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 المقدمة   

ي ينطوي عليها الرصاع واالضطهاد   حد أ  ةالقرسي  هجرةال  تعد 
 الت 
ً
 وعمقا

ً
 ،العواقب األكثر وضوحا

ال نطاق  يبق   القرسية  كما   وال هجرة 
ً
تراجعهتوجد  هائال ات عىل  ايد   ها ر و ظهيعزز  و   ،مؤشر ز مث  نحو    عىل 

، والتحرصز الرسي    ع، و   الرصاعات والحروب،  عوامل عدة مثل ي
الكوارث الطبيعية، والتصحر، والنمو السكانز

المنظمة  بالجريمة  المتصلة  العنف  المياه، وأعمال  ، وندرة  ي
الغذان  األمن  تغثر   ،وانعدام  يزيد  ما   

ً
وغالبا

ي المنقز و   .هجرةالمناخ من تفاقم هذه الدوافع األخرى لل 
 فز
ً
تعتثر تجربة التهجثر واالضطرار للعيش كرها

ل العواملنتيجة  ية   تلك  البرسر تاري    خ  ي 
الفاصلة فز السمات    ديان األ وقد شهدت مراحل نشوء    ،سمة من 

 من تاري    خحاالت من التهجثر  السماوية
ً
ية القرسي الذي شكل جزءا ك.  البرسر   المشث 

   ةالقرسي  هجرةأن تتضعاف معدالت ال  قبل الحرب الروسية األوكرانيةكان من المتوقع  
ً
 عامي   عالميا

ز بير

ةمن  له تأثثر    وما   2023و  2014 ي عىلي الدول النامية والفقثر التوقعات إلي أن إجمالي    اشارتحيث    ،سلتر

(  رين هج  م  عدد األشخاص ال ز ي اللجوء والالجئير  داخلًيا وطالتر
ز داد بمقدار    )النازحير ز  مليون شخص.   3.9سثر

ي لالمتوقع    هجرة القرسية ال عدل  مبينما  
ي   جنوب الصحراء   لذين يعيشون فز

ى فز داد بأكثر    الكثر ز إفريقيا سثر

ز بحلول نهاية عام    5من   ة من ا2023ماليير ي نفس الفث 
ي أوروبا  ، بينما فز

ز فز لمتوقع أن يزداد عدد النازحير

  . 50000بأقل من 

الدول   ز إل حدود  األوكرانيير ز  المواطنير العديد من  ، هلع  ي
الماضز اير  ي فثر

أوكرانيا فز ي 
الحرب فز منذ شن 

مليون شخص، أي أكثر من رب  ع السكان، إل مغادرة منازلهم   11واضطر أكثر من  المجاورة بما فيها روسيا،  

ي أوكرانيا. إما عن طريق  
ي البلدان المجاورة أو عن مالذ آمن آخر فز

 عن ملجأ فز
ً
وحت    عبور الحدود بحثا

ز بداية أبريل،   ز الذين فروا خارج    قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير أن عدد الالجئيير

عن يزيد  ما  منهم  مليون شخص،  أربعة  تعدى  و  الحدود  ز     300مليونير
ً
غربا توجهوا  عن    ألوروبا   ألف 

ي احتوت    بولندا  طريق
.    1.2الت  ي

أوكرانز نازح  الذين فروا هم نساء 90وحوالي  مليون  % من األشخاص 

ز   اوح أعمارهم بير
 يمكن أن يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية    60و  18وأطفال، ألن الرجال الذين تث 

ً
عاما

 .وال يمكنهم السفر خارج أوكرانيا

ي قوبل بها ال لقد اتضح من خالل األزمة األ
ي دول االتحاد   نو الجئ وكرانية وطريقة التعامل الت 

األوكرانيون فز

ي السياسات األوروبية  
ز واضح فز ي أنه يوجد تميثر ي أفري  هجرةتجاه الاألورونر

ي القيا  القرسي فز
متد لعقود  ت  ت 

ي  طويلة
ات العديدة الت  ي ظل المتغثر

ي ازدياده.  فز
 تؤثر فز

التقرير   أفريقيا وصوره  هجرة اليناقش هذا  ي 
ي    ا القرسي فز

انتشاره فز القارةوأسباب  ، ويتناول  أغلب دول 

    هجرة القرسيةواإلشكاليات حول ال  هجرةال
ً
ا ز ضد األفارقة عىل  صور  من أفريقيا إل أوروبا، وأخثر التميثر

 . الحدود األوكرانية األوروبية 
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: ال
ا
ي أفريقيا   ا سباب انتشاره أو  ا : أشكالهةالقرسي  هجرةأوًل

 
 ف

ال  اع    ةالناجم  ةغثر الطوعي   ةالقرسي   هجرةعند دراسة  ز الثز الكوارث  ةالناجم  و أعن   ما   ،عن 
ً
عادة

شار   الفاصلة قد تكون غثر واضحة من الناحية العملية ، ولكن الخطوط  إل التفرقة بينهما ألنها مفيدةي 

ي حدوث 
ي فز اعات قد تنشأ بسبب الخالفات عىل الموارد الطبيعية وقد يتسبب النشاط البرسر ز ألن الثز

 كوارث طبيعية مثل االنهيارات األرضية. 

ال فإن  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  ا 
ً
العديد من"حركة هجرة    هي   ةالقرسي  هجرةوفق إ  لها  أنها  الدوافع،  ال 

 " . القوة أو اإلكراه عنرص   تنطوي عىل

ا التفاقية األمم المتحدة لعام  
ً
ز وبروتوكولها لعام    1951وفق ز  1967الخاصة بوضع الالجئير ، فإن الالجئير

ر" من االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو  " هم األشخاص الذين يفرون من بالدهم بسبب  " خوف مثر

، والذين هم خارج بلد جنسيتهم أو إقامتهم الجنسية أو االنتماء إل فئة   اجتماعية معينة أو رأي سياسي

ي العودة إليها. 
ز فز  " الدائمة وبسبب هذا الخوف غثر قادرين أو غثر راغبير

ي    القرسي  هجرةحدث الت
بسبب االضطهاد أو الرصاع أو العنف أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو األحداث الت 

، تضاعف  و   . تزعزع النظام العام بشكل خطثر  ز ا للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئير
ً
وفق

 داخل البلدان وعثر الحدود نتيجة لالضطهاد أو الرصاع أو العنف المعمم أو   المهاجرينتقريًبا عدد  
ً
قرسا

