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تقرير المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لالجئين
االاائدين االناححين دالميا في ففريقيا
فاال :مقدمة:
 .1نفذت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لبلجئين والعائدين والنازحين داخميا،
برنامج عمميا لمفترة من فبراير إلى ديسمبر  2012طبقا لمتوصيات والمقررات
واإلعبلنات السابقة لممجمس التنفيذي وقمم رؤساء الدول والحكومات ال سيما
مقرر المجمس التنفيذي ) EX.CL/DEC.686(XXالمعتمد في يناير .2012
ثانيا :األنشطة:
 .2قامت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لبلجئين باألنشطة الرئيسية التالية:
 زيارة الدول األعضاء األكثر تضر ار من األوضاع اإلنسانية بما في ذلك الكوارثالطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان.
 االجتماعات والندوات/ورش العمل االستجابة لمكوارث الطبيعية االحتفال باليوم األفريقي/العالمي لبلجئين رصد وضع النزوح القسريباثات التقييم الميداني:
 .3خبلل الفترة قيد البحث ،قامت وفود من المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين
لبلجئين ببعثات إلى موريتانيا والنيجر وجنوب السودان حيث قيمت الوضع
اإلنساني لبلجئين والعائدين والنازحين داخميا بما في ذلك ضحايا الكوارث
الطبيعية والكوارث من صنع اإلنسان .اجتمعت الوفود مع المسؤولين الحكوميين
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وممثمي االتحاد األفريقي وشركاء االتحاد األفريقي ومختمف المنظمات اإلنسانية
وتبادلت معيم اآلراء .وأجرت أيضا محادثات مع البلجئين والعائدين والنازحين
داخميا خبلل زياراتيا لمخيمات /مستوطنات البلجئين ومناطق العائدين.
 .4في البمدان الخارجة من النزاعات والكوارث ،الحظت المجنة الفرعية لمجنة
الممثمين الدائمين لبلجئين الحاجة الممحة إلى دعم المجتمع الدولي لمساعدتيا
عمى وضع مشاريع طويمة األمد تمكنيا من الحفاظ عمى سبل عيش مستدامة.
 .5صاغت المجنة الفرعية بعض التوصيات لتقديميا إلى االتحاد األفريقي دعما
لمجيود التي تبذليا الحكومات لمساعدة ضحايا النزوح القسري.
 .6في جنوب السودان ،قاد البعثة سعادة سفيرة جميورية ليبيريا لدى إثيوبيا ،السيدة
فيفيان ت .وريو .وكان اليدف الرئيسي من البعثة ىو زيارة مخيمات اإلقامة
المؤقتة ومناطق العائدين والبلجئين والنازحين داخميا وتحديد بعض المشاريع
إليجاد حمول طويمة األمد يمكن أن يموليا االتحاد األفريقي .باإلضافة إلى ذلك
وبغية التوصل إلى رؤية نافذة فيما يخص الوضع اإلنساني واألمني والتحديات
األخرى التي يواجييا جنوب السودان ،كان ىناك تبادل لآلراء مع المسؤولين
الحكوميين بما في ذلك المجتمعات المحمية والممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
اإلنمائي ،ومسؤولين من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون البلجئين إلى
جانب الوكاالت اإلنسانية األخرى.
 .7قدم المسؤولون الحكوميون في مختمف الو ازرات معمومات مفصمة حول الوضع
اإلنساني الحالي السائد في البمد ال سيما فيما يتعمق بمسائل النزوح القسري.
وذكروا أن البمد استقبل حوالي  300,000من مواطنيو من البمدان المجاورة.
باإلضافة إلى ذلك ،عاد أكثر من  350,000من السودان منذ أكتوبر  0202في
حين من المتوقع أن يعود بين  500,000و  700,000شخصا ال يزالون في
السودان .وأُشير إلى أن عممية العودة من السودان واجيتيا عدة تحديات مثل
نقص البنية التحتية لمنقل التي تتسبب أحيانا في بقاء العائدين محصورين لمدة
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أسابيع .وتحتاج كل ىذه األعداد من العائدين إلى إعادة توطينيم وادماجيم في
المجتمع .عبلوة عمى ذلك ،بسبب أنشطة جيش الرب لممقاومة ،واجو البمد أيضا
مشكمة آالف البلجئين من البمدان المجاورة بما في ذلك حوالي  100,000الجئ
من السودان .وينتشر حوالي  350,000نازحا داخميا في أنحاء البمد .ولقد أثرت
التحركات الجماعية لؤلشخاص بشكل كبير عمى الوضع اليش السائد في البمد.
