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 :مقدمة -أوال

لمجنة الممثمين الدائمين  داخميا في أفريقيا التابعة حينوالعائدين والناز  لالجئينالمجنة الفرعية قامت  .0
 االتالية وفق باألنشطة تحاد األفريقىوبالتعاون مع شركاء اال يتحاد األفريقمفوضية االبدعم من 

 .0202مارس  01التي اعتمدتيا المجنة الفرعية في  0202 لسنة خطة عمميال

 :األنشطة -ثانيا

 رعية.لمجنة الف النظامية االجتماعات

من السنة في  األولاجتماعيا داخميا في أفريقيا  المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحينعقدت  .0
 لوضع برنامج عمميا. 0202 مارس  4

بمشاركة جميع الدول داخميا في أفريقيا  المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحينعقدت  .1
نشطتيا الجارية أإطار  يف 0202مارس  01 فياألعضاء اجتماعيا النظامي األول من السنة 

  .0202نشطتيا لسنة أبرنامج وقامت ببحث واعتماد 

برنامج عمل لبحث في جمسة عمل  0202يونيو  00 فيمكتب المجنة الفرعية  ت ىيئةاجتمع .2
 بكامل ىيئتيا.لجنة الممثمين الدائمين اجتماع 

التقدم الذي أحرزتو منذ اعتماد برنامج عمميا  لتقييملجنة الممثمين الدائمين بكامل ىيئتيا  تاجتمع .3
 وتداولت بشأن طريق المضي قدما. 0202في مارس 

 أنشطة المفوضية.: يالمشاركة ف

مستديرة رفيعة  مائدةلالجئين  النرويجيمع المجمس  باالشتراك األفريقي االتحادنظمت مفوضية  .4
عمى أساس االتفاقية الثالثية بين  اكيني يفالالجئين الصوماليين حول  0202فبراير  يف المستوى

استنادا إلى  ذلكو حكومة كينيا وحكومة الصومال ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين 
بالحمول الدائمة المتعمقة الشؤون السياسية  إلدارةخطة عمل كامباال واألولوية اإلستراتيجية 

رئيس المجنة الفرعية و لشؤون السياسية ومفوضة ا و حكومة كينيامحضر المقاء ممثلمنزوح. وقد 
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والييئة الحكومية المشتركة  لمجنة الممثمين الدائمينداخميا التابعة لالجئين والعائدين والنازحين 
فى العناصر الفاعمة األساسية في المجال اإلنساني والمشاركة و  لمتنمية يالبنك األفريقلمتنمية و 

عمى المستديرة  مائدةال مناقشاتركزت و سكان النازحين. ة لفائدة الدائمتصميم وتنفيذ الحمول ال
من أجل ؛ الدعم الييكمى الالجئينالنازحين داخميا و شروط عودة التالية 8 يامة المواضيع الثالثة ال

المائدة المستديرة ت قترح. ادائمة حمولالتوصل إلى  من أجلبتكرة والممارسات الم العودة النيائية؛
لحاالت بالنسبة السيما مبحث عن حمول دائمة و لاجتماع مماثل عقد ضرورة الرفيع المستوى 

وجميورية أفريقيا الوسطى  مثل جميورية الكونغو الديمقراطيةالمجوء القائمة منذ فترة طويمة 
 .نوب السودان، مع األخذ بعين االعتبار خصوصية أوضاعيموج

افتتاح  لحضور حفللسياسية لشؤون اة ارئيس المجنة الفرعية مفوضرافق خالل ىذه الميمة،  .5
االتحاد  خالل مؤتمر. و فريقي في مخيم داداب لالجئين في شمال كينيامستشفى االتحاد األ

لصميب تم منح منظمة ا، 0200في  منطقة القرن األفريقيحول عالن التبرعات إل األفريقي
 المنظمة ببناء. وقد قامت مميون دوالر أمريكي لمتعامل مع الجفافالوطنية في كينيا  األحمر

بمبمغ ة مساىمعمى تقديم وافقت المجنة الفرعية . وقد مستشفى لممجتمع المحمي في منطقة داداب
. جئين في المنطقةاللا احتياجات دوالر أمريكي لتجييز المستشفى ألنو يمبي أيضا مائة ألف