ي السنوات العرسر الماضية
ي تزعزع النظام العام بشكل خطثر فز

 . انتهاكات حقوق اإلنسان أو األحداث الت 

ز    ،2020بنهاية عام      78.5وصل عدد الالجئير
ً
 مهاجر مليون    41حيث كان    2010بنهاية    مليون مقارنة

ي    يث ح  ،قرسي حول العالم
  ، أي يوجد مليون  4.1مليون وطالبو اللجوء    26.4شكل الالجئون    2020فز

   78.5من  %    39ما يقرب من  
الرصاع أو العنف  دوا قرًسا بسبب االضطهاد أو الحرب أو  مليون شخص شر 

ي تزعج النظام العام بشكل خطثر 
 48  ، وغثر أنه تواجد المعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو األحداث الت 

 . %61نسبة  ا مليون نازح داخىلي مثلو 

ظه  
 
 ال يتألفون فقط من  ت

ً
ي االعتبار أن األشخاص المهجرين قرسا

ر هذه األرقام أنه من المهم أن نأخذ فز

ا من األفراد  
ً
أيض بلدان أخرى، ولكن  ي 

الحماية فز الذين يسعون للحصول عىل  اللجوء  ي   وطالتر
ز الالجئير

ي إجمالي ال و   . الذين نزحوا داخل حدود بلدانهم
وح تعود الزيادة الهائلة فز ز وعثر الحدود    الداخىلي القرسي    ثز

ا بالفعل وبعضها جديد  إل عدة أزمات بعضها كا  2010مقارنة بنهاية عام    2020من نهاية عام  
ً
ن موجود

ي 
ويال البوليفاريةو   ،سوريا ب  مناطق  وبعضها عادت إل الظهور بعد سنوات. وتشمل هذه األزمات فز ز   ، فثز

بأفريقيا و  الساحل  الديمقراطية   ،اليمنو   ،أثيوبيا و   ،الصومالو   ،أفغانستانو   ،منطقة  الكونغو    ، جمهورية 

ز أرمينيا وأذربيجان ،موزمبيقو   . واألعمال العدائية بير

  ، ز ا إلحصائيات المفوضية السامية لشئون الالجئير
ً
% 56، كان ما يقرب من  2020بحلول نهاية عام  ووفق

بلدان أكثر خمسة  من  ز  الالجئير جميع  المنشأ   من  حيث  السودان،  سوريا :  من  وجنوب  وأفغانستان،   ،

الديمقراطية الكونغو  وجمهورية  ي  ،وميانمار،  من    قعحيث  والرصاع  كل  واألزمات  فاقمتالحرب  ي 
 الت 
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ي عام  
هي العوامل الرئيسية  و   -2021انتهاكات حقوق اإلنسان واالضطهاد والعنف والظروف المعيشية فز

ي زيادة ال 
ي تسهم فز

ي عام القرسية هجرةالت 
 . 2022 نا الحالي فز

 مليون شخص  55، كان  2020حلول نهاية عام  وب
ً
ي حالة    ا

داخىلي نتيجة للرصاع والعنف    نزوح يعيشون فز

 مليون شخص  48  الطبيعية من بينهم   باإلضافة إل الكوارث
ً
ي    ا
د    59فز دولة بسبب الرصاع والعنف، وترسر

ي    7
ز شخص فز من المهم أن نالحظ أنه ال يمكن دائًما و   الطبيعية.   دول داخلًيا بسبب الكوارث  104ماليير

ز ال  ز بشكل موثوق بير ز التميثر اعبسبب ال  وح ثز ز وح وال  ثز ز بسبب الكوارث ألن العديد من األشخاص يمكن    ثز

دوا لسبب واحد، ثم   .هم للمرة الثانية أو حت  الثالثة لسبب مختلفزوحنأن يترسر

 

ي أفريقيا ةالقرسي هجرةالأسباب 
 
 ف

 يعد   
ً
ي تدفع بالناس إل مغادرة منازلهم بحث

أفضل، ا عن حياة  الرصاع أحد األسباب الرئيسية الت 

ً قدرً   2021وقد شهد عام   ي أفريقيا، حيث نزحت    ا ا كبثر
من العنف الذي أجثر الناس عىل الفرار، ال سيما فز

ة من الناس داخليً  وتأثرت بلدان أفريقية عديدة   .ا وعىل الحدود أو لجأت إل الدول المجاورةأعداد كبثر

ي أعقاب
ي جمهورية أفريقيا الوسىط، نشب قتال فز

بينما شهدت    ،االنتخابات الرئاسية  بموجات العنف: فز

ق جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد ارتكبت   ي شر
منطقة دارفور السودانية أعمال عنف قبلية؛ أما فز

 
ً
ي الهجمات الجهادية العنيفة. وقد أسفر كل الجماعات المسلحة فظائع؛ وشهدت بوركينا فاسو ارتفاع

ا فز

 . مئات اآلالف من األشخاص ثر هج ت ذلك عن 

ي  يعي
فز داخلًيا  دين  المرسر معظم  الدخل  القارة  دولش  ومتوسطة  ي ال  منخفضة 

آثار    ت  من  ي 
م اعدانتعانز

ي الظواهر الجوية المتطرفة، وممارسات التنمية غثر المستدامة
ي   المساواة العالمية، واالرتفاع الحاد فز

الت 

ي ايجاد حلول جذرية تستمر عىلي المدي الطويل للتخلص من مشكلة ال
سواء    ةالقرسي  هجرةال تساهم فز

 أوخارجًيا. 
ً
ي    داخليا

ز  لكن تتمثل الصعوبة فز ي تمثر
ي أفريقيا لها آثار عىل كل   هجرةأن السمات الت 

السكان فز

حة ألزمة ال وح من الحلول المقث  ز ز داخلًيا  وكذلك عىل التنمية الشاملة للقارة  ثز ، ألن األشخاص النازحير

وإيجاد    ةلبلد أخري داخل القارة األفريقية يؤثرون عىلي إمكانية التنمي  رينهج  الم    سواء داخل بالدهم أو 

وح الحلول المستدامة بسبب ما يتسبب فيه ال ز  . بشكل خاصكبثر عىلي عاتق الدول النامية   ء من عب  ثز

ي اللجوء إال أنها  عىلي الرغم من أن دول القارة االفريقية من أكثر الدول ت  وطالتر
ز نفسها  هي  صديًرا للالجئير

