النزوح األخيرة في منطقة الساحل اإلفريقي    إن

أكثر من أدت   إلى  املنطقة  بلدانهم في  الفرار داخل  الذين أجبروا على  ارتفاع إجمالي عدد األشخاص  إلى 

 مليوني شخص ألول مرة.

 في العالم وهي اآلن بمثابة بؤرة ألزمة تعد البلدان التي تشكل منطقة الساحل من بين أقل ا 
 
لبلدان نموا

 على مستوى العالم، مدفوعة بسنوات من الهجمات العنيفة التي تشنها الجماعات 
 
النزوح األسرع نموا

  املتمردة املسلحة والعصابات اإلجرامية.

فروا من منازلهم خالل األسابيع القليلة    (معظمهم من النساء واألطفال    )شخص    11,400حوالي  يوجد   

، وذلك في أعقاب الهجمات املستمرة التي تشنها الجماعات املسلحة على بلدة 2021  األولى من شهر يناير

جرين هم من بوركينا فاسو، اأكثر من مليون من امله   أن  ، كمابوركينا فاسو والقرى املجاورة لهابكومبري   

 عن األمان في عام ح
 
ا
 
البالد بحث إلى أجزاء أخرى من  الفرار  الذين أجبروا على   عدد 

 
يث تضاعف تقريبا

 .وحده 2020

بغرب النيجر    “تيالبيري”      شخص من منطقة    7000، نزح ما يقرب من    2020ل شهر يناير من عام    وخال

 إثر الهجمات اإلرهابية، وفق
 
كما أشار   .(UNHCR)الالجئين  للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون   ا

ا في بوركينافاسو 2020لعام    (IDMC)تقرير مركز رصد النزوح الداخلي ، إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًّ

  218.536نازح إلى      70.000. وفي مالي من  2020نازح عام      838.548إلى    2019نازح عام      560.000  نم

   نازح. 0226.70وفي النيجر وصل عدد النازحين إلى  نازح. 

 النزوح داخلي)أ(
 
  : ا

 
 
، مما يخلق الحاجة فريقيا عن عدد السكان الالجئين بهامش واسعأ في    يزيد عدد السكان النازحين داخليا

، لتنفيذ  ، من خالل نظم اإلنذار املبكرلى بذل جهود شاملة ومتضافرة ملعالجة مشكلة النزوح الداخلىإ 

النزوح ملنع  املناسب  الوقت  في  لل تدابير  نتيجة  ما  بلد  في  النزوع  ويحدث  الصراع  أ رهاب  ،  الكوارث أ و  و 

 و الظروف املناخيةأ لطبيعية  ا 
 
واعتمدت    ه و التصدي لأ عبر الحدود الوطنية ملنعه    ، وقد يتطلب تعاونا

   إتفاقية  2009الدول األعضاء لعام  
 
جل التصدي أ فريقيا من  أ في    كمباال لحماية ومساعدة النازحين داخليا
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   ،النزوح الداخلى  ن املسئولية الرئيسية ملنعأوهى تعترف ب   بشكل شامل ملحنة النازحين داخليا

 
عن   فضال

 
 
 تقع على عاتق السلطات الوطنية.   حماية ومساعدة األشخاص النازحين داخليا

ن النزوح الداخلي في املنطقة التي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر "ازداد أربع مرات في عامين إ 

نصف النازحين في املنطقة من . وأكثر من  2019ألف نازح داخلي في بداية عام    490إذ كان هناك     فقط"،

 .بوركينا فاسو 

إلى مغادرة    ألف شخص  21ومنذ بداية العام، دفعت أعمال العنف في النيجر وبوركينا فاسو أكثر من  

 منازلهم والبحث عن مالذ في بلدانهم، وفق 
 
في بوركينا فاسو، أدت ،  للمفوضية السامية لشئون الالجئين    ا

إلى   31  سلسلة من الهجمات املسلحة، منذ ديسمبر في منطقة كومبري والقرى املجاورة في شمال البالد 

 .ألف شخص 11نزوح أكثر من 

غالبية هؤالء النازحين من النساء واألطفال الذين فروا خالل الليل، بعدما بدأ املهاجمون بإطالق النار  

 بين السكان املحليين في واهيغوا وبارغا ماكن آمنة. ويجري إيواؤهم حاأ على بيوتهم. وانتقل النازحون إلى  
 
