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التقرير ع فنشطة المجنة الفرعية لمجنة الممثمي الدايمي
بشأ الالجيي االاايدي االناححي دالميا
ياليا – يناير 3122
فاال :مقدمة:
 -1نفذت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف
داخميا ،إلى جانب مفوضية االتحاد األفريقي ،وبالتعاوف مع شركاء االتحاد
األفريقي ،بنجاح أنشطة برنامج  ،2011كما عالجت أوضاع طوارئ أخرى.
ثانيا :األنشطة:
باثات المجنة الفرعية لمجنة الممثمي الدايمي بشأ الالجيي االاايدي االناححي :
 -2زارت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف،
إثيوبيا وكوت ديفوار وتونس بيف أغسطس ونوفمبر  .2011وأجت تقييماً لموضع

اإلنساني لمنزوح القسري .وقد أجريت مناقشات مكثفة مع المسؤوليف الحكومييف
ومسؤولي االتحاد األفريقي والمنظمات اإلنسانية النشطة في الميداف ،وكذلؾ مع
الالجئيف والعائديف والنازحيف داخميا.
 -3في 14أغسطس  ،2011قاـ وفد مكوف مف المجنة الفرعية لمجنة الممثميف
الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف داخميا والمفوضية ،والسفير الكندي
الذي كاف رئيسا لمجموعة شركاء االتحاد األفريقي ،وسفير الواليات المتحدة
األمريكي لدى االتحاد األفريقي ،والمسؤوليف الحكومييف اإلثيوبييف ،ومفوضية
األمـ المتحدة السامية لشؤوف الالجئيف وبرنامج الغذاء العالمي ،بزيارة مخيـ
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دولو -أدو لالجئيف في جنوب شرؽ إثيوبيا الذي يؤوي  130,000الجئي
صومالي .كانت الزيارة ترمي إلى تقييـ الوضع اإلنساني في الميداف في إطار
الجيود التي يبذليا االتحاد األفريقي لمساعدة ضحايا الجفاؼ والمجاعة في القرف
األفريقي .عايف الوفد األوضاع السيئة التي وصؿ في ظميا الالجئوف الجدد،
وخصوصا األطفاؿ ،وكذلؾ الجيود التي تبذليا الحكومة والمنظمات اإلنسانية
لمعالجة ىذا الوضع .ولوحظ أف الوضع كاف وخيما حيث يتكدس آالؼ مف
الالجئيف في مخيمات مكتظة مع الحد األنى مف الضروريات .وقد عايف الوفد
عددا كبي ار مف األطفاؿ الذيف يعانوف مف سوء التغذية والذيف يتعرضوف لخطر
النقص في نمو الدماغ.
الباثة إلى كات ديفاار:

 -4قامت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف
ببعثة تقييـ ميدانية إلى كوت ديفوار مف  31أكتوبر إلى  6نوفمبر .2011
وكانت البعثة األخيرة إلى كوت ديفوار قد تمت في ديسمبر  2009وأبمغ خالليا
ببعض التقدـ ،وكاف قد بدأ آالؼ مف النازحيف داخميا والالجئيف اإليفوارييف
يعودوف إلى وطنيـ .غير أف أزمة ما بعد االنتخابات ،عقب الجولة الثانية
لالنتخابات الرئاسية في ديسمبر  ،2010حتى تنصيب الحكومة الجديدة في
أبريؿ  ،2011قد تسببت في حاالت جديدة مف نزوح السكاف.
 -5مع عودة األوضاع إلى طبيعتيا حاليا ،وقعت السمطات الحكومية اتفاقيات ثالثية
مع ليبيريا وغانا ومفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف الالجئيف بغية تسييؿ
اإلعادة الطوعية لالجئيف اإليفوارييف مف ىذه البمداف المجاورة إلى بمدىـ.
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 -6إضافة إلى ذلؾ ،ففي إطار جيد التنسيؽ ،أطمقت الجيات الفاعمة في كوت
ديفوار نداء موحدا بناء عمى تقييـ االحتياجات المتعددة القطاعات وأولويات
السكاف المتضرريف .وقد تـ تحديد األىداؼ التالية بغية معالجة الوضع
اإلنساني :تحسيف ظروؼ الحياة وحماية السكاف األكثر تضر ار بمف فييـ
النازحوف داخميا ،والمجموعات المضيفة ،وغيرىا مف الفئات المستضعفة ،إلى
جانب ضماف الوصوؿ إلى الخدمات األساسية؛ تسييؿ العودة الطوعية إلى
مناطؽ مؤمنة بينما يتواصؿ البحث عف حموؿ دائمة؛ الحد مف المخاطر وتخفيؼ
آثار األزمات الجديدة الممكنة مف خالؿ برامج المصالحة.

