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 ;قدمةالم – أوال

 مجنة الممثمين الدائميننازحين داخميا التابعة لالمجنة الفرعية لالجئين والعائدين وال بدأت -2
 اأنشطتي تنفيذ عدد من ،بالتعاون مع شركاء االتحاد األفريقي ،االتحاد األفريقي وكذلك مفوضية

. وشاركت كذلك في عدد من أنشطة المفوضية التي تم تجميعيا كميا لتشكل ىذا 3124 لعام
ومن الجدير بالذكر كذلك أن المجنة الفرعية بدأت في وقت متأخر من  .3124التقرير لعام 

ول من السنة في عام قمة النصف األ إلى عن أنشطتيا يرتقر السنة، لذلك لم تتمكن من تقديم 
حماية ال. وتضمنت أنشطة المجنة الفرعية من بين مسائل أخرى، استعراض ورصد 3124

 المقدمة لالجئين والعادين والنازحين داخميا ومساعدتيم، فضال عن تعزيز األدوات القانونية.

تنفيذ  ىو مع المفوضية بنشاط رئيسي آخر وبوجو خاص، قامت المجنة الفرعية باالشتراك  -3
النازحين داخميا وحمايتيم التي النتائج الختامية لمقمة الخاصة حول االتفاقية المتعمقة بمساعدة 

تنفيذا لمقرر المجمس لمتقييم بعثات واضطمعت المجنة الفرعية كذلك بإيفاد تعرف باتفاقية كمباال. 
استجابة االتحاد األفريقي لمكوارث الطبيعية. وفي الختام،  بشأن    EXCL/Dec.686 التنفيذي 

قامت المجنة الفرعية بتعزيز العالقات مع الشركاء المعنيين من خالل مشاركتيا في مختمف 
دارة الكوارث. القسرياألنشطة التي أقاميا الشركاء في مجاالت النزوح   وا 

 ;األنشطة – ثانيا

من  مجنة الممثمين الدائميننازحين داخميا التابعة لعية لالجئين والعائدين والطمبت المجنة الفر  -4
إلى  ةبعثات تقييم ميدانييشمل، بين أمور أخرى،  إيفاد بدء سمسمة من األنشطة المفوضية 

النازحين داخميا، بما في ذلك األزمات و لبمدان األكثر تضررا من مشاكل الالجئين والعائدين ا
المجنة الفرعية لالجئين  . وفي ىذا الصدد، تمت الموافقة عمى أن تنفذرىاإلنسانية األخ
وثيق العاون بالتسمسمة من األنشطة  مجنة الممثمين الدائميننازحين داخميا التابعة لوالعائدين وال

. تم إيفاد مفوضية االتحاد األفريقيبإلدارة الشؤون السياسية   الشؤون اإلنسانية التابعقسم مع 
 ;البمدان التالية إلىلمجنة الفرعية  ةلتقييم الميدانيبعثات ا
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 جميورية موزمبيق, 
 جميورية أفريقيا الوسطى, 
 جميورية مالي, 

 :موزمبيقالبعثة إلى جمهورية 

كان . و 3124يونيو  38إلى  34جميورية موزمبيق من إلى بعثة المجنة الفرعية  تم إيفاد -5
المفوض والممثل الدائم لجميورية السنغال لدى  سين، السفيربشيرو  سعادة السيد ياعمى رأس

 جميورية إثيوبيا االتحادية الديمقراطية ومفوضية االتحاد األفريقي والمجنة االقتصادية ألفريقيا
مفوضية النازحين بالشؤون اإلنسانية والالجئين و  قسم داري، رئيسأ.  السيد أوالبيسيبمساعدة 

 .االتحاد األفريقي

في شكل كارثة مفاجئة.  نتيجة لمفيضانات التي حدثت في موزمبيقبالميمة وتم االضطالع  -6
دوالر أمريكي كجزء من بعثتيا لمتقييم تعبيرا عن  211,111بمبمغ المجنة الفرعية وتبرعت 

 التضامن مع حكومة وشعب موزمبيق.