 .8تشمل أىم التحديات المحددة التي تواجييا ىذه األمة الجديدة :األمن عمى
المناطق الحدودية ،وتخصيص األراضي لمعائدين إلعادة توطينيم وادماجيم في
المجتمع ،ومنع النزاعات بين الجماعات ،والبنية التحتية وعمى وجو الخصوص
الطرق المغذية واألدوات الزراعية وانتاج األغذية وتوفير الخدمات األساسية
والحكم الرشيد والمساءلة .يجب معالجة جميع ىذه العوامل بغية تحقيق السمم
واالستقرار والتركيز بعد ذلك عمى التنمية االجتماعية واالقتصادية.
 .9أكمل الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وموظف مفوضية األمم
المتحدة السامية لشؤون البلجئين المعمومات التي قدمتيا السمطات الحكومية .وتم
التشديد عمى أىمية مبادرة االتحاد األفريقي لتوفير خبراء فنيين من الدول
األعضاء في االتحاد األفريقي لتولي الخدمة العامة في إطار سياسة إعادة
اإلعمار والتنمية في مرحمة ما بعد النزاعات .وأعطيا المثال الجيد لثبلث دول
أعضاء في إطار مبادرة منظمة إيغاد التي قدمت مثل ىذه الخدمات ودعيا
البمدان األخرى إلى أن تحذو حذو ىذه الدول .وفي الوقت نفسو ،أشا ار إلى أن
التحديات اإلنسانية كبيرة وتستدعي االىتمام العاجل لممجتمع الدولي.
 .10قام الوفد بزيارة مخيمات اإلقامة المؤقتة في محطة  3وايست ومعيد تدريب
المعممين في جوديمي التي تديرىا المفوضية السامية لشؤون البلجئين وشريكيا
المحمي منظمة أكروس في جنوب السودان .وقد وصل حوالي  0222شخصا
عبر السفن والطائرات من الخرطوم ،السودان إلى محطة وايست  3حيث كان
من المتوقع أن يقيموا ىناك لمدة أسبوعين إلى ثبلثة أشير .تقدم منظومة األمم
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المتحدة من خبلل فريق األمم المتحدة الخدمات األساسية .باإلضافة إلى
الجولة ،تحدث الوفد مع األشخاص الراغبين في أن يعاد توطينيم في قراىم أو
مجتمعاتيم في أقرب وقت ممكن غير أنيم في الوقت نفسو اشتكوا من أنواع
الغذاء المقدم ليم ونقص أدوات النظافة والدعم االحتياطي وعدم كفاية المكان
المخصص ليم.
 .11زار الوفد أيضا المرافق في معيد تدريب المعممين في جوديمي وىو موقع
لتدريب المعممين غير أن الحكومة منحتو األمم المتحدة الستخدامو كمكان
لئلقامة المؤقتة لمعائدين من الخرطوم .وتتم إدارة ىذا المخيم بنفس الطريقة
التي تتم بيا إدارة المخيم الموجود في محطة وايست  .3وصل الوفد بالطائرة
وفي الوقت الذي أجرى فيو زيارتو لمموقع كان ىذا األخير يضم من 03222
إلى  00222شخصا مكونين أساسا من فرادى األسر .وقد أمضى الوفد
أسبوعين في الموقع.
 .12الحظت البعثة أن العائدين في مخيمات اإلقامة المؤقتة كانوا حريصين عمى
إعادة توطينيم وادماجيم في قراىم /مجتمعاتيم في أقرب وقت ممكن غير أنيم
ال تزال لدييم مشاكل في الحصول عمى أمتعتيم وعمى أراض في قراىم/
مجتمعاتيم.