 -7خالؿ ىذه الزيارة ،قدمت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف
والعائديف والنازحيف إلى كوت ديفوار مساىمة مالية قيمتيا  100,000دوالر
أمريكي (مائة ألؼ دوالر أمريكي) لدعـ إعادة إدماج العائديف؛ باإلضافة إلى
مساىمة سابقة قدرىا  125,000دوالر أمريكي قد تـ تقديميا لمالجئيف
اإليفوارييف المقيميف في ليبيريا وسيراليوف.
الباثة إلى تانس:
 -8قامت المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف
داخميا ببعثة تقييـ إلى تونس العاصمة مف  16إلى  21نوفمبر  .2011وقد
اجتمع الوفد بمسؤوليف وطنييف وكذلؾ مختمؼ الشركاء المعنييف بوضع الالجئيف
في البمد.
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 -9عمى وجو التحديد ،اجتمع الوفد أوال مع نائب وزير الخارجية ،معالي السيد
رضواف نويسر ،والمدير العاـ لمتعاوف الدولي والتونسييف في الخارج في و ازرة
التنمية االجتماعية ،ومسؤوليف مف و ازرة الدفاع .وقد قدـ المسؤولوف الوطنيوف
جميعا نظرات مفيدة حوؿ الوضع في البمد فيما يتعمؽ بمسألة الالجئيف التي
يعيشيا البمد ألوؿ مرة في تاريله.

 -10اجتمع الوفد كذلؾ مع منسؽ األمـ المتحدة المقيـ ،وممثميف مف فريؽ الدعـ
اإلنساني ،وفيما بعد حاوؿ أف يزور المخيـ الوحيد المتبقي ،مخيـ شوشة ،في
المنطقة الجنوبية مف البمد .وغادر الوفد تونس متوجيا إلى زارسيس ،عمى بعد
 700كمـ مف مدينة تونس ،لكنو لـ يتمكف مف زيارة مخيـ شوشة الواقع عمى بعد
 7كمـ مف الحدود الميبية بسبب التقارير األمنية السمبية .وبدال مف زيارة لممخيـ،
قاـ الوفد بزيارة عائمة حضرية مف الجئيف تضـ ستة أفراد كانوا يقيموف في مدينة
زارسيس .غير أف الوفد سمـ إلى رئيس المكتب الفرعي لمفوضية األمـ المتحدة
السامية لشؤوف الالجئيف في زارسيس ،السيد نارسير فرنانديس ،شيكاً بواقع

 100,000دوالر أمريكي مخصص لدعـ عمميات المفوضية .كما تمقى الوفد

إحاطة مف الفريؽ المشترؾ بيف الوكاالت في زارسيس الذي يضـ المنظمة الدولية
لميجرة ،وبرنامج األمـ المتحدة لألغذية ،واليونيسيؼ ،والمجنة الدولية لمصميب
األحمر ،ومنظمة اإلغاثة اإلسالمية.

وأخيرا ،اجتمع الوفد مع الدكتور نبيؿ

فرجاني ،حاكـ مدنيف.

