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7 قضية اللجوء والنزوح في أفريقيا

أصبحت قضية اللجوء من القضايا التي تكتسب أمهية متزايدة يف السياسة اخلارجية املرصية جتاه أفريقيا، ليس بسبب تصدر الدول األفريقية 
قائمة الدول املصدرة لالجئني عىل مستوى العامل فقط، وإنام أيضا بسبب كون القارة من بني مناطق متركز الالجئني أيضا حيث تنترش يف القارة 

ظاهرة خروج الالجئني من إحدى الدول األفريقية للعيش يف دولة أفريقية جماورة أكثر استقراًرا.
وتشري بيانات املفوضية السامية لشئون الالجئني إىل أن امجايل الالجئني يف العامل  حتى هناية 2018 يبلغ 25.٤ مليون، 68% منهم يأتون من 
مخس دول نامية اثنان منهم أفريقية وهي جنوب السودان والصومال، حيث خرج منها يف نفس الفرتة 2.٤ مليون وحوايل 1 مليون الجيء عىل 

التوايل.1  

1 - UNHCR ,"Trends at a Glance:Global Trends 2017", 2018, UNHCR webportal :
https://www.unhcr.org/globaltrends2017/

كيف ميكن تفعيل سياسة مصر اخلارجية جتاه قضية 

الالجئني في أفريقيا؟
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كام يرتبط اهتامم مرص هبذه القضية بتزايد اهتامم دول القارة ببحث 
دوهلا،  من  الالجئني  تدفق  الستمرار  الدافعة  األسباب  معاجلة  سبل 
خاصة وأن األوضاع غري املستقرة يف العديد من دول القارة تفيد بأن 
تنامي عدد النازحني فيها والذين هم »الجئني حمتملني« يف املستقبل، 
فضال عن تزايد عدد الالجئني الذين خيرجون من هذه الدول جتاه دول 

اجلوار أو اجتاه أوروبا وآسيا. 
السامية  املفوضية  مع  املرصية  احلكومة  تتعاون  اإلطار  هذا  ويف 
لشئون الالجئني التابعة لألمم املتحدة هبدف حتسني أوضاع الالجئني 
املرصية  االستجابة  "خطة  أطلقت  املثال،  سبيل  فعىل  فيها،  األفارقة 
لالجئني وملتميس اللجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء والعراق 
السامية  املفوضية  مع  إعدادها  يف  التنسيق  تم  والتي   "2018 واليمن 

لشئون الالجئني2.
يف  األفريقية  الدول  مع  املرصية  احلكومة  تعاون  مستوى  ويظل   
إطار مؤسسات االحتاد األفريقي بحاجة ملناقشة، السيام يف ظل اهتامم 
أفريقيا.  والنزوح يف  اللجوء  بقضية  متعددة  االحتاد بصور  مؤسسات 
التي  املبادرات  البحث يف  ويف ظل رئاسة مرص لالحتاد األفريقي فإن 
تطويرها  عىل  أو  السياق  هذا  يف  مساندهتا  عىل  مرص  تعمل  أن  يمكن 
من  مهاًم  عدًدا  تستضيف  مرص  وأن  خاصة  كبرية،  أمهية  تكتسب 

الالجئني من عدة دول أفريقية.  
أبعاد  بتحليل  بدائل  دورية  العدد من  السياق، هيتم هذا    ويف هذا 
املجاالت  يف  مرص  عىل  أفريقيا  يف  والنازحني  الالجئني  قضية  تأثري 
تتعامل معها مرص  االقتصادية واألمنية والسياسية، وكيف يمكن أن 

يف إطار مؤسسة االحتاد األفريقي. وجتادل د.أمرية عبداحلليم اخلبري يف 
الشئون األفريقية بمركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
يف الدراسة الرئيسية يف هذا العدد، بأن هذه القضية حتتاج إىل اهتامم من 

قبل مرص السيام يف ظل رئاستها لالحتاد األفريقي. 
قضية  تطور  الدراسة  من  األول  اجلزء  يناقش  اإلطار،  هذا  ويف 
هبا،   األفريقي  االحتاد  اهتامم  وتطور  أفريقيا  يف  والنازحني  الالجئني 
كاحلروب  القارة  ىف  التقليدية  التهديدات  حدة  تصاعد  مع  السيام 
األهلية والرصاعات اإلقليمية، والتهديدات غري التقليدية كاملجاعات 

واإلرهاب والتغريات املناخية.
الثانى منها تداعيات وآثار قضية اللجوء والنزوح  بينام حيلل اجلزء 
اجلوانب  يف  عليها  تفرضها  التى  والتحديات  مرص  عىل  أفريقيا  ىف 
االقتصادية واألمنية . أما اجلزء األخري من الدراسة  فيتضمن جمموعة 
من التوصيات التى تقرتحها الدراسة حول سبل مواجهة مرص لقضية 
اللجوء والنزوح ىف أفريقيا بصفة عامة، وسبل احلد من تداعياهتا عليها 

بصفة خاصة. 

2 -  “وزارة الخارجية تطلق مع األمم المتحدة خطة االستجابة المصرية لدعم الالجئين وملتمسي اللجوء من سوريا والعراق واليمن ودول أفريقيا جنوب 
الصحراء”، موقع المفوضية السامية لشئون الالجئين التابعة لألمم المتحدة، 24 أغسطس 2018:

https://www.unhcr.org/eg/ar/11767-launchmfaar.html 