 .13تقع مدرسة جومباري االبتدائية عمى بعد حوالي  01كمم من مدينة ياي وحوالي
 22كمم من جوبا .وعمى الرغم من إمكانية الوصول إلى المكان عن طريق
منفذين ،فإنو يصعب الوصول إلى المدرسة ألن الطرق وعرة وموحمة خاصة
خبلل موسم األمطار .وال يمكن الوصول إلى المكان إال عن طريق المركبات
المدفوعة بالعجبلت األربع أو مركبات الند كروزر .وقدم رئيس المجتمع
المحمي ومدير المدرسة لمبعثة معمومات حول المجتمع المحمي والمدرسة .يبمغ
عدد سكان المنطقة ما يقارب  0331شخصا يكونون حوالي  001أسرة معظم
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أعضائيا من كبار السن واألطفال ألن الشباب يغادرون إلى المراعي األكثر
اخض ار ار في المناطق األخرى وال سيما المدن.
 .14إن المدرسة مجيزة بأربعة مباني بما في ذلك مقر المعممين الذي يحتاج إلى
إعادة تأىيل .وىناك نقص في المرافق األخرى مثل الخدمات الصحية ومرافق
الترفيو والمياة الصالحة لمشرب إلى جانب النظافة والصرف الصحي .ويتضمن
طاقم المدرسة معممين اثنين إلى جانب المدير يقومون بتدريس  002طفبل
مسجبل في المدرسة تتراوح أعمارىم ما بين  2سنوات و 01سنة.
 .15نظ ار لكون اليدف الرئيسي من البعثة ىو زيارة مناطق العائدين والبلجئين
والنازحين داخميا وتحديد بعض المشاريع إليجاد حمول دائمة يمكن أن يموليا
االتحاد األفريقي ،اُقترحت عدة مشاريع عمى البعثة بالنسبة لمخيمي اإلقامة

المؤقتة واعادة تأىيل مدرسة جومباري االبتدائية إلى جانب مشروع إضافي لم
تقم البعثة بزيارة موقعو .بحثت البعثة المشاريع بإسياب وأوصت المفوضية،
من خبلل إدارة الشؤون السياسية ،بالعمل بشكل وثيق مع مكتب االتصال
لبلتحاد األفريقي في جنوب السودان لمتوصل إلى مشاريع مموموسة أكثر
يستفيد منيا العائدون والنازحون داخميا مباشرة فيما يخص برامج إعادة التوطين
واإلدماج وتساىم في التنمية المستدامة.
 .16فيما يخص موريتانيا والنيجر ،كان األمر متابعة لمختمف االجماعات المنعقدة
عمى عدة مستويات فيما يتعمق بوضع الطوارئ اإلنسانية في منطقة الساحل
الذي ُيعزى أساسا إلى األزمة الغذائية والتغذوية الناتجة عن الجفاف المستمر
والنزاع في مالي وارتفاع أسعار األغذية وانعدام األمن .كما ساىمت عودة
المياجرين من ليبيا في مشكمة النيجر.
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االحتفال باليام األفريقي/الاالمي لالجئين 02 :يانيا:
 .17كما جرت العادة ،شاركت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لبلجئين في
االحتفال باليوم األفريقي/العالمي لبلجئين يوم  02يونيو من كل سنة .تم القيام
باألنشطة طبقا لموضوع السنة الحالية .وشممت زيارة إلى مناطق البلجئين
والتوطين في جنوب السودان وتبرع رمزي قيمتو  20,000دوال ار أمريكيا .عبلوة
عمى ذلك ،أصدر رئيس المجنة الفرعية بيانا.
االجتماعات:
 .18عقد أعضاء المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لبلجئين االجتماعات التالية
وشاركوا فييا:
 بين فبراير ومارس  ،0200اجتمعت ىيئة مكتب المجنة الفرعية مرتينوبحثت برنامج عمل المجنة الفرعية .فضبل عن ذلك ،ناقشت أيضا الوضع
المزري لمطوارئ اإلنسانية في منطقة الساحل وأفضل طريقة لمساعدة
البمدان المتضررة.