 -11كاف وضع الالجئيف في تونس شبو معدوـ ،مع حوالي  100حالة الجئ فقط في
البمد .وعميو ،لـ تكف ظاىرة الالجئيف تشكؿ مصدر فمؽ حقيقيا لمسمطات
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الوطنية .فميس لمبمد إطار قانوني لمجوء وليس لو أية إمكانيات لتنفيذ آلية لجوء.
ويترتب عمى ذلؾ أنو ،مع التدفؽ الجماعي الذي يشيده ،كاف عمى مفوضية
األمـ المتحدة السامية لشؤوف الالجئيف أف تعالج جميع الحاالت المتعمقة بتحديد
صفة المجوء ،وىي عممية تدخؿ عادة في صالحيات السمطات الوطنية.
 -12إف مخيـ شوشة ىو المخيـ الوحيد المتبقي في البمد مع ما يقرب مف 3600
ساكف في ذلؾ الوقت .وينتظر معظميـ إعادة التوطيف في بمداف أخرى ،أساسا
في الواليات المتحدة األمريكية ،والنرويج ،وفنمندا ،وايرلندا ،وىولندا والدانمرؾ
والسويد .ويتعمؽ الجزء األوؿ مف ىذه العممية بتحديد صفة المجوء .ومف أصؿ
عدد المقيميف في مخيـ شوشة ،تـ االعتراؼ بأكثر مف الثمثيف كالجئيف .وثمة
مف قوبمت طمبات لجوئيـ الرفض ويتمقوف حاليا المشورات ،بما فييا المشورة
حوؿ خيارات العودة إلى بمدانيـ األصمية.
 -13ويوجد في مخيـ شوشة حوالي  120مف القصر غير المصحوبيف بذوييـ
والمفصوليف عنيـ ،إلى جانب أفراد آخريف مف الفئات المستضعفة ،مثؿ النساء
المعرضات لمخطر ،والمسنيف وعدد قميؿ مف المعوقيف .وتقوـ وكاالت األمـ
المتحدة بتسييؿ مساعدة وأنشطة مرتكزة عمى احتياجات المجموعة ،بما فييا
تحديد المصمحة العميا لألطفاؿ.
 -14وينبغي اإلشادة بجميورية تونس حكومة وشعبا ،لما قابال بو الشعب الميبي مف
كرـ الضيافة خالؿ األزمة .فقد رحب الشعب بالمواطنيف الميبييف مف الحدود
ووفر ليـ اإلقامة ،مما قمؿ مف عدد المقيميف في المخيمات .ومما جعؿ تقييـ
ىذه الضيافة أم ار سيال وجود عالقات القرابة الثقافية ووشائج النسب التي كانت
تربط بيف المجموعتيف قبؿ اندالع األزمة.
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 -15نظ ار لموضع الذي كاف سائدا في البمد في مجاؿ حماية الالجئيف والمجوء قبؿ
األزمة التي أدت إلى التدفؽ المباغت لمالجئيف وغيرىـ مف األشخاص الذيف
أصبحوا مصدر انشغاؿ لتونس ،لوحظ غياب اإلطار القانوني المالئـ لمجوء الذي
يمكف استخدامو لمعالجة الوضع الذي ينجـ عف األزمة .إضافة إلى ذلؾ ،لـ يكف
البمد مستعد الستقباؿ ىذا العدد مف الالجئيف .وعميو ،فمـ يتمكف مف التعامؿ
معيـ عمى نحو فعاؿ مف حيث تصنيفيـ وتحديد صفة كؿ منيـ.
 -16لوحظ أيضا أف جميع المخيمات الموجودة قريبة جدا مف الحدود مع ليبيا .وارتبط
ىذا الوضع يكوف االستجابة األولية لمتدفؽ الذي حدث تحت السيطرة المباشرة
لمعسكر الذيف بذلوا قصارى جيدىـ إلغاثة الالجئيف عمى نحو مالئـ.
 -17وينبغي تشجيع السمطات التونسية عمى وضع إطار قانوني شامؿ وعممية فعالة
لتحديد صفة المجوء فيما يتعمؽ بالحماية ،وخصوصا في مجاؿ المجوء.
االجتماعات:
 -18باعتبارىا أحد أعضاء لجنة التوجيو لمؤتمر إعالف التعيدات األوؿ لالتحاد
األفريقي حوؿ الجفاؼ والمجاعة في القرف األفريقي المنعقد في أديس أبابا،
إثيوبيا ،في  25أغسطس  ،2011شاركت ىيئة مكتب المجنة الفرعية لالجئيف
التابعة لمجنة الممثميف الدائميف في عدد كبير مف االجتماعات التحضيرية لمجنة.
 -19شاركت المجنة أيضا مشاركة كاممة في االجتماع الذي قاـ بتعبئة وتوعية
الشعوب األفريقية حوؿ آفة الجفاؼ والمجاعة التي حمت بالسكاف في القرف
األفريقي تحت عنواف "قارة أفريقية واحدة ،صوت واحد ضد الجوع" .وقد انعقد في
أديس أبابا ،إثيوبيا في  25أغسطس .2011
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 -20حضر رئيس المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف ،والعائديف
والنازحيف داخميا إلى جانب مفوضية االتحاد األفريقي ،الدورة الػ 62لمجنة
التنفيذية لبرنامج المفوض السامي مف  3إلى  8أكتوبر .2011
 -21شدد االجتماع عمى أىمية االلتزاـ الجماعي بمفيوـ الحماية ،وأكدت قيمة
التضامف والتعاوف وتقاسـ األعباء .وقد جاء ىذا التأكيد عمى أعقاب األحداث في
كوت ديفوار وليبيا والصوماؿ .وأشادت الدوؿ األعضاء بما أبدتو البمداف المجاورة
مف كرـ وتضامف في استضافة الالجئيف الذيف وجدوا أنفسيـ أماـ أوضاع طوارئ
معقدة .إضافة إلى ذلؾ ،أقرت الدوؿ األعضاء عمى وجو الخصوص ،بالبيئة
المتزايدة التعقيد التي تنفذ فييا مفوضية األمـ المتحدة السامية لشؤوف الالجئيف
مياميا ،مشددة عمى حاجة مفوضية الالجئيف إلى التنسيؽ مع الوكاالت األخرى،
خصوصا مكتب األمـ المتحدة لمشؤوف اإلنسانية.
 -22اجتمع الوفد أيضا بمجموعة السفراء األفريقييف وعدد كبير مف شركاء االتحاد
األفريقي ،وأجرى مناقشات مكثفة حوؿ الطرؽ التي يمكف بيا تحسيف حماية
ومساعدة ضحايا النزوح القسري في أفريقيا.
 -23عقد بعض السفراء الممثميف لألقاليـ الخمسة ،الذيف ىـ أيضا أعضاء في المجنة
الفرعية لالجئيف التابعة لمجنة المثميف الدائميف ،اجتماعا غير رسمي لمجموعتيـ
مع المجنة الدولية لمصميب األحمر في  25أكتوبر  2011تحضي ار لمحمقة
الدراسية نصؼ السنوية المشتركة بيف االتحاد األفريقي والمجنة الدولية لمصميب
األحمر المنعقدة في  14نوفمبر .2011
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 -24شاركت المجنة في الحمقة الدراسية المشتركة بيف االتحاد األفريقي/المجنة الدولية
لمصميب األحمر المنعقدة في أديس أبابا ،إثيوبيا ،في نوفمبر  2011تحت عنواف
"حماية المدنييف في النزاعات المسمحة وغيرىا مف أوضاع العنؼ في أفريقيا".
وستتابع المجنة الفرعية التوصيات لتنفيذىا.
 -25شاركت المجنة الفرعية في االجتماعات االستشارية اإلقميمية حوؿ تنفيذ خطة
العمؿ بشأف القمة الخاصة حوؿ الالجئيف والعائديف والنازحيف داخميا ،بما فييا
تعزيز اتفاقية االتحاد األفريقي حوؿ النازحيف داخميا.
 -26شاركت المجنة الفرعية أيضا في االحتفاؿ بالذكرى السنوية الستيف لالتفاقية
الخاصة بوضع الالجئيف والذكرى السنوية الخمسيف لالتفاقية حوؿ الحد مف
حاالت انعداـ الجنسية المتيف تـ االحتفاؿ بيما في جنيؼ يومي  7و 8ديسمبر
.2011
الترايج لمتاقيع االتصديق عمى اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية امساعدة الناححي