إفريقيا  ي 
فز أخرى  من دول  اللجوء  ي  طالتر ا 

ً
أيض أكثر   ، حيث تستضيف  أحد  السودان  يستضيف جنوب 

لل أهمية  وح البلدان  ز المثال    ثز سبيل  الشمالية(  263. 291عىل  جارتها  )من  ستضيف تبينما    ،سودانًيا 

ي تي  ا ألف شخًص  61أكثر من  2020السودان منذ نوفمثر 
 راي. جفروا من العنف فز

عام   ال،  2021بحلول  تسجيل معظم حاالت  والعنف   القرسية  هجرةتم  الرصاع  الناجمة عن  الجديدة 

ق األوسط وشمال أفريقيا %91)حوالي   ى والرسر ي أفريقيا جنوب الصحراء الكثر
كانت الدول الخمس و   ،( فز

ي سجلت أعىل عدد من حاالت ال 
وحالت  ز اع والعنف هي الكونغو الديمقراطية  الداخىلي الجديدة    ثز ز بسبب الثز

 (. 515,000(، وبوركينا فاسو )592,000مليون(، وموزمبيق ) 1.7مليون(، وإثيوبيا ) 2.2)
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ي تضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر  -تعتثر منطقة الساحلو 
   -والت 

ً
 لبعض أقل البلدان نموا

ً
موطنا

ي  
ي العالم، وقد وصلت المجتمعات الت 

ايد    ، حيث إل نقطة االنهيار   بها   ا مهاجرين قرسيً تستضيف ال فز ز تث 

اع المسلح والفقر المدقع وانعدام األمن   ز ي ذلك الثز
ي فيها أزمات متعددة بما فز

االحتياجات عثر منطقة تلتق 

وس كورونا.  المناخية ووباء فثر ات  ي والتغثر
ي منه  انوقد    الغذان 

كشف مدى الضعف الشديد الذي تعانز

عن العنف المروع وواسع النطاق الذي ترتكبه   ةالناجم   ةالقرسي  هجرةل تأثثر المنطقة الساحل من خال

 الجماعات المتمردة المسلحة والعصابات اإلجرامية. 

وح تضاعف الولقد   ز ز فقط، مع وجود    ثز ي غضون عامير
ي المنطقة أرب  ع مرات فز

نازح   490,000الداخىلي فز

ي بداية عام  
 فز
ً
ي ا  ،2019داخليا

ز فز كما تستضيف   ،لمنطقة هم من بوركينا فاسو أكثر من نصف النازحير

.   850,000منطقة الساحل أكثر من    معظمهم من مالي
ي ولقد    الجر 

أجثر العنف حت  اآلن هذا العام فز

 شخص عىل الفرار من ديارهم والبحث عن مالذ داخل بلدانهم.   21,000النيجر وبوركينا فاسو أكثر من 

 

 تشاد 

، كانت مساحة   ز ةمنذ آالف السنير  ،وكانت أكثر من بحر قزوين اليوم  تبلغ مليون كيلومث  مرب  ع  تشاد   بحثر

ة تشاد مركز   اآلنو   أصبحت بحثر
ً
ي تمتد إل الدول األربعل  ا

ي تحيط بها   ةموجات العنف والمعاناة الت 
  ، الت 

ي تديرها مفوضية 
ز الت  ي القريبة من ضفافها مخيمات الالجئير

ي األراضز
األمم المتحدة لشئون    وتنترسر فز

ز  ي المنطقة.  الالجئير
ي يعيش فيها األشخاص الذين غادروا منازلهم بسببب أعمال العنف فز

 والت 

 برزت    2015  منذ أواخر 
ً
ي جمهورية   ؛ظاهرة جديدة أيضا

ز ومواطتز ونيير ز والكامثر إذ فقد الكثثر من التشاديير

ي خ
ي شنها المقاتلون والت 

يا وبسبب االستجابة لهذه النيجر منازلهم بسبب الهجمات الت  رجت من نيجثر

تشاد ة  ببحثر المحيطة  األرب  ع  الدول  جيوش  قبل  من  تشاد   .الهجمات  ي 
فز داخلًيا  ز  النازحير عدد  وبلغ 

ة  يليشياتيخيف الم   حيث   شخًصا   68,434 ي الجزر وعىل ضفاف البحثر
ويطلب الجيش من    ،السكان فز

 عىل سالمتهم ليتم
ً
ز السكان مغادرة بعض المواقع حفاظا  عن المدنيير

ً
ز بعيدا  .كن من مواجهة المقاتلير

ز  ة من النازحير قية    ا صلو و   الذين  وشهدت تشاد الموجة األخثر إل منطقة تقع عىل الضفة الشمالية الرسر

ز قرية   ة بير ة  "ا سوالغبا"للبحثر ز عن البحثر ي تبعد ساعتير
ي النازحون   ،والعاصمة اإلقليمية بول الت 

ويأن 

ة بعد أن أبلغتهم الحكومة والجيش التشادي بأن البقاء غثر آمن.  ي البحثر
 بغالبيتهم من الجزر التشادية فز

ء أوضاعهم صعبة و  ي
  ، ال الطعام وال المأوى وال يحصلون عىل الرعاية الطبية   -غالبيتهم ال يملكون أي سر

من  و  مصنوعة  ضعيفة  مآٍو  ي 
فز تتساقط  ي 

الت  الكثيفة  واألمطار  القوية  الشمس  أشعة  تحت  يجلسون 

 األغصان واألوراق وقطع من القماش. 
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 ماىلي 

ي مالي   انعدام األمن  إن
الخدمات  بمستمر    فز الفرص االقتصادية وعدم الحصول عىل  جانب محدودية 

من أجزاء  ي 
فز من والذي  ،  الدولة  وسط و شمال    األساسية  ة  ألعداد كبثر الطوعية  العودة  ز   يمنع    الماليير

ز   والالجئير
ً
ز داخليا  . النازحير

 و  ولقد 
 
ي يونيو  ب اتفاق السالم والمصالحة ع ق

ز 2015الجزائر فز ، ولكنه لم يحقق االستقرار واألمن الالزمير

ي شمال مالي 
ي فز
ي المتقلب   .لضمان السالم الحقيق 

العابرة للحدود   عىل طول المناطق  ال يزال الوضع األمتز

ز المجتمعات    مع بوركينا فاسو والنيجر  ز الجماعات المسلحة والتوترات بير الناجم عن العنف المستمر بير