ليا

من كومبري. وليس لغالبية النازحين مكان يأويهم وينامون في العراء ويحتاجون   كم  35الواقعتين على بعد  

 .بشكل عاجل إلى مأوى ووسائل إغاثة وعناية صحية ومنشآت صحية مناسبة، وفق ما أكد البيان 

 النزوح املطول )ب( 

 أ فريقية التي تستضيف  النزوح املطولة تحديات خاصة للدول األ تشكل حاالت  
 
كبيرة من الالجئين    عدادا

صلية لفترات طويلة من الزمن  لى بلدانهم األ إ وغيرهم من األشخاص النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة  

بيل املثال في س  ، ونجد علىو ال تزال دون أ وتصبح حاالت النزوح مطولة عندما ال تعالج أسباب النزوح  

األ  انعدام  حاالت  فيها  تمنع  التي  الصراع   حاالت 
 
داخليا النازحين  واألشخاص  لالجئين  املستمرة    من 

 .  املعرضين لخطر الحرمان املادى واالجتماعي والثقافي في أماكن املخيمات لفترات طويلة  

ترات مع املجتمعات املضيفة لى تو إ ن يؤدى  أ عداد كبيرة من األشخاص النازحين يمكن  ن الوجود املطول أل إ 

، والتدهور البيئي وكراهية األجانب. ويشكل في القليلة والتي تعد شحيحة، واملنافسة على املوارد  املحلية

 
 
 .  للنزاع نفسه  النهاية مصدرا
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افع )ج(  وأسباب النزوح والتهجير القسري في دول الساحل األفريقي:  دو

والتهجير للنزوح  عديدة  أسباب  األفريقي  هناك  الساحل  دول  لسكان  بشريةالقسري  أسباب  منها   ،  ،

الصراعات املسلحة بين الدول التي بدأت منذ عصر ما   ، )، وتشمل األسباب البشريةوأسباب غير بشرية

النزاعات القبلية والعشائرية  ،  ورائها مئات من األشخاص بغير ماؤى  ةتنا هذا تارك ستعمار حتى وق بعد اإل 

غيرها عن  املطلق  اإلمتالك  بأحقية  فئة  كل  بيها ،  وشعور  التي  للدول  املجاورة  الدول  بعض سكان  نظر 

الدولة باقي  عن  لالستقالل  بالفعل  أو  بالنظر  البدأ  ثم  ومن  بها  والتأثر  ال،  صراعات  بعض  دول تقوم 

تدعيم  وكذلك  الصراعات  هذه  بها  التي  الدول  في  اإلنقالبات  أو  للصراعات  بتأيد  أو  املسلح  بالتدعيم 

وبالتالي  ،  املليشيات وتحجيمها،  الصراعات  على  السيطرة  لعدم  أدي  وقوتها  الدول  في ا ضعف  نتشارها 

املختلفة البالد  قبل  ،  نواحي  من  واإلعتداءات  املتزايد  املختلفة  العنف  املجتمع  فئات  ضد  الجماعات 

كافة من  ،بأنواعه  هناك  البترول  حقول  إستغالل  بسبب  والتلوث  للجفاف  النيجر  دلتا  قبل    تعرض 

السمكية   الثروة  لتلوث  ذلك  وأدى  والحكومة،  الجنسيات  املتعددة  مصدر الشركات  كانت  التي  هناك 

، ا" في قبضة الجماعة اإلرهابية "بوكو حرام"وقوع "شمال نيجيري،  الطعام والرزق لسكان هذه املنطقة

 مما أدى ذلك إلى نزوح السكان لداخل الدولة، ولقرى مجاورة.

زمة وهناك أسباب غير بشرية والتي ما هي إال نتائج مترتبة لألسباب البشرية على مر األزمنة وتشمل )  أ

  الدول أزمات غذائية وقحط  من   تناقص املوارد الغذائية في دول الساحل اإلفريقي حيث شهدت الكثير

لداخلها أو  الدولة  لخارج  القسري  والتهجير  النزوح  إلي  أدي  الفيضانات، ،  مما  مثل  الطبيعية  الكوارث 

األوباء أهمها      إنتشار،  واألعاصير التي تشكل تهديد بحدوث فيضانات قد تهلك الكثير من الجموع البشرية