دالميا اادماجها في التشرياات الاطنية:

 -27عممت المجنة الفرعية عمى كسب التأييد والتشجيع لدى الدوؿ األعضاء ،خالؿ
بعثاتيا ،واجتماعاتيا ومؤتمراتيا ومنتدياتيا المختمفة ،لضماف التوقيع والتصديؽ
عمى االتفاقية الخاصة بالنازحيف داخميا وادماجيا في تشريعاتيا الوطنية .عند رفع
التقرير ،كانت قد وقعت عمى االتفاقية اثنتاف وثالثوف دولة عضوا ،بينما صدقت
عمييا سبع دوؿ وقامت بإيداع وثائؽ تصديقيا لدى المفوضية .وستواصؿ المجنة
الفرعية خالؿ السنة دورىا في كسب التأييد لتدخؿ االتفاقية حيز التنفيذ بحموؿ
.2012
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ثالثا :اللاتمة:
 -28خالؿ مختمؼ البعثات واالجتماعات والمؤتمرات والحمقات الدراسية ،شددت المجنة
الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف والنازحيف داخمياً عمى
أىمية تنفيذ جميع الدوؿ األعضاء خطة العمؿ المنبثقة عف نتائج القمة الخاصة

لرؤساء دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي لعاـ  2009حوؿ الالجئيف والعائديف
والنازحيف داخميا في أفريقيا حيث أف جميع العناصر متوفرة لمتصدي لألسباب
الجذرية لمنزوح القسري وتحدياتو في البحث عف حموؿ دائمة لمشكمة النزوح
القسري.
 -29وعميو ،ستواصؿ المجنة الفرعية لمجنة الممثميف الدائميف بشأف الالجئيف والعائديف
والنازحيف داخميا ،إلى جانب مفوضية االتحاد األفريقي ،وبالتعاوف مع شركاء
االتحاد األفريقي ،العمؿ عمى تنفيذ خطة العمؿ حسبما يقتضيو تفويض رؤساء
دوؿ وحكومات االتحاد األفريقي.
-
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