 . وتزايد خطر اإلرهاب يعيق وصول المساعدات اإلنسانية إل الشمال 

ز نزحوا عن ديارهم عقب اندالع أحدث   ات اآلالف من المدنيير موجة من  وأعلنت األمم المتحدة أن عرسر

ي القطاع الشمالي  
ز فز ز إسالميير بات جوية فرنسية عىل معاقل مسلحير ، تضمنت شن ضز ي مالي

القتال فز

ي غرب البالد وسيطروا عىل مدينة ديابالي    .من البالد
ي المقابل تمكنوا من شن هجوم فز

ز فز إال أن اإلسالميير

 .كلم شمال باماكو إثر معارك مع جيش مالي   400الواقعة عىل بعد 

ي و
 عن العام السابق.  %30بزيادة قدرها  ألف شخص داخل البالد  400نزح أكثر من ، لقد 2021عام فز

 

 بوركينا فاسو 

 
ً
حيث أدت األزمة المتفاقمة   القرسي داخلًيا   هجرةلمعدالت ال  تعتثر بوركينا فاسو من أعىلي الدول تسجيل

ي البالد إلي احتياج أكثر من  
اع    تسبب ، و مليون شخص للمساعد اإلنسانية  35منذ تصاعد العنف فز ز الثز

ي يواجهها السكان إل  
البالد.   ثر هجتواالنتهاكات الت  ي 

ة من السكان فز ، أدت  2019أواخر  منذ    أعداد كبثر

ي والقر  ي شمال البالد إل  سلسلة من الهجمات المسلحة عىل بلدة كومثر
أكثر من    هجرةى المجاورة فز

 شخص  11,000
ً
 بعدما بدأ إطالق النار عىل منازلهم. وقد ا

ً
، معظمهم من النساء واألطفال الذين فروا ليال

ي وايغويا وبارغ، عىل بعد حوالي  نزحوا إل
.   35المجتمعات المحلية فز

ً
ا  كيلومث 

ي  
النازحون داخلًيا فز ا قاسية    بوركينا فاسو واجه 

ً
الظروف ي 

مضيفة، فهم معرضون للرصاع المجتمعات  فز

ي منه البلد، لكن أكثر من  
ا بدون مأوى مناسب   %75والعنف الذي يعانز

ً
ز داخلًيا يعيشون أيض   .من النازحير

تغىطي   %35يعتقد  و  مساعدات  يتلقون  أنهم  المضيف  المجتمع  وأفراد  داخلًيا  ز  النازحير من  فقط 

ي بلدات أصغر، ولكن من المتوقع أن   احتياجاتهم األساسية، ويتم
ز حالًيا فز استضافة العديد من النازحير

ايد.  ز ي االنتقال إل مدن أكثر ألنهم يشعرون بعدم األمان بشكل مث 
ز الجدد فز  يبدأ العديد من النازحير

ي عام  و
ي البلدان المجاورة 2021فز

ز داخلًيا من بوركينا فاسو حق اللجوء فز ايد من النازحير ز
 ، ، طلب عدد مث 

ي  إلي  نزح  حيث  
فز االندماج  اآلن  ايد  ز مث  ز ويريد عدد   من عامير

داخلًيا ألكثر ز  النازحير ثلث  أكثر من  اآلن 

 من العودة إل مواطنهم األصلية، عىل الرغم من سعي الحكومة لعودتهم
ً
 .المواقع المضيفة الحالية بدال
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 الكونجو الديمقراطية

ي جمهورية الكونغو  
وح الديمقراطية أعىل معدالت لليوجد فز ز ي العالم وتعرض أكثر من خمسة    ثز

الداخىلي فز

ز شخص لل  اضطر حوالي مليون    هجرةماليير
ز ي حير

من منازلهم بسبب انعدام األمن داخل حدود البالد، فز

ز  ي البلدان المجاورة كالجئير
األمم المتحدة    وقد تلقت   .مواطن من الكونغو إل الفرار للبحث عن األمان فز

ز   بفعل  رير عن عمليات قتل وتشويه وعنف جنسي ونهب للممتلكاتتقا الهجمات المسلحة ضد المدنيير

 
ً
ي تعمل عىل تطهثر المنطقة اعتقاد

ز لالنتقام من قوات الجيش الت  ز بمساعدة  النازحير ا منهم بقيام النازحير

ز و  ز النازحير ي الكونغو الديمقراطي وقاموا بعمليات وحشية ضد المدنيير
ي قوات الجيش فز

ان فز ام النثر إضز

وحمناطق ال  ز  . ثز

مفوضية ز   وسجلت  الالجئير لشئون  المتحدة  المسلحة عىل    األمم  الجماعات  متعددة شنتها  هجمات 

وحمواقع ال  ز ي مقاطعة جنوب كيفو،    ثز
ي وموينجا فز ز ي إقليمي فثر

ي إيتوري الواقع فز
ي إقليم دجوجو فز

والقرى فز

ي مقاطعة شمال كيفو. وقد 
أكثر من مليون شخص    تهجثر أدى العنف إل    وإقليم ماسيسي وروتشورو فز

ي هذه المناطق فيما تسببت  
ز وامرأة   اتالهجمبعض  فز ز ورجلير ي قتل طفلير

من قبل الجماعات المسلحة فز

ي أكثر من  
مت مجموعة مسلحة النار فز ، فيما أضز بطريقة وحشية بعدما تم تقطيع رؤوسهم بالسواطثر

ز  150 ز تستضيف نازحير ز مختلفتير ي قريتير
 فز
ً
ال ز  . مثز

 شخص  15.000فر نحو  
ً
من جمهورية الكونغو الديمقراطية إل جنوب غرب أوغندا فيما يتواصل القتال    ا

التمرد  الكونغولية وجماعات  القوات  ز  بأن   .بير ز  المتحدة لشؤون الالجئير وأفاد موظفو مفوضية األمم 

ز   7000أكثر من   الالجئير بوناغانا، وبأن غالبية  بلدة  ي 
يقيمون فز ز  النازحير أولئك  ي من 

 جاءوا من قرى فز

 .مقاطعة كيفو الشمالية

ي األصل معقدة  تهجثر ال  ةمشكلمن    عمليات العنف المسلح تفاقمإن  
ي هي فز

ق جمهورية    ،والت  ي شر
خاصة فز

ي تستضيف   ةالجديد  هجرةال  حركات  ؤديت كما    ،الكونغو الديمقراطية
إل زيادة الضغط عىل المناطق الت 

ي تفتقر إل اال 
 والت 

ً
ز داخليا  . حتياجات األساسية مثل الغذاء والماء وخدمات الرعاية الصحيةالنازحير

 

