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RELATÓRIO SOBRE A PREPARAÇÃO DA CIMEIRA ESPECIAL DA UNIÃO
AFRICANA SOBRE REFUGIADOS, RETORNADOS E PESSOAS
INTERNAMENTE DESLOCADAS EM ÁFRICA
19-23 DE OUTUBRO DE 2009

I.

ANTECEDENTES

1.
A 2.ª Conferência Ministerial sobre Refugiados, Retornados e Pessoas internamente
deslocadas, realizada em Junho de 2006 em Ouagadougou, Burkina Faso, recomendou a
realização de um Conselho de Ministros da UA sobre Refugiados, Retornados e Pessoas
internamente deslocadas de dois em dois anos e também a convocação da primeira
Cimeira Especial sobre Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas em
África. Posteriormente, as recomendações foram adoptadas pelo Conselho Executivo em
Julho de 2006 em Banjul, Gâmbia, através da Decisão EX.CL.Dec.289 (IX), que solicita “a
Comissão a iniciar os preparativos para a realização de uma Cimeira Especial dos Chefes
de Estado e de Governo sobre Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente
Deslocadas em 2008 em concertação com os Parceiros chave do Comité de Coordenação
da Assistência e Protecção de Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente
Deslocadas,”. Esta Decisão foi ainda reforçada pela Decisão EX.CL.Dec.319 (X), adoptada
pelo Conselho Executivo em Janeiro de 2007, em Adis Abeba, Etiópia, através da qual
solicitaram “o Sub-comité do CRP para os Refugiados e a Comissão para trabalharem em
estreita colaboração com os Parceiros da UA na planificação e nos preparativos da
Cimeira Especial sobre Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas em
África”. Além disso, o Conselho apelou para a finalização da Convenção da UA sobre a
Protecção e Assistência às Pessoas Internamente Deslocadas em África e para a sua
submissão à Cimeira Especial para adopção.
2.
Deve-se recordar que a Cimeira foi inicialmente agendada para de Novembro 2008
mas, por circunstâncias imprevistas, teve que ser adiada. A Cimeira foi marcada para 22 e
23 a 23 de Outubro de 2009 em Kampala, Uganda e será precedida por uma Sessão
Extraordinária do Conselho Executivo de 19 a 20 de Outubro de 2009 sob o tema “União
Africana no combate ao desafio de deslocação forçada em África”.
3.
A Cimeira Especial foi confirmada por S. E. Presidente Yoweri Kaguta Museveni
numa reunião que tinha por objectivo discutir a Cimeira Especial em Kampala, quando
recebeu a Delegação da UA a 20 de Março de 2009, liderada pelo Comissário dos
Assuntos Políticos.
4.
A Cimeira analisará a questão da deslocação forçada no Continente e deve adoptar
uma Declaração Solene bem como ratificar as recomendações gerais do Conselho
Executivo. Além disso, deve adoptar e possivelmente assinar o projecto da Convenção da
UA para Protecção e Assistência às Pessoas Internamente Deslocadas em África. Convém
registar que será o primeiro instrumento jurídico internacional compilado sobre a questão
de deslocação forçada no mundo. Na sequência da Cimeira, espera-se que seja elaborado
um Plano de Acção para a implementação da Declaração, Recomendações e da
Convenção sobre PIDs.
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II.