ل عمى ما مثاوذلك  من المواردحد أدنى وحظ أن الصميب األحمر الكيني قد حقق الكثير مع ل
ذات فريقي في المستقبل وخاصة إذا كانت األىداف االتحاد األ من مساعدة رمزيةأن تحققو  يمكن
 .مشاريعصمة ب

 الصميب األحمر جمعياتتحاد الدولى لبالشراكة مع اال المفوضية، قامت 0202 مارس يف .6
 االستجابةارا حول حو بتنظيم " ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة، واليالل األحمر،

أنظمة ب ا، عمى وجو الخصوص،توعيتيالكوارث من أجل  إلدارةالوكاالت الوطنية بين مكوارث" ل
وقوانين إدارة الكوارث ومسائل  لالستجابة لمكوارثالتنسيق العالمية واإلقميمية التى تم وضعيا 

المتأثرة بمدان منتدى لم وكان ىذا الحوار بمثابة االستجابة لمكوارث. المساءلة والنوعية  بشأن
 في أوجو القصور الحاليةتحديد ل ،ت اإلقميميةمؤسساوال ،اإلنسانيوالشركاء فى المجال  بالكوارث،
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تعزيز  ذلكالقدرات الوطنية والمحمية وك تحسينوبرامج العمل من أجل  مكوارث،طرق االستجابة ل
 ذا الحوار.شارك رئيس المجنة الفرعية فى ىوقد  المجال. ىذا التنسيق فى

داخميا في أفريقيا التابعة لمجنة الممثمين  المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحينبعثات 
 الدائمين

قسم الشؤون اإلنسانية بإدارة في الفترة نفسيا بدعم من بعثات  عدةبالفرعية  مجنةالأعضاء  قام .7
ة الذي يطمب من المفوضية . وتندرج ىذه البعثات ضمن مقرر المجنة الفرعيالشؤون السياسية

بعثات تقييم يفاد إ تتضمن من بين أمور أخرى، ،0202سنة خالل  األنشطةجممة من بالقيام  
 والعائدين الالجئينمشاكل تأثرا باألكثر تحاد األفريقى الالدول األعضاء فى اميدانية إلى 

م إنسانية إلى الدول األعضاء تم إيفاد بعثات تقييوقد . نسانية أخرىاإلزمات األو  والنازحين داخميا
 التالية8

 و الديمقراطية.غجميورية الكون -
 جميورية سيشل -
 جميورية تشاد. -
 بورونديجميورية  -

 
 و الديمقراطية غى جمهورية الكونإلبعثة ال أ( 

وقد ترأس  .0202فبراير  02إلى  1و الديمقراطية من غجميورية الكونبعثة المجنة الفرعية  زارت .02
وممثميا  إثيوبيا يسفير جميورية موزمبيق فسالفس فريقى سعادة السيد مانيل كو تحاد األالبعثة ا
 داخميا التابعة والنازحين والعائدين الجئينلورئيس المجنة الفرعية  يتحاد األفريقالا لدىالدائم 

 .لمجنة الممثمين الدائمين

 المجتمع المدنىو ة واإلنساني االجتماعيةالمكمفة بالشؤون  السمطات الحكوميةبعد عقد لقاء  .00
وخاصة  توجيت البعثة إلى شرق البالد ،كينشاسافى الموجوده ووكاالت منظومة األمم المتحدة 
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الواقع عمى  ،1ا جونجلزيارة السكان النازحين داخميا فى مخيم مون شمال كيفوفي مقاطعة  غوما
 وما.غغرب مدينة مترات يمو بعد عشرة ك

 M23حركة شنتيا  يبسبب اليجمات التداخميا أشخاصا نزحوا  1ا جونجمخيم مونيتضمن  .00
عمى الرغم من انتصار القوات و  .0201بداية سنة  في ماساسى يضاوقوات سمبية أخرى من أر 
بعثة األمم المتحدة من أجل اإلستقرار فى جميورية بقوات و المدعومة غالمسمحة لجميورية الكون

ن و السكان المدنيال يزال ،M23 وىي حركة محة الرئيسية و الديمقراطية عمى الجماعة المسغالكون
 المخيمات ، يرفضون العودة إلى منازليم خشية التعرض ليجمات جديدة. يف