 جنوب السودان

ي عام    أصبحت 
وحال يزال ال و   ،2013جنوب السودان دولة هشة منذ اندالع الحرب األهلية فز ز يؤثر عىل   ثز

ولكنها ذات   مختلفةثالثة ضاعات    يوجد   نتيجة الرصاع وانعدام األمن والصدمات المناخية.   االستقرار 

ي جنوب السودانببعضها  صلة  
والوصول   هجرةضاع متعلق بالو ضاع شامل عىل السلطة السياسية،    ؛فز

ي  
ي فز

ات المناخية والمخاطر امنطقة االستوائية، و الإل األراضز لبيئية. إن  ضاع محىلي وعنف بسبب التغثر

عي ومركزي للقوة، األمر الذي يدفع المجتمعات السياسية  
اعات مًعا هو عدم وجود احتكار شر ز ما يربط الثز

 مليون شخص  8.4يحتاج  وما يزال    والعرقية واإلقليمية إل إقامة ترتيبات أمنية خاصة بها. 
ً
إل المساعدة    ا

ي عام
لمتوقع أن يشهد جنوب السودان زيادة بنحو  من ا  2023بحلول عام ، و 2022 نا الحالي اإلنسانية فز

 .2021مقارنة بعام  ٪(14نازح )زيادة بنسبة  000. 600



 
 

10 
 

 ثيوبياإ

ز تنبع   ي منه البلد،    معاناة النازحير
اع الذي يعانز ز ي المخاطر البيئية    باإلضافة إلبشكل أساسي من الثز

الت 

ي حدوث  
فز عالية.   هجرةتتسبب  إنسانية  عام ظهرت  ولقد    واحتياجات  ي 

فز إثيوبيا  ي 
فز اإلنسانية  األزمة 

اع المسلح، عندما اندلع ال2020 ز ي    ثز
 مليون شخص   25.9مما أدي إلي احتياج أكثر من    ،رايجتي   إقليمفز

ً
  ا

ي إثيوبيا 
ي العالم. وتعد تلك النسبة  ،إل المساعدة اإلنسانية فز

ي أعىل نسبة فز
 ثانز

ي عام  
ي تي ،  2021وفز

ي  جتسبب الرصاع المتصاعد فز
، حيث   هجرةحالة قلق واسعة النطاق و راي فز جماعي

ز   أبلغت مفوضية ز إل السودان وليست معهم   األمم المتحدة لشئون الالجئير عن عبور أشخاص يائسير

يون، الذين لجأوا إل إثيوبيا    .سوى المالبس والقليل من األمتعة ي غضون ذلك، شعان ما وجد اإلريث 
فز

ي بالدهم، أنفسهم محاض هربً 
ي إقليم تيا من العنف فز

ي القتال فز
قت رايجين فز ي كانت   ، وأحث 

المخيمات الت 

ز  يير
اإلريث  ز  الالجئير آالف  من   .تأوي  المتحدة  لألمم  التابعون  ي 

اإلنسانز المجال  ي 
فز العاملون  يتمكن  لم 

ز  الوصول إلي    . إمدادات اإلغاثةإيصال و  ،لمدة ستة أشهر   الالجئير

ي ذلك ما يقرب من  ،  داخلًيا مليون شخص    2. 4نزح أكثر من    2021  سبتمثر   منذ 
بسبب    000. 500بما فز

ة    الجفاف والفيضانات. تكرار   فرص محدودة للحصول ولدى األشخاص الذين نزحوا بفعل العوامل األخثر

المناسب والخدمات األساسية.   الغذاء والمأوى  ي  اإلثيوبيون    النازحونيواجه  و عىل 
بما فز ة  مخاطر كبثر

ي والممتلكات وفقدان  ذلك العنف الجنسي والعنف القائم  
عىل النوع االجتماعي وقضايا اإلسكان واألراضز

الوثائق المدنية. يتم قطع وصول األطفال إل المدرسة مما سيكون له عواقب وخيمة عىل المدى القصثر  

 والطويل. 

ي  
ال  هجرةثيوبيا إلي  إأدي الرصاع فز البعض إلي  المجاورة   هجرةالعديد داخلًيا واضطرار  الدول   إلي بعض 

ي معدالت ال  2023من المتوقع أن تشهد اثيوبيا بحلول  و  ،أواللجوء إلي الدول األوروبية
ة فز   هجرة زيادة كبثر

ي تيحيث  %(23بمعدل )
ا فز
ً
ا عنيف

ً
ة لحقوق اإلنسان. جتواجه البالد ضاع ز بانتهاكات خطثر  راي يتمثر

 

 الصومال 

ي  
ي  و  ،العالملطالما كانت الصومال إحدى أسوأ األزمات اإلنسانية فز

سيحتاج أكثر من  2022الحالي    عامالفز

 مليون شخص  7.7
ً
ي الصومال إل المساعدة اإلنسانية  ا
ا من    ،فز

ً
ي عام    5.9ارتفاع

  بسبب  ،2021مليون فز

اع  الحالة   ز مصحوبة بضعف اإلدارة واألداء االقتصادي والمخاطر البيئية  المتعددة الطبقات  المعقدة و الثز

ي ظل انتشار الجماعات اإلرهابية  الشديدة
 ا شخًص   ألف   550أكثر من    هجرةتلك األزمات إلي    ت تسببو   . فز

    2.9  هجرةالذي شهد    2021شخص مقارنة بعام    2022من بداية العام الحالي  
ً
بسبب  مليون شخصا

ي وحركة الشباب 
ز الجيش الوطتز اع بير ز

ي  الثز
 . وعوامل التغثر المناجز
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ي  تميير  ثانًيا:    إىلي أوروبا   ا أفريقيمن  القرسية لهجرةلاالتحاد األورون 

ا عن العديد من األفارقة إلي الهجرة    ضطر ي
ً
ي الدول األوروبية بحث

قرسًيا من بالدهم إلي اللجوء فز

ي عىلي  مأوي آمن وحياة أفضل، لكن الواقع يكون غثر ذلك حيث عىلي الرغم من حرص االتحاد األورونر

ي الدول تقديم الم
ساعدة والعون وخاصة توفثر الموارد المالية لمواجهة األزمات اإلنسانية المختلفة فز

ي تعمل بالدول األفريقية إال  
ع األكثر لمنظمات اإلغاثة الت  ن دول االتحاد أنا نجد  ن أاألفريقية وكونه المتثر

ي عىلي   حمل نفسها عبأ استقبال الأاألورونر
 
كهم عىلي  من الدول    ا قرسً هاجرين  م رض الواقع ال ت

األفريقية وتث 

 الحدود بدون مأوي. 

