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أوال -مقدمة:
 .0قامت المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا التابعة لمجنة الممثمين الدائمين
بدعم من مفوضية االتحاد األفريقي وبالتعاون مع شركاء االتحاد األفريقى باألنشطة التالية وفقا

لخطة عمميا لسنة  0202التي اعتمدتيا المجنة الفرعية في  01مارس .0202
ثانيا -األنشطة:
االجتماعات النظامية لمجنة الفرعية.

 .0عقدت المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا اجتماعيا األول من السنة في
 4مارس  0202لوضع برنامج عمميا.

 .1عقدت المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا بمشاركة جميع الدول
األعضاء اجتماعيا النظامي األول من السنة في  01مارس  0202في إطار أنشطتيا الجارية

وقامت ببحث واعتماد برنامج أنشطتيا لسنة .0202

 .2اجتمعت ىيئة مكتب المجنة الفرعية في  00يونيو  0202في جمسة عمل لبحث برنامج عمل
اجتماع لجنة الممثمين الدائمين بكامل ىيئتيا.

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

المشاركة في أنشطة المفوضية:.
 .4نظمت مفوضية االتحاد األفريقي باالشتراك مع المجمس النرويجي لالجئين مائدة مستديرة رفيعة
المستوى في فبراير  0202حول الالجئين الصوماليين في كينيا عمى أساس االتفاقية الثالثية بين
حكومة كينيا وحكومة الصومال ومفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين وذلك استنادا إلى

خطة عمل كامباال واألولوية اإلستراتيجية إلدارة الشؤون السياسية المتعمقة بالحمول الدائمة
لمنزوح .وقد حضر المقاء ممثمو حكومة كينيا ومفوضة الشؤون السياسية ورئيس المجنة الفرعية
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لالجئين والعائدين والنازحين داخميا التابعة لمجنة الممثمين الدائمين والييئة الحكومية المشتركة

لمتنمية والبنك األفريقي لمتنمية والعناصر الفاعمة األساسية في المجال اإلنساني والمشاركة فى
تصميم وتنفيذ الحمول الدائمة لفائدة السكان النازحين .وركزت مناقشات المائدة المستديرة عمى

المواضيع الثالثة اليامة التالية  8شروط عودة النازحين داخميا والالجئين؛ الدعم الييكمى من أجل
العودة النيائية؛ والممارسات المبتكرة من أجل التوصل إلى حمول دائمة .اقترحت المائدة المستديرة

الرفيع المستوى ضرورة عقد اجتماع مماثل لمبحث عن حمول دائمة والسيما بالنسبة لحاالت
المجوء القائمة منذ فترة طويمة مثل جميورية الكونغو الديمقراطية وجميورية أفريقيا الوسطى

وجنوب السودان ،مع األخذ بعين االعتبار خصوصية أوضاعيم.
 .5خالل ىذه الميمة ،رافق رئيس المجنة الفرعية مفوضة الشؤون السياسية لحضور حفل افتتاح
مستشفى االتحاد األفريقي في مخيم داداب لالجئين في شمال كينيا .وخالل مؤتمر االتحاد

األفريقي إلعالن التبرعات حول منطقة القرن األفريقي في  ،0200تم منح منظمة الصميب

األحمر الوطنية في كينيا مميون دوالر أمريكي لمتعامل مع الجفاف .وقد قامت المنظمة ببناء
مستشفى لممجتمع المحمي في منطقة داداب .وقد وافقت المجنة الفرعية عمى تقديم مساىمة بمبمغ

مائة ألف دوالر أمريكي لتجييز المستشفى ألنو يمبي أيضا احتياجات الالجئين في المنطقة.

لوحظ أن الصميب األحمر الكيني قد حقق الكثير مع حد أدنى من الموارد وذلك مثال عمى ما
يمكن أن تحققو مساعدة رمزية من االتحاد األفريقي في المستقبل وخاصة إذا كانت األىداف ذات
صمة بمشاريع.

 .6في مارس  0202قامت المفوضية ،بالشراكة مع االتحاد الدولى لجمعيات الصميب األحمر
واليالل األحمر ،ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية باألمم المتحدة ،بتنظيم "حوا ار حول االستجابة

لمكوارث" بين الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث من أجل توعيتيا ،عمى وجو الخصوص ،بأنظمة
التنسيق العالمية واإلقميمية التى تم وضعيا لالستجابة لمكوارث وقوانين إدارة الكوارث ومسائل

المساءلة والنوعية بشأن االستجابة لمكوارث .وكان ىذا الحوار بمثابة منتدى لمبمدان المتأثرة
بالكوارث ،والشركاء فى المجال اإلنساني ،والمؤسسات اإلقميمية ،لتحديد أوجو القصور الحالية في
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طرق االستجابة لمكوارث ،وبرامج العمل من أجل تحسين القدرات الوطنية والمحمية وكذلك تعزيز
التنسيق فى ىذا المجال .وقد شارك رئيس المجنة الفرعية فى ىذا الحوار.