واستجابة . نازح داخمي 20.222أسرة نازحة أى حوالى  6.322حاليا  1اجونجيتضمن موقع مون .01
رمزية  منحة يتحاد األفريقالا قدم و الديمقراطية،غفى جميورية الكونطارىء لموضع اإلنسانى ال

( ليذا البمد عن طريق المفوضية السامية أمريكي دوالر 022.222) قدرىا مئتا ألف دوالرأمريكى
دارة مواقع كمساىمة فى عمل استقبال النازحين و  لالجئين،  النازحين داخميا.ا 

 جمهورية سيشل إلى بعثة الب( 

قب األضرار ع 0202فبراير 24إلى  2يشل من زيارة لجميورية سبت بعثة المجنة الفرعية قام .02
  .0201فى يناير  نج"يمجراء العاصفة المدارية "ف من لحقت باألرخبيل يالت

سفيرة جميورية بوتسوانا فى  سعادة السيدة ماموزا دينيانا جوزفين مولفا،بقيادة عثة بىذه ال توكان .03
 األفريقي االقتصادية م المتحدةاألم تحاد األفريقى ولجنةإلالدائمة لدى ا تياوممثمإثيوبيا 

لى إعالن إالسمطات  دفعمما  ،قد خمفت خسائز كبيرة فى سيشل نج"يمالعاصفة المدارية "فكانت  .04
فى  تسببت ىذه العاصفة التى صاحبتيا أمطار غزيرة،و وطمب المساعدة الدولية.  حالة الطوارئ

مناطق كأعمنت التي الرى وبونت أوكابو  نصوبينأ8 ىيفيضانات خطيرة فى ثالث مناطق حدوث 
 الند بشكل ممحوظ. أيكاسكاد والديك  كما تضررت منطقتان ىما منكوبة.

 مئة ألف دوالرا رمزيا قيمتو تحاد األفريقى مبمغالاقدم مع حكومة وشعب السيشل تضامنا و  .05
 مساىمة فى جيود الحكومة.ك( أمريكي دوالر 022.222)أمريكي 
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 البعثة إلى جمهورية تشاد (ج

 03إلى  00جميورية تشاد من  إلى زيارةب لمممثمين الدائمين بعثة المجنة الفرعيةقامت  .06
و فى جسفيرة جميورية تو  موكو فيرجينى كوفاىى،أبقيادة صاحبة  السعادة السيدة  0202مايو

 الالجئينيتميز الوضع اإلنسانى فى تشاد بتوافد و  فريقى.إلالدائمة لدى األتحاد ا تياوممثمإثيوبيا 
 . لعرقيا – يتسمت أعمال العنف بالطابع الديناحيث دين من جميورية وسط أفريقيا والعائ

تشادية بسبب الاألراضى  إلى والالجئينتشاديين الشخص من العائدين  032.222حوالى  دخل .07
 ستقبال.الومخيمات ا عبور،الويتم استقباليم حاليا فى مواقع  جميورية وسط أفريقيا، األزمة في

 نجميناإمن العاصمة كيمومترا  03تحاد األفريقى مخيم زافاى الواقع عمى بعد إلا زارت بعثةوقد 
مع حكومة ضامنا تو  ن وسط أفريقيا.تشاديين العائدين مالمن  0,222 حوالىضيف والذى يست

 دوالر022.222)أمريكي مساعدة رمزية قدرىا مئة ألف دوالر األفريقيتحاد قدم اال ،وشعب تشاد
نقل األشخاص النازحين لدعم عمميا من أجل المحمى لممنظمة الدولية لميجرة (  لممكتب أمريكي
يجاد مأوى ليم.جميورية أفريقيا الوسطى الى من   تشاد وتحديد بياناتيم وا 

 :جمهورية بوروندى إلى( البعثة د

إلجراء تقييم  0202مايو 10إلى 05من  يجميورية بوروند إلى زيارةببعثة المجنة الفرعية  قامت .02
  .0202سانى لمكارثة الطبيعية الناجمة عن األمطار الغزيرة فى فبراير إن