ز مع ال أبل نجد  ال يقترص األمر عىلي ذلك     رين ج  هم  ن الدول األوروبية ال تتبع سياسة "اإلدماج" للالجئير

 
ً
ي حيث ال قصص نجاح لمن أصل أ  قرسا

ي أوروبا إال  أأصل    لهم  منفريق 
ي فز

 للفريق 
ً
ا بسبب ترك  قليل جد

 مهال
ً
ي عىلي  أصل  أمن    جرين قرسا

ي بلد فريق 
ز القيام بإعادة توطينهم فز ضيف   ثالث   الحدود األوروبية لحير م 

القرار  لذلك  المصاحب  الخطر  النظر عن  لبالدهم بغض  يثثر مسؤولية    أوالعمل عىلي عودتهم  ما  وهو 

بالمادة   القرسية" وتخل  تنتهك عثر هذه اإلجراءات مبادئ "عدم اإلعادة  ي 
الت  اتفاقية   (33)أوروبا  من 

ز والمادة األمم المتحدة ل  .من االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب  (3)الجئير

ي األ 
ي يتم استقبالها من الوالحال أنه حت 

 عداد الت 
ً
هي أعداد ال تتناسب مع حجم وإمكانيات    مهاجرين قرسا

ة منهم.  وكان ذلك واضًحا خالل األزمة الليبية حيث أن   الدول األوروبية القادرة عىلي استقبال أعداد كبثر

ي من عدم استقبال  سياسات   ز االتحاد األورونر    جرينالمه  الليبير
ً
ي هذا    قرسا ورفض دول االتحاد األورونر

ي تجمعها   ء العب
 إلي خطر اال ، أدي إلي تعرض  الحدود الجغرافية مع ليبيا   مع إيطاليا الت 

ز تجار بالبرسر الليبير

عي وينت
ي البحوالتهريب غثر الرسر

 ر المتوسط. هي األمر بوفاة العديد منهم فز

ز األفارقة   ز أن السياسيات األوروبية من رفض استقبال الالجئير ز الليبير ز ويقول أحد النازحير دفعت الالجئير

بركوب   الدول  "للمخاطرة  أرادت  ما  إذا  أوروبا  إل  الوصول  إجراءات  بتسهيل   
ً
مطالبا الموت"،  قوارب 

ز عثر البحر  عيير ز غثر الرسر  وروبية المبذولة ال تعتثر كافية. الجهود األ  ، ويري أنالمعنية منع تدفق الالجئير

ي   وكان
ي   ةيطالي اإل انز   و الموزير الداخلية اإليطالي أعلن إغالق    ماتيو سالفيتز

ي وجه السفن أو القوارب الت 
فز

ز   مهاجرينالتنقذ   عيير ي و،  غثر الرسر
وقت ترفض فيه مالطا ومنذ سنوات استقبال سوى الحاالت  ال  نفس  فز

وبشكل   الطارئة  ي الطبية 
الستقبال    . استثنان  أخرى  موانز   بإيجاد  ي  األورونر االتحاد  إيطاليا  طالبت  كما 

ز بشكل كبثر منذ  ي وجه الالجئير
ي اللجوء عثر المتوسط، فيما تم تجفيف طريق اليونان فز المهاجرين وطالتر

ي العام 
كي فز

ي الث   .  2016االتفاق األورونر

ي شهدها البحر المتوسط  
ز و وبالحديث عن معدالت الغرق الت  من خالل   نزوحهمبسبب هجرة الالجئير

ي يوًما أن   ف اإلتحاد األورونر
ي وجههم، بل حّمل  البحر، لم يعث 

سبب غرق المهاجرين هو إغالق الحدود فز

ي النهاية سوى ارتفاع 
نتج فز

 
 أنها لم ت

 
، وقام بحمالت أمنية واسعة ضدهم، بيد ي البرسر المسؤولية لمهّرنر

المتوسط  سواحل  ي 
فز المفقودين  هي لالتحاد  فاألولوية    . عدد  ي  حماية  األورونر وليس  حدوده  حماية   

ي انقاذهم  األشخاص الذين يحاولون الوصول إل أوروبا 
ي    حيث يجب عىل  أوالمساهمة فز االتحاد األورونر
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أراضيه قانونًيا ويتم تسهيل اإلجراءات  وأن يتيح حق الدخول إل    األفارقة   أن يضمن حقوق المهاجرين

 الالزمة لذلك. 

ي اللجوء واتباع ما يسمي   ي رفضت فيها الدول األوروبية استقبال طالتر
تم رصد العديد من الحاالت الت 

ي 
ي اللجوء من أصل أفريق  ي عام  حيث    ، "سياسة اإلغالق" مع طالتر

ز    2018فز ز الليبير تجلت أزمة الالجئير

الدنماركية   الحكومة  فيها  رفضت  ي 
)توزي    والت  الكوتا  نظام  عثر  ز  الجئير التابع استقبال  الحصص(  ع 

ز  الالجئير لشئون  المتحدة  األمم  تم    لمفوضية  الذين  ز  الالجئير إدماج  عىلي  للعمل  األولوية  وجعلت 

ي 
ي اللجوء للخطر بالبقاء فز استقبالهم بالفعل من قبل، وكانت نتيجة ذلك تعريض حياة العديد من طالتر

 عىلي الحدود أو 
ز  بالعودة )قرسًيا( إلي بالدهم.  خيم الالجئير

رة للمهاجرين  -ن لم يكن جميعإ  -معظموبما أن  
ّ
ي استقبال    من أفريقيا   الدول المصد

ليست لها مصلحة فز

ي إل تقديم مقابل لهذه البلدان لضمان تعاونها،   من تّرحلهم الدول األوروبية، فقد لجأ االتحاد األورونر

ي أموال المساعدات، وكذ
ي عقد اتفاقيات د  لكمن ذلك مقابل مادي يتجىل فز

بلوماسية تسهل إجراءات  فز

ي هذه البلدان لبعض الفئات
ة األوروبية فز الهدف وراء تحميل    ، ولكن من الواضح أنالحصول عىل التأشثر

تتحمل   أال  هو   ، ز المّرحلير واستقبال  المهاجرين  منع  مسؤولية  الجنوب  لبلدان  ي  األورونر  دول االتحاد 