 كان ممثل المجنة الفرعية أحد أعضاء الوفود الذين ترأسوا االجتماعاالستشاري مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية حول إدارة الكوارث
واالستجابة ليا المنعقد في ياوندي ،الكاميرون في فبراير .0200
 ترأس ممثل المجنة أيضا االجتماع االستشاري إلقميم الشمال المنعقد فيتونس العاصمة ،تونس في أبريل  0200حول الترويج التفاقية االتحاد
األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخميا في أفريقيا.
االستجابة لمكاارث الطبياية:
 .19نظ ار لطبيعة وضع الطوارئ اإلنسانية السائد في منطقة الساحل ،اجتمعت ىيئة
مكتب المجنة الفرعية مع المفوضية لبحث إمكانية التدخل اإلنساني باسم
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االتحاد األفريقي استجابة لموضع اإلنساني المتدىور والحاالت الطارئة المعقدة
المستفحمة في المنطقة .فقد تضرر أكثر من  01مميون شخص من األزمة
الغذائية والتغذوية المتفاقمة نتيجة لمجفاف المستمر والنزاع في مالي وارتفاع
أسعار المواد الغذائية وانعدام األمن .ويستدعي ىذا الوضع إجراءات ممموسة
عاجمة حيث أجازت ىيئة المكتب مقترح المفوضية بشأن تقديم مساعدة إنسانية
قيمتيا  450,000دوال ار أمريكيا كمساىمة إقميمية لمبمدان الستة األكثر تضر ار
وىي :بوركينا فاسو ،تشاد ،مالي ،موريتانيا ،النيجر والسنغال.
 .20عبلوة عمى ذلك ،قبمت ىيئة المكتب أيضا مقترح المفوضية تقديم

مبمغ

 50,000دوال ار أمريكيا لضحايا كارثة انفجار الذخائر في جميورية الكونغو.
رصد اضع النحاح القسري:

 .21الحظت المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين بارتياح التطورات السياسية
اإليجابية التي أفضت إلى إعادة البلجئين والنازحين داخميا إلى أوطانيم بشكل
طوعي في بعض البمدان في القارة وال سيما السودانيين وجنوب السودانيين
واألوغنديين.
 .22أعربت المجنة الفرعية أيضا عن قمقيا بشأن الوضغ غير األمني السائد في
بعض مناطق القارة مثل السودان وجنوب السودان والصومال ومالي وجميورية
الكونغو الديمقراطية ومنطقة دارفور في السودان وفي المنطقة الشمالية من
جميورية أفريقيا الوسطى .وفي الوقت نفسو ،أشادت المجنة الفرعية لمجنة
الممثمين الدائمين بالمفوضية عمى دور كسب التأييد والجيود التي تواصل بذليا
من أجل حل األزمات في البمدان المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعبة
والكوارث من صنع اإلنسان ومشاكل النزوح القسري لمسكان .وتم القيام بذلك
من خبلل تنفيذ خطة العمل الصادرة عن نواتج قمة االتحاد األفريقي الخاصة
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حول البلجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا المنعقدة في كامباال في
.0222
التااان مع شركاء االتحاد األفريقي:
 .23أحاط رئيس لجنة التنسيق التابعة لبلتحاد األفريقي المعنية بحماية ومساعدة
البلجئين والعائدين والنازحين داخميا ىيئة مكتب المجنة الفرعية عمما باألنشطة
المتوقع القيام بيا في  0200وأيضا الوضع اإلنساني العام في أفريقيا .شاركت
المجنة الفرعية أيضا في اجتماعات وورش عمل شركاء االتحاد األفريقي.
ثالثا :اللاتمة:
 .24ستواصل المجنة الفرعية لمجنة الممثمين الدائمين لبلجئين والعائدين والنازحين
داخميا بالتعاون مع المفوضية وشركاء االتحاد األفريقي ،رصد وضع النزوح
القسري في أفريقيا بغية ضمان معاممة ضحايا النزوح القسري وفقا لمصكوك
الدولية واإلقميمية المتعمقة بحماية البلجئين والنازحين داخميا .سيتم ذلك طبقا
لخطة العمل حول تنفيذ نواتج قمة االتحاد األفريقي الخاصة حول البلجئين
والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا المنعقدة في كامباال في .0222
-
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