بعثات المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا التابعة لمجنة الممثمين
الدائمين
 .7قام أعضاء المجنة الفرعية بعدة بعثات في الفترة نفسيا بدعم من قسم الشؤون اإلنسانية بإدارة
الشؤون السياسية .وتندرج ىذه البعثات ضمن مقرر المجنة الفرعية الذي يطمب من المفوضية

القيام بجممة من األنشطة خالل سنة  ،0202تتضمن من بين أمور أخرى ،إيفاد بعثات تقييم
ميدانية إلى الدول األعضاء فى االتحاد األفريقى األكثر تأث ار بمشاكل الالجئين والعائدين
والنازحين داخميا واألزمات اإلنسانية أخرى .وقد تم إيفاد بعثات تقييم إنسانية إلى الدول األعضاء

التالية8

 جميورية الكونغو الديمقراطية. جميورية سيشل -جميورية تشاد.

 جميورية بورونديأ) البعثة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية
 .02زارت بعثة المجنة الفرعية جميورية الكونغو الديمقراطية من  1إلى  02فبراير  .0202وقد ترأس
بعثة االتحاد األفريقى سعادة السيد مانيل كوسالفس سفير جميورية موزمبيق في إثيوبيا وممثميا
الدائم لدى االتحاد األفريقي ورئيس المجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخميا التابعة
لمجنة الممثمين الدائمين.

 .00بعد عقد لقاء السمطات الحكومية المكمفة بالشؤون االجتماعية واإلنسانية والمجتمع المدنى
ووكاالت منظومة األمم المتحدة الموجوده فى كينشاسا ،توجيت البعثة إلى شرق البالد وخاصة
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غوما في مقاطعة شمال كيفو لزيارة السكان النازحين داخميا فى مخيم مونجونجا  ،1الواقع عمى
بعد عشرة كيمومترات غرب مدينة غوما.

 .00يتضمن مخيم مونجونجا  1أشخاصا نزحوا داخميا بسبب اليجمات التي شنتيا حركة M23
أرضي ماساسى في بداية سنة  .0201وعمى الرغم من انتصار القوات
وقوات سمبية أخرى من ا

المسمحة لجميورية الكونغو المدعومة بقوات بعثة األمم المتحدة من أجل اإلستقرار فى جميورية

الكونغو الديمقراطية عمى الجماعة المسمحة الرئيسية وىي حركة ، M23ال يزال السكان المدنيون

في المخيمات  ،يرفضون العودة إلى منازليم خشية التعرض ليجمات جديدة.

 .01يتضمن موقع مونجونجا 1حاليا  6.322أسرة نازحة أى حوالى  20.222نازح داخمي .واستجابة
لموضع اإلنسانى الطارىء فى جميورية الكونغو الديمقراطية ،قدم االتحاد األفريقي منحة رمزية

قدرىا مئتا ألف دوالرأمريكى ( 022.222دوالر أمريكي) ليذا البمد عن طريق المفوضية السامية

لالجئين ،كمساىمة فى عمل استقبال النازحين وادارة مواقع النازحين داخميا.
ب) البعثة إلى جمهورية سيشل

 .02قامت بعثة المجنة الفرعية بزيارة لجميورية سيشل من  2إلى  24فبراير 0202عقب األضرار
التي لحقت باألرخبيل من جراء العاصفة المدارية "فيمنج" فى يناير .0201

 .03وكانت ىذه البعثة بقيادة سعادة السيدة مامو از دينيانا جوزفين مولفا ،سفيرة جميورية بوتسوانا فى
إثيوبيا وممثمتيا الدائمة لدى اإلتحاد األفريقى ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا

 .04كانت العاصفة المدارية "فيمنج" قد خمفت خسائز كبيرة فى سيشل ،مما دفع السمطات إلى إعالن
حالة الطوارئ وطمب المساعدة الدولية .وتسببت ىذه العاصفة التى صاحبتيا أمطار غزيرة ،فى

حدوث فيضانات خطيرة فى ثالث مناطق ىي 8أنصوبين وأوكاب وبونتالرى التي أعمنت كمناطق
منكوبة .كما تضررت منطقتان ىما كاسكاد والديك أيالند بشكل ممحوظ.
 .05وتضامنا مع حكومة وشعب السيشل قدم االتحاد األفريقى مبمغا رمزيا قيمتو مئة ألف دوالر
أمريكي ( 022.222دوالر أمريكي) كمساىمة فى جيود الحكومة.
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ج) البعثة إلى جمهورية تشاد
 .06قامت بعثة المجنة الفرعية لمممثمين الدائمين بزيارة إلى جميورية تشاد من  00إلى 03
مايو 0202بقيادة صاحبة السعادة السيدة أموكو فيرجينى كوفاىى ،سفيرة جميورية توجو فى
إثيوبيا وممثمتيا الدائمة لدى األتحاد اإلفريقى .ويتميز الوضع اإلنسانى فى تشاد بتوافد الالجئين

والعائدين من جميورية وسط أفريقيا حيث اتسمت أعمال العنف بالطابع الديني – العرقي.