التحديات التي  ،  ب الساحل األفريقيدول غر   واطني سكانخر ملآ " الذي شكل تهديد  19-فيروس "كوفيد 

التحتية إذ وجدت، التلوثات البيئية    همال الحكام لتنمية الدولة، وذلك أدي إلي ضعف البنيةإ نتجت عن  

   ، منوالصرف الصحي وندرة وجود املياه
 
 ة التي أدت إلي هذا النزوح القسري، ندر   الظواهر الطبيعية أيضا

 أن دول الساحل األفريقي تعاني من جفاف. وجود املياه، حيث
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الصراعات   والتي منهايغادر سكان دول الساحل اإلفريقي من منازلهم وقراهم نتيجة عدٍد من األسباب،  

والعنف الفيضانات  املسلحة،  من  املناخية  التغيرات  وآثار  واملوارد،  األرض  على  املحلية  والنزاعات   ،

 والجفاف والتصحر. كالتالى 

اإلرهابيةالهجما -1 اإلفريقي،   :ت  الساحل  بلدان  في جميع  سلحة 
ُ
امل الجماعات  يتزايد وجود ونفوذ 

الجماعات قتلهم  حيث عملت هذه  أو  املدنيين واختطافهم  األفراد ، و على استهداف  تجنيد  على 

العيش   ُسبل  وتدمير  املنازل،  وحرق  القرى،  على  الحصار  وفرض  املمتلكات،  ونهب  بالقوة، 

السنوات   فخالل  النزوح،  من  كبيرة  موجات  الوضع  هذا  سبب  وقد  بأكملها.  ملجتمعات 

سلحة مثل “بوكو حرام” الوضع بتشريد آالف السكان في شمال شرق  األخيرة
ُ
فاقمت الجماعات امل

 يجيريا.  ن

تعاني منطقة الساحل اإلفريقي من مواسم الجفاف املتكررة والتصحر   :تداعيات التغير املناخي.  -2

األسماك وخسائر  الزراعة وصيد  أنشطة  على  اآلثار  املناخ، وتنعكس هذه  تغير  آثار  وغيرها من 

املت الزراعية  باألراض ي  رتبط 
ُ
امل الغذائي  األمن  وانعدام  الغذاء،  إنتاج  في  وتقلص فادحة  دهورة، 

املراعي للماشية، وتناقص احتياطيات املياه، وحطب الوقود، واملوارد الطبيعية األخرى. وكل هذه 

 .  العوامل ساهمت في زيادة النزوح والذي ُيعرف “بالنزوح املناخي”

الداخلية: -3 ذات   الصراعات  العنيفة  الصراعات  من  العديد  اإلفريقي  الساحل  إقليم  يشهد 

ا في تفش ي ظاهرة النزوح. فعلى سبيل  الخلفيات اإلثني ا رئيسي  عد جميعها سبب 
ُ
ت ة والقبلية، والتي 

املثال، أدى الصراع املحلي بين الرعاة واملزارعين على الحدود بين بوركينافاسو والنيجر وتشاد إلى  

موجة كبيرة من النزوح. وهذه الصراعات تعقد من أزمة النازحين بطريق غير مباشر، حيث تضغط  

امليزانيات الحكومية برفع مخصصات االستجابة للتهديدات األمنية املتزايدة، حيث اضطرت   على

إلى زيادة نفقات قطاع األمن بشكل ملحوظ على حساب معالجة   الحكومات في منطقة الساحل 

 ن.  جتماعية للنازحيقتصادية واإل املشكالت اإل
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 :  تحديات النزوح الداخلي )د( 

منطقة في  النازحون  العنف،   يواجه  وانتشار  األمن  انعدام  بينها:  من  عدة،  تحديات  اإلفريقي  الساحل 

والتحديات اإلنسانية الواضحة للنزوح، وانعدام األمن الغذائي، وعدم القدرة على استيعاب النازحين في 

املجتمعات املضيفة في ظل ضعف البنية التحية، باإلضافة إلى التحديات اللوجستية التي تواجه عمل 

 ظمات املعنية بتقديم املساعدات للنازحين: املن

انتشر العنف من شمال مالي إلى منطقتي سيغو وموبتي في وسط    فقد   :تمدد مساحات انعدام األمن -1

إلى ومنها  السكان  روالنيج بوركينافاسو البالد  نحو  رئيس ي  بشكل  العدائية  األعمال  توجه  حيث   ،

املدنيين وقوات األمن الوطنية. كما امتّد اإلرهاب في منطقة حوض بحيرة تشاد غرب إقليم الساحل 

ا  إلى  نيجيريا  من  محتملة  اإلفريقي  زيادة  إلى  يشير  الوضع  وهذا  وتشاد.  النيجر  إلى  ثم  لكاميرون 

 في مساحة املناطق التي ُيضطر سكانها للنزوح نتيجة انعدام األمن. 
 