الطبيعية مثل األعاصير  لعدد من الكوارثيتعرض مبيق بمد أن موز بحق البعثة الحظت  -7
وقعت في شكل فيضانات وكان أحدث الكوارث الطبيعية . واألوبئةالزل والفيضانات والجفاف والز 

 شخصا 589,9:3. وكان الوضع قد أسفر عن تضرر 3124ويناير  3123بين أكتوبر 
 الفيضانات في حوض ليمبوبو وحدىا. وكانت أنحاء البالدجميع شخصا في  228مقتل نحو و 

في عام حدثت التي بالفيضانات  مقارنة عدد القتمى  انخفض. وقد ثالثين من القتمى السبب في
قتيال. ويعود السبب في ىذا  :54التي سجمت جازا في محافظات مثل محافظة  3111

عمى تحمل  ااالستجابة قادر و متأىب برنامجا أفضل لموزمبيق قد وضعت التحسن إلى أن 
 .في شكل فيضانات وكوارث طبيعية أخرىلطوارئ التي تأتي ا صدمات

الطرق  كيمومتر من 5111و منزال :624تدمير  الطوارئ وكان من اآلثار األخرى ليذه -8
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أدى الوضع إلى إنشاء . وعمى وجو العموم، فقد وغيرىا يةالحديد كالسكيمومتر من ك 311و
 .شخص 284,111لحوالي ا مركز إيواء مؤقت 73

 :قيا الوسطىلبعثة إلى جمهورية أفريا

. 3124غسطسأ 26إلى  23الفترة من  في بعثة إلى جميورية أفريقيا الوسطىال سافرت -9
 استيالءقبل  تأن األزمة الراىنة في جميورية أفريقيا الوسطى بدأ إلى وأشارت نتائج البعثة

تضرب  وأن األزمةبوقت طويل  3124مارس  35مجموعة سيميكا المسمحة عمى السمطة في 
 .السياسي السابق لمدولةحكم في أوجو القصور الييكمية في ال اجذورىب

. تحسنفي ظل غياب أي بادرة من بوادر ال مستقر غير يجبان فيالوضع األمني ال يزال  -:
. وبينما معمومات عن حالة الطوارئ المعقدة الناشئةأيضا نسانية، جمعت البعثة فمن الناحية اإل

   484,000أكثر منفإن  ساعدات غذائية وزراعيةمميون شخص إلى م 2.7حوالي يحتاج 
 .سوء التغذية الحادمن  يعانونطفل  23,111انعدام األمن الغذائي الحاد و شخص يواجيون

الناس في القرى وحتى في تعرض ، حتى تاريخ البعثة 3123منذ بداية النزاع في أواخر و  -21
الخارجة عن السيطرة والتابعة اصر العنعمى أيدي معديد من اليجمات جي لالعاصمة بان

 من بين يقدر أننزوح جماعي قسري كبير. و ، مما تسبب في مجموعة سيميكا المسمحةل
 .داخميانازحا  :62,78 قرابة ردواقد ش   اشخص 9,9:3:

 دوالر أمريكي 100,000.00بمبمغ  لشؤون الالجئينالسامية مفوضية األمم المتحدة تبرعت  -22
منازحين داخميا في جميورية أفريقيا الوسطى حادة ل حماية. وتعتبر حاجات الحماية ألغراض ال

مدن أو القرى أو الفي  عدم وجودىم في مناطق األدغال والغابات و النازحين النتشار نظرا 
االتحاد جميورية أفريقيا الوسطى في مشاركة  تعميقونظرا إلى  معروفة.الحضرية المراكز ال

أوالبيسي السيد تولى رئاستيا  بل ينالدائم ينلجنة الممثممن رأس البعثة سفير ياألفريقي، لم 
موظف  ميشيلالسيد نشيمبا  نازحين بمساعدة داري، رئيس قسم الشؤون اإلنسانية والالجئين وال
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 .القسممن نفس  الشؤون اإلنسانية وكالىماموظفة  ، والسيدة سميحة عبد الممكاتسياس

 :لبعثة إلى جمهورية ماليا

 26إلى  22الفترة من  مالي فينة الممثمين الدائمين إلى مجل التابعةتقييم البعثة توجيت    -23
وفي البداية استندت البعثة في معموماتيا إلى عواقب األزمة الميبية التي تسببت . 3124نوفمبر 
من البمد المنكوب. وكانت المساعدة المبدئية التي وافقت عمييا المجنة  ودة آالف الماليينفي ع

. بتنفيذه المنظمة الدولية لميجرةتقوم  الفرعية تتعمق بتقديم الدعم لبرنامج إلعادة اإلدماج 
لتنفيذ برنامج   دوالر أمريكي وتم التبرع بو 211,111.11وخصصت المجنة الفرعية مبمغ 

المنظمة الدولية لميجرة. باإلضافة إلى ذلك، قامت رئيسة مفوضية االتحاد األفريقي سعادة 
دوالر  211,111.11نكوسازانا دالميني زوما في وقت الحق من السنة بالتعيد بمبمغ الدكتورة 

تسببت  أمريكي، دعما لحكومة جميورية مالي نحو الجيود التي تبذليا إلصالح الضرر الذي
 فيو فيضانات نير النيجر فضال عن تقديم المساعدة لمسكان المتأثرين.