تب من خرق لحقوق المهاجرين  .االتحاد ما يث 

از دول الجنوب بالمساعدات الخاصة بالتنمية"، فال غثر أن أخط ز ي هذه السياسة، هو "ابث 
ر ما يوجد فز

ي االستفادة من
وط االتحاد إال   تلك المساعدات  يمكن ألي بلد إفريق  ي    بقبول شر ي مجال الهجرة،   األورونر

فز

االقتصادية  لقوته  االتحاد  استغالل  مع  خاصة  للضغط،  وسيلة  إل  المساعدات  هذه  تحولت  إذ 

مثال بلدان هشة.  مع  إجراء محادثات  ي 
فز واألمنية  العاجل كان اصندوق    ،ذلك  عىل  والسياسية  لدعم 

و، غطاؤه مكافحة الفقر،  مليار يور   1.8االتحاد قد أعلن عنه قبل مدة لفائدة البلدان اإلفريقية بقيمة  

ي عمقه يعد وسيلة ضغط، فكل
ز يبق  واجهة لفرض اختيارات االتحاد   بينما فز ز الجانبير ي   تعاون بير   األورونر

ي مجال الهجرة
وح الداخىلي   فز

ز ا سياس  .والثز
ً
النيجر حت  تكافح  دولةة تمويل االتحاد ل ومثال عىلي ذلك أيض

ي   حاد ، فقد أدت سياسات هذا البلد الفقثر المدعومة من االتالقرسيةالهجرة   ي   األورونر
إل خلق عراقيل فز

تكديس  عىل  زيادة  "سيدياو"،  اتفاقية  إطار  ي 
فز إفريقيا  غرب  بلدان  ز  بير يتنقلون  الذين  األفارقة  حرية 

ي مدينة  
ي تعد أكثر نقاط الهجرة، وارتفاع عدد الوفيات بينهم بسبب عدم اتخاذ   "أكدز "المهاجرين فز

الت 

ز للتدابثر الالزمة أثناء محاولة   من االعتقالالمهربير
ً
 .تهريب هؤالء المهاجرين خوفا

ز  من جانب آخر،   ي أوروبا، ومع ذلك، منذ اندالع موجة الالجئير
ينترسر رهاب األجانب عىل نطاق واسع فز

ي عام  
 عامي    توجد ،  2015فز

ز ي العديد من البلدان    2019و   2016أدلة عىل تزايد كراهية األجانب، وبير
فز

جالوب لمؤسسة  الهجرة  قبول  مؤشر  ي 
فز انخفاض  هناك  إذا كان    ،األوروبية، كان  ما  عىل  الناس  بناًء 

انهم، والزواج من أشهم هو سر  جيد  ي بالدهم، ويصبحون جثر
يعتقدون أن المهاجرين الذين يعيشون فز

 األفارقة عن أزمة عامي  و   . أو ستر  
ز ز ضد المهاجرين أوالنازحير لكنه استمر   2018و  2015لم يتوقف التميثر

ي -ثناء الحرب الروسية أوظهر عىلي السطح مرة أخري بكل وضوح  
ين  األوكرانية الت  ي الرابع والعرسر

 بدأت فز

اير   . 2022من فثر
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ا:  
ً
 األوكرانية -التميير  ضد األفارقة أثناء الحرب الروسيةثالث

 " "يوروباميث  لمرصد  استطالع  ي   Eurobarometer "1"  - وجد  األورونر لالتحاد  ي  التابع 
فز

حيث  17أن    2018   عام المجتمع  عىل  المهاجرين  تأثثر  عن  ي  سلتر تصور  لديهم   
ز المستطلعير من   %

. أظهر تقرير خريف   ز ليوروباميث  أن أكثر من   2019أصبحت الهجرة قضية بارزة بعد زيادة تدفق الالجئير

ي ) وا الهجرة أهم قضية تواج36ثلث الشعب األورونر ، متجاوزة إل حد كبثر %( اعتثر ي ه االتحاد األورونر

المناخ ) ي عام  58%(، ولكن بانخفاض عن الذروة )24ثان أهم قضية، تغثر 
. حت  صيف  2015%( فز

االتحاد   2020 تواجه  أهم قضية  الهجرة هي  أن  األوروبيون  اعتثر   ، ي
الوبان  االقتصادي  الوضع  وبسبب 

ي إل حد بعيد.   األورونر

األوك الحرب  اندالع  ليسوا  -رانيةمنذ  أشخاص  ضد  األجانب  عن كره  تنم  أعمال  لوحظت  الروسية، 

ي أثناء ال  ي وعرنر
، وال سيما ضد من ينحدرون من أصل أفريق  ز ز وال أوروبيير للدول األوروبية    هجرةأوكرانيير

 إل شهود العديد من الطالب العرب واألفارقة الذين علقوا عىل الحدود األوكرانية، 
ً
المجاورة. واستنادا

ة تم الفث  ي 
فز وأوكرانيا  روسيا  ز  بير األزمة  عديدة. وخالل  مختلفة  مستويات  العنرصية ضدهم عىل  ارس 

اير  2022- 2021 ي فثر
ي التصعيد العسكري الذي وقع فز

، ظهرت تقارير عن طالب أفارقة وهنود 2022، وفز

المسؤولون    كانوا يحاولون الفرار حيث تم منعهم من الصعود عىل القطارات وعبور حدود بولندا. وعلق

األفارقة   الطالب  العنرصية ضد  الممارسات  بإدانة  التقارير وقاموا  يا عىل هذه  أفريقيا ونيجثر ي جنوب 
فز

 والعرب. 