الدائم لدى  ياثيوبيا وممثمإ يف نسفير جميورية بني وكان يقود ىذه البعثة سعادة السيد نعيم آكيبو، .00
 . قتصادية فى أفريقياإلا األمم المتحدة تحاد األفريقى ولجنةإلا

وارث الطبيعية من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية الك إدارةتم إشراك خبيرين متخصصين فى  .00
مع السمطات الخبرات تبادل لوذلك  الوطنى إلدارة الكوارث الطبيعية،الموزمبيقي النيجيرية والمعيد 

تعزيز االستعداد واالستجابة  إلى حمول تمكن منمعا توصل الو الكوارث إدارة البوروندية المكمفة ب
 بل.عمى الصعيد اإلنساني في المستق
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فيضانات تضرر منيا أكثر من  حدوثإلى  0202فبراير  7 يدت األمطار الغزيرة فأ .01
بعثة  وزارات العاصمة بوجمبورا. يأشخاص ف 025حوالى  دت بأرواحو أو شخص  002.222

تحاد األفريقى الوبوتريرى وأعمنت عن تقديم ا 0مخيمات كيمانا فيالمنكوبين  األفريقيتحاد الا
  .دوالر أمريكى( لصالح المنكوبين 022.222)لف دوالر أمريكىمئة أ قيمتيامساعدة 

 :الخالصة –ثالثا 

تنفيذ برنامج الكثير من خطة عمميا وستواصل لمممثمين الدائمين لالجئين  المجنة الفرعيةنفذت  .02
 نظرا لمتحديات اإلنسانية المختمفة التى تواجو القارة،و من السنة. خالل الجزء المتبقي  أنشطتيا
 األنشطة التالية الواردة في خطة عمميا8 مجنة الفرعية ستركز عمىفإن ال

النازحين و العائدين و  الالجئينمشاكل الدول األكثر تضررا ب لبعثات إلىامواصمة القيام ب -0
مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية الصحراوية  أوغندا، يف داخميا

 ؛الديمقراطية وجنوب السودان وزيمبابوي

المبكرة باألزمة اإلنسانية المالئمة لإلنذارات  ةالستجابمدعوة من أجل افرص لال البحث عن -0
 ؛عمى حد سواء والكوارث الطبيعية الناجمة عن النزاعات

الطارئة الخاصة في  لممساعدةالمجنة الفرعية و المجنة الفرعية لالجئين  التشاور والعمل مع -1
ترشيد وذلك بيدف لتابعتين لمجنة الممثمين الدائمين حاالت الكوارث الطبيعية في أفريقيا ا

 ؛0202يوليو  –دورييما وتفويضييما 

قرر ملوضع خارطة طريق لتنفيذ لمميزانية لمممثمين الدائمين العمل مع المجنة الفرعية  -2
لعمل اإلنساني امخصصات زيادة  بشأن  EX.CL/DEC.567(XVII)المجمس التنفيذي

 .0204وذلك بيدف تنفيذىا بحمول % 2% إلى 0مفوضية بنسبة لم

 :التالية االجتماعاتحضور  -3
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 أبوجا،داخميا في ميجرة والالجئين والنازحين لاجتماع المجنة الفنية المتخصصة  -
مفوضية و  نيجيريا بين حكومة سيتم تحديد الموعد باالتفاق) 4102 ، فينيجيريا

 ؛االتحاد األفريقي(
، اسطنبول في 4102في التي ستعقد ة الميالعاإلنسانية األعمال التحضيرية لمقمة  -

دارة الشؤون السياسية تحديد تفاصيل العممية األفريقية( تركيا  ؛)سيتولى مكتبنا وا 
 أكتوبرفي ة لشؤون الالجئين األمم المتحدة السامي يةمفوضلاجتماع المجنة التنفيذية  -

 ؛في جنيف، سويسرا  4102
 ؛في نيروبي، كينيا 4102سبتمبر في ي فريقالندوة اإلنسانية السنوية لالتحاد األ -
تعزيز الحكم في حل النزاعات في حول  المنتدى السنوي لممنظومة األفريقية لمحكم -

 .كار، السنغالا، د0202أكتوبر  – أفريقيا
- 
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