 3123مارس  33تظير النتائج المستخمصة من ىذه البعثة أن االنقالب العسكري في و   -24
تعقيدا فيما بعد بانتشار ازدادت التي  مالي في الفوضىب قد زج  ماني توريتو  أمادو ضد الرئيس

الذين كانوا ىذا الحدث الفرصة لممتمردين أتاح  ة والخفيفة التي تدفقت من ليبيا.االسمحة الصغير 
في شمال مالي لمسيطرة عمى جزء كبير من شمال مالي وخاصة المدن يقاتمون منذ فترة طويمة 

 .تمبكتو وغاو وكيدالوىي الرئيسية 

الناتج نزاع المسمح وقد تسبب عدم االستقرار المؤسسي المفاجئ في العاصمة باماكو وال  -25
داخميا أو كنازحين شخص إما  541,111أكثر من في نزوح لتمرد في شمال مالي عن ا

 .كالجئين في البمدان المجاورة مثل موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر

جميع األراضي لالسمطة الوطنية عادة مع استقد تراجعت أن األزمة السياسية حاليا يبدو و   -26
تمخضت التي و  3124في أغسطس جريت العممية االنتخابية التي أا وكذلك نتيجة المحتمة تقريب
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زمع االنتخابات التشريعية المو . إبراىيم بوبكر كيتاوىو ئيس جديد منتخب ديمقراطيا عن ر 
المؤسسات استعادة عممية بدأت سمفا في تعزيز  2013 ديسمبر 3و نوفمبر 35في إجراؤىا 

حوار وطني حقيقي لتعزيز  نحوالبد من بذل الجيود فذلك،  مع. و الديمقراطية في البالد
  المكاسب التي تحققت بالفعل

وقاد البعثة السفير جوزيف نوريس، السفير والممثل الدائم لجميورية سيشل لدى إثيوبيا  -27
ئين الالجو الموظف من قسم الشؤون اإلنسانية  ويسانده السيد نشيمبا ميشيل ،واالتحاد األفريقي

نيابة عن االتحاد  والنازحين، بالشؤون السياسية لمفوضية االتحاد األفريقي. وقدم السفير 
دوالر أمريكي كانت قد تبرعت بو رئيسة مفوضية  211,111.11األفريقي صكا مصرفيا بمبمغ 

يضانات حكومة وشعب مالي من أجل الفلنكوسازانا دالميني زوما مدام الاالتحاد األفريقي سعادة 
 التي حدثت في البالد.

 :األنشطة األخرى للجنة الفرعية

، حيث س وكانت المجنة الفرعية ممثمة برئيسيا سعادة السيد مانيويل جوسي غونكالف -28
 3124أكتوبر  :3و  39شاركت في الندوة اإلنسانية الثانية التي عقدتيا المفوضية في يومي 

شاركة عمى المستوى القاري بشأن المسائل اإلنسانية التي وأتاحت الندوة منبرا لممفي نيروبي. 
دارة الكوارث واالستجابة ليا، وتنسيق  تضمنت قضايا الحماية والنزوح، والتحديات اإلنسانية وا 
يجاد الحمول الدائمة ووضع أجندة إنسانية وآليات لالستجابة من أجل أفريقيا.  العمل اإلنساني، وا 

بين المجنة الفرعية ممثمة في شخص رئيسيا، والمفوضية فضال  وأتاحت الندوة فرصة لمتفاعل
 من الدول األعضاء.ممثمون عن الشركاء اإلنسانيين بمن فييم 

كما شاركت المجنة الفرعية في اجتماع الذكرى التي تمتد لمدة عام بمناسبة دخول اتفاقية  -29
حيز النفاذ، واطالق تقرير مرحمي  داخميًا في أفريقيا النازحينلحماية ومساعدة  االتحاد األفريقي

في المفوضية تم استعراض  3102ديسمبر  6عن االتفاقية. وأثناء الحدث الذي جرى يوم 
األنشطة التي تمت في العام الماضي حول تعزيز اتفاقية كمباال والتصديق عمييا وتنفيذىا 