اإلنسانلتقرير    ذكر  لحقوق  األورومتوسىطي  األوكران  أن  لمرصد  الحدود  ز حرس  ز   يير  وا يتبع  والبولنديير

األ  عبور  إعاقة  خالل  من  ز  األوروبيير غثر  ضد  ية  ز تميثر بالعبور سياسة  ز  لألوكرانيير السماح  مع  فارقة 

ز   بالالجئير األوروبية  الدول  فيه  ترحب  الذي  الوقت  نفس  ي 
فز األولية.  واإلسعافات  بالطعام  وتزويدهم 

ي بعد   ي اللجوء من أصل غثر أورونر  وتوفر لهم طرق عبور رسمية وآمنة، مات سبعة من طالتر
ز األوكرانيير

ي البحر األبيض المتوسط قبال
 ة سواحل اليونان، دون استجابة لنداءاتهم. غرق قارب  هم فز

األجانب   مارس كراهية 
 
ي   عىل حدود ت

وأفريق  ي  أصل عرنر من  المنحدرين  واسع ضد  نطاق  أوكرانيا عىل 

وا عىل الجلوس لساعات طويلة عىل   والهنود. كما قال شهود عيان من طالب عرب وأفارقة، إنهم أجثر

نعوا من العبور دون أسباب وظلوا   الحدود البولندية دون أي مساعدة، وخاصة ذوي ة السوداء، م  البرسر

لهم   مح  الذين س  البيض،  ز  ة لألوكرانيير توفثر تسهيالت كبثر تم  نفسه،  الوقت  ي 
فز الحدود.  ز عىل  عالقير

والهنود  العرب  أما  تذاكر.  بدون  بالقطار  والسفر  ات  تأشثر بدون  األفارقة  بالعبور  واجهوا    معهم  فقد 

ة عند فرارهم   سمح لهم بالصعود إل القطارات وتأخر عبورهم، بينما صعوبات كبثر من البالد، حيث لم ي 

 .
ً
ز بالعبور أوال مح لألوكرانيير

 س 

 
ي األخرى.  1  هو عبارة عن سلسلة من استطالعات الرأي العام يتم إجراؤها بانتظام نيابة عن المفوضية األوروبية ومؤسسات االتحاد األورونر
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ليشمل ز  التميثر امتد  رئيس   ترصيحات  كما  بيتكوف،  يل  قال كثر حيث  الرسمية،  السياسية  المستويات 

ز اعتدنا عليها،  الوزراء البلغاري: "هؤالء الناس أذكياء، إنهم أناس متعلمون... هذه ليست موجة الجئير

  ." ز أناس لم نكن متأكدين من هويتهم، أشخاص لديهم ماٍض غامض، والذين يمكن أن يكونوا حت  إرهابيير

أوروب دول  استقبالهم  أبدت  لتسهيل  قرارات  وأصدرت   ، ز األوكرانيير ز  بالالجئير ورحبت  مرونة،  ى  ية كثر

ي اللجوء من منطقة  ي اتبعتها عند التعامل مع طالتر
ي تناقض صارخ مع سياسة الطرد والرد الت 

وإقامتهم، فز

ا ضاعات عنيفة أكثر حدة من الرصاع ا
ً
ي تشهد أيض

ق األوسط وشمال إفريقيا، والمناطق الت  لروسي  الرسر

ي بعض األحيان. 
ي فز
 األوكرانز

السلطات األوكرانية بالعمل عىل وقف مثل هذه    واألفارقة  ن العربو وعىل الرغم من مطالبة المسؤول

ز العرب أو األفارقة.   ز  و الممارسات العنرصية، فلم يتحسن وضع الالجئير مارس   7أفادت األنباء يوم االثنير

. ، أن أوكرانيا أوقفت إجالء الطالب األ2022  من مدينة سومي
ز  ردنيير

ز ضد  والتميثر بالعنرصية  تتسم  قية  الرسر أوروبا  أن شعوب  اإلنسان  حقوق  ي 
فز المسلمات  ومن   ،

ً
تاريخيا

والعمال   والطالب  ز  والالجئير اللجوء  ي  طالتر فإن  غربية،  إنسان  حقوق  لمنظمات  ا 
ً
ووفق األقليات. 

، وا ز ز ضحايا العنف بأوكرانيا بدافع التحثر ز المهاجرين هم من بير ز والموظفير ا الدبلوماسيير
ً
لذي شمل أيض

الذين ساعدوا  األوكرانيون  أوكرانيا، ومعهم  ي 
فز الظاهرة  األقليات  وأفراد  األجنبية  كات  الرسر ي 

فز ز  بير
المغث 

ز   بير من  ا، كانوا 
ً
ألف ز  أربعير حوالي  عددهم  يبلغ  الذين  األجانب  الطالب  ويعد  الكراهية.  جرائم  ضحايا 

ز لجرائم الكر   اهية. الضحايا الرئيسيير

ي هي أهداف واضحة للعيان ومعرضة 
ز والمهاجرين من أصل أفريق  ة من المواطنير إن المجموعات الصغثر

 نسبًيا من األشخاص من أصل  
ً
ا قليال

ً
بشكل خاص للعنرصية وكراهية األجانب. وعىل الرغم من أن عدد

ي أوكرانيا، إال أن معدل العنف ضد هذه المجموعة كان غثر عاد
ي يقيمون فز

ي، ويعيش الالجئون أفريق 

من   دائم  تهديد  تحت  ي 
أفريق  أصل  من  ز  الدائمير ز  والمقيمير ز  المواطنير من  وعدد  والزوار  والطالب 

 المضايقات والعنف. 
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 الخاتمة  

، وال أحد ينكر ذلك ي صيانة أمنها القومي
، لكن هذا األمر ترى الدول األوروبية بأن لها الحق فز

ز ليس عل حساب الشعوب   ا ااألفريقية الضعيفة وانتهاك الث  ي ضوء   إلنسانيةماتها 
االتفاقية األوروبية   فز

ز ألزمات ال لحقوق اإلنسان ز الدوليير ي من أكثر الممولير ي القارة اإلفريقية،   هجرة. وإن كان االتحاد األورونر
فز

ي أفريقيا. إال أن هذه األموال ليست المسع الوحيد إل 
 نهاء المعاناة اإلنسانية فز

   مهجرينقوق الإن ح
ً
ز    قرسيا  كشفت عن    أزمة  وبشكل خاص  ،وروبا ألاألفريقيير

ً
ز من أوكرانيا مؤخرا النازحير

األوروبية   اللون.  العنرصية  أساس  ز عىل  تمثر ي 
األكرانيةوالت  األزمة  تتسبب  فربما  إن    وليس ذلك فقط، 

ي توزعها  فيما بعد بتقليل    استمرت ألعوام
عات الت  عىل الشعوب الدول األوروبية  حجم المساعدات والتثر

. األفريقية لصالح مساندة   أوكرانيا ضد الغزو الروسي

ي أفريقيا   أرادت السلم واالستقرار   نإ   ربما عىل الدول األوروبية
ي ال  ،فز

ي تساهم فز
تخىل عن سياساتها الت 

ي بعض الدول األفريقية 
ي تسبب  شكالت ال ، والعمل عىل وضع حلول نهائية لجذور المتأجيج الرصاعات فز

ت 

ي القارة قرسيةال هجرةال
 . فز