 مستقبال

املوارد  -2 في ظل حيث     :تحديات  الساحل  لبلدان  ا  ا خاصًّ تحدي  ا  النازحين داخليًّ ارتفاع عدد  ُيشكل 

تطور املظالم بين كل من النازحين واملجتمعات    والنازحين،    عدم القدرة على استيعاب احتياجات 

البنية   على  الضغوط  بزيادة  االجتماعي  التماسك  وتفكك  الصراعات  إلى  يؤدي  قد  مما  املضيفة، 

العقبات السياسية واألمنية    باإلضافة إلىالتحتية وأنظمة الصحة والتعليم، واستنفاد الخدمات.  

 .  املتعددة 

ال تزال معدالت النازحين في ارتفاع مستمر،     :االرتفاع في معدالت النزوح في إقليم الساحلاستمرار    -3

الجدير   ومن  املختلفة.  ملشكالتهم  ا  حتميًّ ا  تفاقم  يعني  الذي  األمر  الصراع،  استمرار  نتيجة  وذلك 

ا  توجو وبنين    إقليم الساحل في املناطق الشمالية بكٍلّ من  قد انضموا لنازحي      بالذكر أن نازحين جدد 

 وغانا وساحل العاج. 

 نتائج النزوح القسري والتهجير لسكان دول الساحل اإلفريقي

اإلرهابية .1 للجماعات  اإلفريقي  ، ف اإلنضمام  الساحل  باليد حيلة مع  أ يرى بعض سكان دول  ما  ن 

الذي   نظرهم، فيعد هذا كله هة  هذه الجماعات والوعود بحياة كريمة من وج  تفعلهغسل املخ 

 سمة للسكان وإغراء شديد لهم للنظمام. مادة د
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زمات على عاتق الدول املستضيفة لنازحين سكان الدول املجاورة لهم بوصفهم الجئيين، أ وجود   .2

 أ حيث أثبتت تقارير األمم املتحدة لشئوون الالجئين  
 
مليون شخص أجبروا على   2.7  ن هناك تقريبا

 مغادرة املنطقة. 

حقوقهم  جبار األطفال على ترك املدارس بسبب عدم وجود موارد مالية ومن ثم تجريدهم من  إ  .3

 العنف. الطفولية البريئة وجعلهم يحملون السالح، والقتال، وممارسة

ش ىء،  .4 أوثقافتها  لغتها  عن  يعلمون  ال  لدول  لنزوحهم  نتيجة  تسيبهم  وعوائق  الجنسيات  إختالط 

إختيارين    فيصبح اآل أ أمامهم  املوت  إ خر  حدهم أسوء من  ينتظر  يتحرك  العيش هكذا جسد  ما 

 . ماعات إرهابيةاملحتم، أو اإلنظمام لج

بوركينافاسو"  .5  " في دولة  للقتل والعنف مثل ما حدث  النازحين  الكثير من  م 2020عام    تعرض 

 خرون بجروح بالغة الخطورة. آ شخص وأصيب  25حيث تم قتل 

الدولة .6 ينتج عنه عمليات إختطاف من قبل الجماعات املختلفة في  النزوح  من أجل طلب    خالل 

 ناطق الريفية والنائية. املفي  غير املراقب عليها في الدولة وخاصةاملال وذلك يتم في املؤسسات 

تم   2021فبراير عام    10من نتائج النزوح القسري عرضة قوات حفظ السالم الدولي للموت، ففي   .7

تم قتل خمسة من القوات   2021شخص في هجوم في "مالي" وفي منتصف يناير    30إصابة نحو  

 مالي". نيين إزاء هجوم عنيف في "  لحفظ املد

توفي الكثير نتيجة الهجرة    م ،  2020عام    ففيمن نتائجه الكارثية وبالتأكيد ال مفر منه هو املوت،   .8