EX.CL/802 (XXIV)v 

Page 6 

 

دراجيا في التشريعات الوطنية.  وا 

العائدين لالجئين و المجنة الفرعية  ، شاركتاإلنسانيةوالمساعدة عثات التقييم إضافة إلى ب -:2
الدورة السنوية،  . وخالل3124لعام  والنازحين داخميا في الدورة السنوية الجتماع المجنة التنفيذية

 فيفي استعراض أعمال المجنة الدائمة مجنة الممثمين الدائمين لالتابعة شاركت المجنة الفرعية 
وبالمثل، استعرضت المجنة الفرعية . المقبمة 23ـعام السابق ووضع برنامج عمل لألشير الال

لمعام المقبل السامية لشؤون الالجئين  وكاالت األمم المتحدة مثل المفوضيةلاالحتياجات المالية 
اإلنسانية، بما في ذلك الحماية حول المسائل المناقشات مختمف اعتماد استنتاجات شاركت في و 

 .الدولية

 ;نجازا ال   - ثالثا

من  3124وكان األثر اإليجابي الفوري الذي ترتب عمى أنشطة المجنة الفرعية في عام  -31
بعثة التقييم التي أوفدت إلى موزمبيق قد تمثل في ضرورة أن تكون تجربة موزمبيق واحدة من 

 3125وارث في عام أفضل التجارب في القارة. ومن ثم سوف يبدأ تنظيم منتدى لمديري الك
كجزء من برنامج عمل المفوضية. وسوف يضم المنتدى كافة مؤسسات إدارة الكوارث في القارة. 

 ويتمثل اليدف منو في تالقح أفضل التجارب في أوساط مديري الكوارث ومؤسسات كل منيم.

 ثانيا، شكمت مختمف البعثات التي اضطمعت بيا المجنة الفرعية تعبيرا محسوسا عن -32
روح مبادرة  اتساقا مع التضامن القائم بين االتحاد والدول األعضاء المعنية التي تمر باألزمات 

فكرة اتحاد الشعوب في  أىمية التضامن األفريقي. كما جسدت أيضا بشكل واضح صالحية و 
 أفريقيا.

 :التحديا  -رابعا

ية ىو عدم كفاية الموارد الالزمة وكان التحدي المباشر الذي واجو عمل المجنة الفرع -33
في تقديم الغوث اإلنساني. وحاليا تتجاوز احتياجات الدول فعالية أكثر لالضطالع بدور 
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 األعضاء بكثير الموارد المتاحة.

 :التوصية -خامسا

 ، 3121حثت المجنة الفرعية عمى تنفيذ مقرر المجمس التنفيذي لعام  -34
EXCL/DEC.567(XVII)   في صندوق الالجئين  زيادة مساىمات الدول األعضاءب القاضي
% من الميزانية التشغيمية لممفوضية بشكل تدريجي اعتبارا من 4% إلى 3والنازحين داخميا من 

. وسوف يزيد تنفيذ ىذا المقرر من كمية األموال المتوفرة لمجنة الفرعية من أجل 3122يناير 
 ية الفعالة.المزيد من التدخالت اإلنسان

لمصندوق الخاص  المجنة الفرعية وتدعو المجنة الفرعية إلجراء استعراض لدورىا ولدور -34
 .الطارئة في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا ات لممساعد

 :الخاتمة -سادسا

 تنفيذ خطةأىمية  يا عمىومؤتمرات ياواجتماعات ياشددت المجنة الفرعية في مختمف بعثات -36
داخميا في  النازحينعمل القمة االستثنائية لرؤساء الدول والحكومات حول الالجئين والعائدين و 

 34و  33 يومي ، التي جرت في جميع الدول األعضاء في االتحاد األفريقيمن قبل  أفريقيا
سباب معالجة األالكفيمة بحتوي عمى جميع العناصر تذلك ألن خطة العمل . :311أكتوبر 
 .القسرينزوح طار إليجاد حمول دائمة لمشكمة الاإلوفر تو و وتحدياتلمنزوح القسري الجذرية 

مشاركتيا في األنشطة اإلنسانية األخرى تزايد عالوة عمى ذلك، الحظت المجنة الفرعية  -37
ع تحركات اليجرة المختمطة لألشخاص. لذلك من المتوقع أن تتوسو في مجال إدارة الكوارث 

 برامجيا لكي تتابع عمى نحو فعال ىذا التوجو الناشئ.

- 
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