ACTIVIDADES PREPARATÓRIAS

Criação do Grupo Especial e do Comité
5.
Após a adopção da Decisão do Conselho Executivo em Julho de 2006 para a
convocação de uma Cimeira Especial, foi criado um Grupo Especial da União Africana
para a preparação da Cimeira. Ele integra cinco Membros do Gabinete do Sub-comité da
CRP para os Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas, cinco
Representantes das regiões da UA, Parceiros da UA bem como alguns Membros do
Comité da UA de Coordenação da Assistência e Protecção dos Refugiados, Retornados e
Pessoas Internamente Deslocadas (CCAR), residentes em Adis Abeba. Foi também criado
um Grupo técnico informal de trabalho composto pela Embaixada do Uganda, ACNUR em
Adis Abeba e a Comissão da UA para estabelecer a ponte entre a Comissão da UA,
Embaixada do Uganda em Adis Abeba e as Autoridades ugandesas relativamente
àpreparação da Cimeira Especial e Parceiros de desenvolvimento envolvidos na
preparação da Cimeira. Além disso, as Autoridades ugandesas criaram um Comité
Nacional de Organização para tratar de assuntos da logística e de mobilização de fundos
para a Cimeira.
6.
Sob a orientação do Grupo Especial da UA foram desenvolvidas várias actividades
preparatórias enquanto outras estão em curso. Elas incluem:
a. Reuniões
i. Grupo Especial, Grupo Técnico Informal de Trabalho e Comité Nacional de
Organização do Uganda
As reuniões do Grupo Especial, do Grupo Técnico Informal de Trabalho e do Comité
Nacional de Organização do Uganda estão a ser realizados regularmente para avaliar os
progressos na preparação da Cimeira e definir as vias a seguir.
ii. Reuniões dos Peritos dos Estados Membros e Reuniões Ministeriais: 5-11 de
Novembro de 2008, Adis Abeba, Etiópia
Foram realizadas em Adis Abeba de 5 a 11 de Novembro de 2008, reuniões dos Peritos e
dos Ministros dos Estados Membros sobre Questões da Deslocação Forçada em África
bem como dos Peritos Jurídicos sobre a Convenção da UA para a Protecção e Assistência
às Pessoas Internamente Deslocadas em África. A reunião Ministerial adoptou uma série
de recomendações e endossou para a Cimeira Especial o projecto da Convenção da UA
para a Protecção e Assistências às Pessoas Internamente Deslocadas em África. Na sua
Decisão de Janeiro de 2009, o Conselho Executivo reconheceu os resultados positivos
destas reuniões. É de se realçar que os documentos produzidos pela Reunião Ministerial
serão a base de discussão durante a Sessão do Conselho Executivo de Outubro de 2009.
iii. Reunião do Comité da UA de Coordenação da Assistência e Protecção dos
Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas (CCAR): 21 de Maio
de 2009 – Adis Abeba, Etiópia
7.
De acordo com as Decisões EX.CL.Dec.284 (IX) e EX.CL.Dec.289 (IX) do Conselho
Executivo, os Membros do Comité de Coordenação da UA para Assistência e Protecção
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dos Refigiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas (CCAR) reuniram-se em
21 de Maio de 2009 na sede da UA em Adis Abeba, Etiópia. Eles discutiram e analisarem
as propostas que deveriam ser adoptadas para reforçar a sensibilização, mobilização
posterior de apoio internacional e os resultados esperados, incluindo a nova Convenção da
UA sobre PIDs, bem como a rápida disseminação e implementação das decisões da
Cimeira.
8.
Na sequência da reunião, o Presidente do Comité de Coordenação apresentou ao
Grupo Especial e ao Subcomité do CRP para os Refugiados as várias actividades
complementares que pretende desenvolver durante a Cimeira. O Subcomité do CRP para
os Refugiados aprovou as seguintes actividades:
•

Instalação de quiosques de informação onde os Membros do CCAR poderão
expor e distribuir publicações, cartazes, folhetos, materiais audio-visuais
relacionados com os temas da Cimeira Especial.

•

Organização de painel de discussões e debates na TV/Rádio envolvendo
Peritos, funcionários e académicos bem como o público em geral sobre temas
selecionados da Cimeira Especial de forma a sensibilizar a opinião pública para
a situação difícil dos refugiados, retornados e pessoas internamente deslocadas
no Continente; e

•

Exposição de artes e ofícios produzidos pelos refugiados, retornados e pessoas
internamente deslocadas durante a Cimeira.

iv. Reunião do Subcomité do CRP para Refugiados, Retornados e Pessoas
Internamente Deslocadas: 22 de Maio de 2009 – Adis Abeba, Etiópia
9.
O Subcomité do CRP para os Refugiados reuniu-se em 22 de Maio de 2009 na
Sede da UA em Adis Abeba. A Embaixada do Uganda, e a Comissão da UA informou a
reunião sobre os preparativos da Cimeira em áreas tais como as novas datas, o local, a
documentação, as actividades em curso, incluindo a mobilização de apoio para a Cimeira,
questões organizacionais, actividades à margem do evento e sensibilização. Além disso, o
Presidente do Comité de Coordenação informou a reunião sobre as actividades que o
Comité empreenderá durante a Cimeira, além das actividades em curso para o mesmo
objectivo.
v. Reunião do Corpo Diplomático Não-africano: 22 de Maio de 2009 – Adis Abeba,
Etiópia
10.
Em 22 de Maio de 2009, na sede da UA, Adis Abeba, Etiópia, a Comissão informou
o Corpo Diplomático não-africano acerca dos preparativos da Cimeira Especial. A
Comissão informou particularmente a reunião acerca das várias actividades que têm sido
realizadas e a via a seguir que se concentraram no que se espera da comunidade
internacional em termos de assistência ao Governo do Uganda. Os Participantes
apreciaram a comunicação e comprometeram-se a informar as suas respectivas capitais
sobre a melhor forma de se associarem à Cimeira Especial especialmente no que
concerne a questão do fundo financiamento.
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b.