 قبالة ساحل غرب أفريقيا.  ليلقوا موتهم عرض البحر بحياتهمعبر املحيط، فارين 

 النسب العاملية لألمم املتحدة بشأن النزوح القسري لسكان دول الساحل اإلفريقي

حيث   ونسبه.  القسري  النزوح  بشأن  تقارير  املتحدة  األمم  )مالي،   أنه أصدرت  الدول  هذه  تصدرت 

 ببؤرة النزوح القسري في املنطقة بأكملها.   التقرير ووصفهم حاالت النزوح   النيجر( بوركينافاسو،

 ن:أ 2020/2021أثبتت التقارير لعامي 
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 . 2020/2021ألف الجئ، خالل عام   365مليون مشرد داخلي، و 1.5أكثر من  ▪

يعانون من نقص األمن    مليون شخص    7.4وفي تقارير ملنظمة برنامج األغذية العاملي أظهرت أن   ▪

 الغذائي نتيجة لهذه النزاحات القسرية. 

إلي   ▪ اإلنسانية  للمساعدات  يحتجون  الذي  األطفال  عدد  طفل  7.2وصل  إلي ،  مليون  باإلضافة 

 مدرسة في وجه حق تعليم هؤالء األطفال.  4000إغالق أكثر من 

   27  يم  تم إختطاف حوال2021فبراير    17في   ▪
 
من كلية في والية النيجر    12،وثالثة موظفين وطالبا

 أيام.  10وأفرج عنهم بعد 

إخت ▪ بها عمليات  التي  الدول  أكثر  تعد  إختطاف وعنف، حيث  نيجيريا عمليات  دولة  طاف تشهد 

 وإعتداءات. 

     7660وصل أكثر من   ▪
 
   الجئا

 
إلى "مارادي" في النيجر، ليصل العدد اإلجمالي إلى ما يقرب من   نيجيريا

100  
 
 عن مواطنين النيجير النازحون داخل بالدهم.  ألف نازح، فضال

 .  كشفت تقارير أن هناك نزوح حوالي  مليوني شخص بسبب الكوارث الطبيعية ▪

  ألف نزاح 100ن هناك أكثر من أتقاريراألمم املتحدة لشؤون الالجئين بأظهرت  ▪
 
 . داخلي سنويا

 لالجئين.  ألف بناء على املفوضية   200وخالل شهرين فقط نزح  2021وفي عام  ▪

 معالجة أزمة النزوح في دول الساحل األفريقي 

حقيق االستقرار، ومن املهم ُمعالجة النزوح في منطقة الساحل للتخفيف من حدة الفقر وتتأتى أهمية  

تهيئة الظروف للجهات الفاعلة اإلنسانية واإلنمائية للمساعدة في إيجاد حلول للسكان النازحين، ويجب 

تعزيز  أجل  من  االجتماعية  والخدمات  العيش  سبل  في  كبيرة  باستثمارات  الفورية  املساعدة  تقترن  أن 

 :  التماسك االجتماعي وتوفير أسس السالم في املنطقة

وطنية  .1 نظم  :استجابة  تبني  تضمنت  حيث  النازحين،  ملشكلة  الساحل  دول  استجابات  تعددت 

وبين  بينهم  االحتكاك  فرص  من  قلل 
ُ
وت للنازحين،  ا  استقرار  أكثر  ا  أوضاع  توفر  للسكان  جديدة 
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أوضاع  تقنين  أجل  من  مهمة  كانت  تشريعية  تعديالت   عن 
 

املستضيفين. فضال األصليين  السكان 

 ناطق، خاصة مع ضياع األوراق الثبوتية للعديد منهم.النازحين في العديد من امل 

إقليمية .2 السياسات،   :استجابة  بتنسيق  تعلقة 
ُ
امل التحديات  على  للتغلب  املبذولة  الجهود  وهي 

ومعرفة مواقع واحتياجات النازحين واملجتمعات املضيفة لهم، وضمان عودة النازحين مرة  ورصد

املنطقة. ويمكن  من الخد النازحين أخرى، وتأمين استفادة الجارية في  التنموية  مات واالستثمارات 

أزمات  مثل  الصلة،  ذات  األخرى  بالظواهر  والتنبؤ  التحليل  تحسين  في  النزوح  مراقبة  تساعد  أن 

الغذاء واإلنتاج وانعدام األمن الغذائي، فيما ُيعرف بعمليات “مراقبة الحماية” والتي تتم في اإلقليم 

جهة فاعلة من   20، ومفوضية الالجئين والنازحين، و  ( CDR(ين الدنماركيبالتعاون مع مجلس الالجئ

ا ملراقبة الحماية والتي تم تجربتها في بوركينافاسو ومالي والنيجر في متنصف إبريل   12خالل   مشروع 

2020 . 