 .07دخل حوالى  032.222شخص من العائدين التشاديين والالجئين إلى األراضى التشادية بسبب
األزمة في جميورية وسط أفريقيا ،ويتم استقباليم حاليا فى مواقع العبور ،ومخيمات االستقبال.

وقد زارت بعثة اإلتحاد األفريقى مخيم زافاى الواقع عمى بعد  03كيمومت ار من العاصمة إنجمينا

والذى يستضيف حوالى  0,222من التشاديين العائدين من وسط أفريقيا .وتضامنا مع حكومة

وشعب تشاد ،قدم االتحاد األفريقي مساعدة رمزية قدرىا مئة ألف دوالر أمريكي(022.222دوالر

أمريكي) لممكتب المحمى لممنظمة الدولية لميجرة لدعم عمميا من أجل نقل األشخاص النازحين

من جميورية أفريقيا الوسطى الى تشاد وتحديد بياناتيم وايجاد مأوى ليم.
د) البعثة إلى جمهورية بوروندى:

 .02قامت بعثة المجنة الفرعية بزيارة إلى جميورية بوروندي من 05إلى  10مايو 0202إلجراء تقييم
إنسانى لمكارثة الطبيعية الناجمة عن األمطار الغزيرة فى فبراير .0202

 .00وكان يقود ىذه البعثة سعادة السيد نعيم آكيبو ،سفير جميورية بنين في إثيوبيا وممثميا الدائم لدى
اإلتحاد األفريقى ولجنة األمم المتحدة اإلقتصادية فى أفريقيا.
 .00تم إشراك خبيرين متخصصين فى إدارة الكوارث الطبيعية من وكالة إدارة الطوارئ الوطنية
النيجيرية والمعيد الموزمبيقي الوطنى إلدارة الكوارث الطبيعية ،وذلك لتبادل الخبرات مع السمطات
البوروندية المكمفة بإدارة الكوارث والتوصل معا إلى حمول تمكن من تعزيز االستعداد واالستجابة
عمى الصعيد اإلنساني في المستقبل.
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 .01أدت األمطار الغزيرة في  7فبراير  0202إلى حدوث فيضانات تضرر منيا أكثر من
 002.222شخص وأودت بأرواح حوالى  025أشخاص في العاصمة بوجمبورا .و ازرات بعثة

االتحاد األفريقي المنكوبين في مخيمات كيمانا 0وبوتريرى وأعمنت عن تقديم االتحاد األفريقى
مساعدة قيمتيا مئة ألف دوالر أمريكى( 022.222دوالر أمريكى) لصالح المنكوبين.
ثالثا – الخالصة:
 .02نفذت المجنة الفرعية لمممثمين الدائمين لالجئين الكثير من خطة عمميا وستواصل تنفيذ برنامج
أنشطتيا خالل الجزء المتبقي من السنة .ونظ ار لمتحديات اإلنسانية المختمفة التى تواجو القارة،

فإن المجنة الفرعية ستركز عمى األنشطة التالية الواردة في خطة عمميا8

 -0مواصمة القيام بالبعثات إلى الدول األكثر تضر ار بمشاكل الالجئين والعائدين والنازحين
داخميا في أوغندا ،مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية الصحراوية
الديمقراطية وجنوب السودان وزيمبابوي؛

 -0البحث عن الفرص لمدعوة من أجل االستجابة المالئمة لإلنذارات المبكرة باألزمة اإلنسانية
الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية عمى حد سواء؛

 -1التشاور والعمل مع المجنة الفرعية لالجئين والمجنة الفرعية لممساعدة الطارئة الخاصة في
حاالت الكوارث الطبيعية في أفريقيا التابعتين لمجنة الممثمين الدائمين وذلك بيدف ترشيد

دورييما وتفويضييما – يوليو 0202؛

 -2العمل مع المجنة الفرعية لمممثمين الدائمين لمميزانية لوضع خارطة طريق لتنفيذ مقرر
المجمس التنفيذي

)EX.CL/DEC.567(XVII

بشأن زيادة مخصصات العمل اإلنساني

لممفوضية بنسبة  %0إلى  %2وذلك بيدف تنفيذىا بحمول .0204
 -3حضور االجتماعات التالية:
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-

اجتماع المجنة الفنية المتخصصة لميجرة والالجئين والنازحين داخميا في أبوجا،
نيجيريا ،في ( 4102سيتم تحديد الموعد باالتفاق بين حكومة نيجيريا ومفوضية
االتحاد األفريقي)؛

-

األعمال التحضيرية لمقمة اإلنسانية العالمية التي ستعقد في  4102في اسطنبول،
تركيا (سيتولى مكتبنا وادارة الشؤون السياسية تحديد تفاصيل العممية األفريقية)؛

-

اجتماع المجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في أكتوبر
 4102في جنيف ،سويس ار ؛

-

الندوة اإلنسانية السنوية لالتحاد األفريقي في سبتمبر  4102في نيروبي ،كينيا؛

-

المنتدى السنوي لممنظومة األفريقية لمحكم حول تعزيز الحكم في حل النزاعات في
أفريقيا – أكتوبر  ،0202داكار ،السنغال.
-
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