Missões

11.
A Comissão da UA conjuntamente com o Presidente do Subcomité do CRP para os
Refugiados e a ACNUR efectuaram duas missões ao Uganda para trabalhar nas questões
organizacionais e logísticas relativas à Cimeira. Durante uma destas missões, eles foram
recebidos pelo Presidente do Uganda S. E. Yoweri Kaguta Museveni, que confirmou a sua
predisposição e compromisso de acolher a Cimeira.
c. Acções de sensibilização
12.
A Comissão conjuntamento com os Parceiros da UA e particularmente com o
ACNUR têm estado a sensibilizar a comunidade internacional através de vários meios de
comunicação social, como reuniões, conferências, seminários.
d.

Documentação

13.
Em Abril de 2009, a Comissão remeteu todos os documentos de trabalho
relevantes, a serem analisados no Conselho Executivo e na Cimeira de Outubro de 2009,a
todos os Estados Membros através das Embaixadas em Adis Abeba e também para as
suas capitais.
III.

VIA A SEGUIR

14.
O Grupo especial elaborou um plano que contém as áreas temáticas que prevêem a
via a seguir na preparação da Cimeira Especial. Estas áreas temáticas são:
a.
Mobilização de apoio para a Cimeira Especial e seus resultados através de
Chefes de Estado selecionados, Proeminentes Personalidades, nomeadamente os antigos
Chefes de Estado, os vencedores do Prémio Nobel, personalidades desportivas, Estados
Membros, Parceiros da UA, orgãos da UA que tratam dos assuntos dos refugiados,
retornados e pessoas internamente deslocadas.
b.
Mobilização de recursos sobre de questões relativas ao orçamento da Cimeira e
os que estão a contribuir para ela, tanto em Adis Abeba como em Kampala. Trata-se da
UA, Governo do Uganda e outros Parceiros de desenvolvimento. É de se registar que até
ao momento o ACNUR contribuiu com 350.000,00 $EU enquanto a Comissão da UA
depositou 500.000,00 $EU.
c.

Questões organizacionais

Esta área trata do plano de trabalho detalhado e do cronograma de preparação da Cimeira.
Esta vertente implica a participação dos principais intervenientes, tanto em Adis Abeba
como em Kampala e especificamente a Embaixada do Uganda, a Comissão da União
Africana e os Parceiros de desenvolvimento. O Grupo informal de trabalho continuará, a
este respeito, a exercer o seu papel de coordenação geral.
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d.

Informação pública e sensibilização

Esta área trata da concepção de uma estratégia de comunicações que está a ser criada
pela Unidade de Informação e Comunicações da UA para sensibilizar sobre a Cimeira,
bem como os seus resultados e objectivos através de um número de técnicas com
assistência do ACNUR. Isto envolve, entre outros,a imprensa escrita, rádio, TV, internet,
cartazes, faixas e kits de informação.
e.

Actividades complementares durante a Cimeira.

Os Parceiros da UA comprometeram-se a organizar estas actividades conjuntamente com
a UA sob a direcção do Grupo Especial da UA para a Cimeira Especial. A verdadeira
essência desta Cimeira assenta na situação difícil da população forçosamente deslocada
em África e na necessidade de lidar com as causas principais e encontrar soluções
duradouras para estas causas. Estes eventos deverão fazer uso de métodos para reforçar
as discussões e os resultados da Cimeira através de ateliers, seminários, palestras,
entrevistas etc. O Comité de Coordenação para Assistência aos Refugiados, Retornados e
Pessoas Internamente Deslocadas (CCAR) informou também ao Subcomité do CRP para
os Refugiados sobre as actividades que tenciona a levar a cabo.
IV.

CONCLUSÕES

15.
No final da Cimeira Especial dever-se-á criar um mecanismo de seguimento dos
seus resultados e iniciar uma nova era no tratamento das deslocações forçadas no
continente. A Convenção da UA para a Protecção e Assistência às PIDs, a Declaração
Solene e a Decisão da Cimeira Especial deverão ser todas usadas para a elaboração de
um Plano de Acção. Este Plano de Acção habilitará a Comissão da UA, Parceiros, todos
Estados Membros e a Comunidade internacional a agir para permitir aos refugiados,
retornados e pessoas internamente deslocadas gozar da sua dignidade e reduzir o
sofrimento humano através de um instrumento legalmente definido, coordenado e
colaborativo.
16.
Em conclusão, a Comissão gostaria de informar o Conselho que sob a orientação
do Grupo Especial e em colaboração com o Comité Nacional de Organização do Uganda
os planos de preparação da Cimeira Especial da União Africana sobre Refugiados,
Retornados e Pessoas internamente deslocadas de 19 a 23 de Outubro de 2009 em
Kampala, Uganda estão no bom ritmo e num estado avançado.
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