وذلك من خالل تعزيز انخراط الهيئات الدولية املانحة واملتخصصة في قضايا   :استجابة دولية .3

مثل مفوضية شئون الالجئين والنازحين التابعة لألمم املتحدة، والتي أعلنت احتياجها إلى النزوح،  

ا   185.7 داخلي  واملشردين  الالجئين  لحياة  املنقذة  واملساعدة  الحماية  لتوفير  دوالر  مليون 

مبلغ اإلفريقي، ويشمل ذلك  الساحل  في منطقة  املضيفة  مليون   96.7    والعائدين واملجتمعات 

مليون دوالر لتنفيذ تدابير الوقاية من فيروس    29.3، و2020االحتياجات األولية لعام    دوالر في

ستجد والتعامل معه في مناطق النزوح، و
ُ
مليون دوالر إضافية لزيادة االستجابة   59.7“كورونا” امل

الجنس ي  للعنف  واالستجابة  والوقاية  األساسية،  اإلغاثة  ومواد  املأوى  على  التركيز  مع    للطوارئ 

 .  والتعليم والبيئة

للحد من كارثة النزوح   (األمم املتحدة واملنظمات الدولية) جهود املنظمات الحقوقية بوفيما يتعلق 

 نجدها كالتالى :  القسري والتهجير لدول الساحل األفريقي

طالع على حال  بزيارة لل   2020نوفمبر    11قامت نائبة األمين العام لألمم املتحدة "أمينة محمد"   .1

 
 
نزحا    الالجئين 

 
باإليمان   قسريا التسلح  بضرورة  الفتيات  خاطبت  وكذلك  نيجيريا"،  "شمال  في 

 ي ش ىء.أ والعزيمة واإلصرار لعمل 
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بتاريخ .2 النزوح  أزمة  تقرير حجم  الداخلي"  النزوح  ونوقشت    2021فبراير    22    إطالق مركز"رصد 

 لحل الكارثة ونشر االستقرار في البالد.

،  ةملستمرة من قبل املفوضية العليا لشؤون الالجئين وإعدادهم وسبل الحل غير املؤقت املناقشة ا  .3

في مطلع عام   املنظمة  ناشدت  اإلنسانية  2021حيث  بالرغم من    املنظمات  املساعدات  لتقديم 

 الجماعات املسلحة وإغالقهم للطرق.   إنخفاض تمويل وخضوعه لضغوطات من قبل

" ونتائجه على تفاقم الكارثة  19-يد أخطار إنتشار فيروس "كوفيدتحذيرات األمم املتحدة من تزا  .4

ومن ثم تفاقم أزمة إنعدام األمن الغذائي، حيث قامت املنظمة "الدولية للهجرة" و"برنامج األغذية  

النازحين والدول املضيفة لهم، الحرص على وصول الخدمات      العاملي" بإجراءات وهي: ) حماية 

 تحسين البيانات التي تبين حجم كارثة النزح القسري(.واملساعدات اإلنسانية،و 

اإلفراج عن .5 أجل  من  )اليونسيف("  للطفولة  املتحدة  األمم   " منظمة  دول   جهود  في  املختطفين 

 الساحل األ 
 
في عدد ومحاوالت االختطاف على  األسد  دولة "نيجيريا" ذات نصيب    فريقي وخصوصا

الدولية من أجل مخاطبة الجماعات املسلحة    املنظمات     مستوى دول الساحل، باإلششتراك مع

 لوقف العنف ضد األطفال.

ألف   11في نقل    لشؤون الالجئين للمساعدة في مراقبة الحدود، وكذلك ساهمت     تقديم املفوضية .6

 
 
صحية، وصرف صحي وكان هذا    عن الحدود إلي قرى يوجد بها مياه نظيفة، وخدمات الجئ بعيدا

 .2021في األشهر األولى لسنة 

ذلك عن طريق   دعا مجلس حقوق األنسان في "جنيف" بمد يد العون للضحايا املفرج عنهم، و .7

  خدمات تعليمية وصحية لهم.   إعادة تأهيلهم إلعادة صحتهم وروحهم للحياة من جديد وإتاحة  

في املجتمع وذلك   دعت "اليونسيف" بالتعاون مع الخبراء من أجل رعاية الفتيات وإعادة دمجهم  

من خالل برامج للدعم النفس ي واإلجتماعي، مع إتخاذ جميع اإلحتياطات من أجل عدم حصول  

 لهن.  االختطافمن أجل الحد من عمليات  هذه العمليات مره أخري وفتح التحقيقات الالزمة
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"م .8 بتوفير  مطالبة  اإلنساني"  العمل  عام    2.4جتمع  خالل  دوالر  تقديم  من    2020مليار  أجل 

نحو   النيجر،  15.3املساعدة  مالي،  "بوركينافاسو،  دول  في  شخص  تشاد،    نيجيريا،  مليون 

 . "والكاميرون

للقضاء على االتجار     نداء عاجل من املنظمة الدولية للهجرة واملفوضية الدول إلي تكثيف الجهود .9

 اإلفريقي. لبشر التي تؤدي للعتداءات والوفاة لسكان الساحل با

 أعمال األتحاد اإلفريقي ومنظماته:

 أعلن على تجديد     2021فبراير  5تحاد اإلفريقي بتاريخ  في خالل إجتماعات املجلس التنفيذي لل .1

التي    موارد واملجاعات  الجفاف  ملواجهة  الطارئة  و املساعدات  عام،  بشكل  أفريقيا  دول تصيب 

 فريقي بشكل خاص. الساحل األ 

2.  
 
  تطعيم ستراتيجية لتمويل  ا األفريقي للتصدير واالستيراد لوضع خطط  البنك    طالب املجلس أيضا

 ".  19-من سكان القارة ضد فيروس "كوفيد 60%

تحاد األفريقي األمم املتحدة لعقد جلسة لبحث حلول من أجل دعا مجلس السلم واألمن التابع لل .3

األفريقية، ودعا ألخد إجراءات   منطقة الساحل األفريقي، وأستنكر وصول مقاتلين أجانب للقارة  

 األرهاب.   يدعم حيث أنهحاسمة بشأن الدول الدعامة لهذا القرار؛ 

أجل .4 من  األفريقي  لألتحاد  التابع  والسلم  األمن  مجلس  اإلبادات    جهود  دعم    من  و  الجماعية 

 دعم السالم بها. الحماية لدول الساحل من التعرض لكوارث طبيعية، وكذلك  

 التوصيات 

تحاد األفريقي ومنظماته من أجل دعم أفضل ملشكلة دول الساحل، حيث ينصب  تعزيز جهود اإل .1

 هتمام على الشرق األوسط ودول شمال أفريقيا.  اإل  ناآل 

للنازحين حياة شب  ةنسانيتوفير مخيمات على قدر من اإل .2 التي تقدم  لهم،   ةإنساني  ةوالخدمات 

   األموال الالزمة من أجل توفير سبل تعليم لهم. وتوفير 
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من .3 لعدد  شهرية  مناقشة  أجل  من  واملحلية  الدولية  املنظمات  جهود  املجاورة   تجميع  الدول 

 املتضررة إذ كان بها نزاح قسري أو إستضافة للنازحين.

ولدولهم من .4 للنازحين  املساعدة  للدول  الشديدة  للمراقبة  عاملية  لجان  أجل ضمان عدم    توفير 

 قد تكون سبب في تفاقم الكارثة.  ةوجود إمدادات خفي

يتعرضون إلعتداءات    الذين  توفير عناصر أكثر لحفظ السالم في املنطقة، حفاظا على األشخاص   .5

 كل يوم. 

قبل .6 من  وإمدادهم  بينهم  فيما  األمان  لحفظ  أهلية  مجموعات  باملعونات    إنشاء  املراقبة  لجان 

تحصين املنيع  ال ، وكذلك  أنفسهم ضد املعتدين  تباع وتعزيز شعور حمايةا والسالح ، كنوع من  

  للمدارس في دول الساحل 
 
 تطاف التي تحدث للفتيات. خللحد من حاالت اإل   "نيجيريا"   وخصوصا


