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1. INTRODUÇÃO
1.
O Subcomité do Comité dos Representantes Permanentes (CRP) para
Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas em África, apoiada
pela Comissão da União Africana e em colaboração com os Parceiros da UA,
desenvolveram actividades abaixo descriminadas conforme o seu Plano de
Trabalho para 2014, adoptado pelo Subcomité do CRP em 13 de Março de 2014. .
II. ACTIVIDADES
Reuniões regulares do Subcomité
2.
A Mesa do Subcomité do CRP para Refugiados, Retornados e Pessoas
Internamente Deslocadas em África realizou a sua primeira reunião do ano em 6 de
Março de 2014 para trabalhar sobre o programa do Subcomité do CRP para
Refugiados, Retornados e PIDs.
3.
O Subcomité do CRP para Refugiados e Pessoas Internamente Deslocadas,
incluindo todos os Estados Membros realizou a sua primeira reunião regular do ano
em 13 de Março de 2014 como parte das actividades em curso e para analisar e
adoptar o Programa de Actividades para 2014.
4.
A Mesa do Subcomité do CRP reuniu-se em 11 de Junho de 2014 numa
sessão de trabalho para analisar o programa dos trabalhos do Subcomité do CRP
para Refugiados, Retornados e Pessoas Internamente Deslocadas (Subcomité de
todos os Estados Membros).
5.
A Reunião do Subcomité do CRP para Refugiados, Retornados e Pessoas –
internamente Deslocadas (Subcomité de todos os Estados Membros) avaliou os
seus progressos desde a adopção do seu Programa dos Trabalhos em Março de
2014 e deliberou sobre as vias a seguir.
Participação nas actividades da Comissão
6.
Em Fevereiro de 2014, em ligação com o Plano de Acção de Campala e a
prioridade estratégica do Departamento dos Assuntos Políticos para as soluções
duradouras a deslocação, a Comissão da União Africana, em parceria com o
Conselho Norueguês para os Refugiados, organizou uma Mesa Redonda de alto
nível sobre as soluções duradouras para os Refugiados somalis no Quénia,
baseada no Acordo Tripartido entre o Quénia, Governo da Somália e o Alto
Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Na Mesa Redonda
estiveram presentes representantes do Governo do Quénia, o Comissário dos
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Assuntos Políticos, Presidente do Subcomité do CRP para Refugiados, Retornados
e Pessoas Deslocadas, Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento
(IGAD), Banco Africano de Desenvolvimento e principais actores humanitários
envolvidos na concepção e implementação de soluções duradouras para as
populações deslocadas. Os debates da Mesa Redonda incidiram sobre os três
seguintes grandes temas : as condições de regresso dos refugiados, o apoio
estrutural para regresso duradouro e as práticas inovadoras para soluções
duradouras. A Mesa Redonda de Alto Nível propôs a necessidade de reuniões
similares na busca de soluções duradouras, especialmente para outros casos
prolongados tais como RDC, RCA e Sudão do Sul, tomando em consideração as
especificidades das suas situações.
7.
Durante essa Missão, o Presidente do Subcomité do CRP foi acompanhado
pelo Comissário dos Assuntos Políticos para oficialmente testemunhar a cerimónia
de abertura do Hospital da UA no Campo de Refugiados de Dadaab no Norte do
Quénia. Durante a Conferência de Doadores da UA de 2011 sobre o Corno de
África, a Cruz Vermelha Nacional do Quénia ofereceu USD 1.000.000 para tratar da
seca e eles construíram um Hospital para a comunidade local em Dadaab. O
Subcomité do CRP aprovou a sua contribuição no montante de USD 100.000 para
equipar o Hospital uma vez que também se preocupa com os refugiados da Região.
Foi registado que a Cruz Vermelha do Quénia obteve muitos sucessos com um
mínimo de recursos, um exemplo que a assistência da UA poderia tomar para
atingir no futuro os objectivos, especialmente as suas metas ligadas aos projectos.
8.
Em Março de 2014, a Comissão, em parceria com a Federação Internacional
das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) e o Gabinete
de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA),
organizou um «diálogo sobre as respostas as catástrofes» para as Agências
Nacionais de Gestão das Catástrofes a fim de sensibilizá-los nomeadamente sobre
os sistemas mundiais e regionais de coordenação criados para responder as
catástrofes, sobre o direito relativo a gestão das catástrofes bem como sobre as
questões de responsabilidade e da qualidade em matéria de respostas às
catástrofes. Esse diálogo serviu de Fórum para os Países atingidos, Parceiros
humanitários e as Instituições regionais identificarem as lacunas actuais nas
respostas às catástrofes e os programas de acção para melhorar as capacidades
nacionais e locais bem como para coordenação. O Presidente do Subcomité do
CRP participou nesse diálogo.
Missões aos Estados Membros atingidos pelos problemas dos refugiados,
repatriados e pessoas internamente deslocadas
9.
Diferentes Missões de avaliação da União Africana da situação humanitária
foram efectuadas pelos Membros do CRP com o apoio de funcionários da Divisão
dos Assuntos Humanitários do Departamento dos Assuntos Políticos. Essas
Missões tiveram lugar no quadro da Decisão do Subcomité do Comité dos
Representantes Permanentes (CRP) para refugiados, repatriados e pessoas
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internemente deslocadas que solicitou a Comissão para desenvolver uma série de
actividades em 2014 que incluiam, entre outros, o envio de Missões de avaliação no
terreno nos Estados Membros da UA mais atingidos pelos problemas dos
refugiados, repatriados e pessoas internamente deslocadas e por outras crises
humanitárias. As Missões de avaliação da situação humanitária foram efectuadas
nos seguintes Estados Membros:
-

República Democrática do Congo
República das Seycheles
República do Tchad
República do Burundi

a) Missão a República Democrática do Congo
10.
A Missão do Subcomité do CRP deslocou-se a República Democrática do
Congo de 3 a 10 de Fevereiro de 2014. Essa Missão da União Africana foi dirigida
por Sua Excelência Sr. Manuel Gonçalves, Embaixador da República de
Moçambique na Etiópia e junto da União Africana e Presidente do Subcomité do
CRP para Refugiados, Repatriados e Pessoas Internamente Deslocadas.
11.
Após ter-se encontrado com as relevantes Autoridades responsáveis pelos
assuntos sociais e humanitários, a Sociedade Civil e as Agências do Sistema das
Nações Unidas instaladas em Kinshasa, a Missão deslocou-se ao leste do País,
Goma, na Província do Norte do Kivu para visitar as populações internamente
deslocadas do Campo de Mungunga III, situado a uma dezena de quilómetros a
oeste de Goma.
12.
O Campo de Mungunga III está constituído por pessoas internamente
deslocadas em virtude dos ataques do início de 2013 do Movimento M23 e de
outras forças negativas do território Massissi. Apesar da victória das Forças
Armadas da República do Congo (FARDC), apoiadas pelas Forças da Missão das
Nações Unidas para Estabilização na República Democrática do Congo
(MONUSCO), sobre o principal grupo armado, o M23, em Novembro de 2013, as
populações civis instaladas no Campo recusam regressar as suas casas por receio
de novos ataques.
13.
O Campo de Mungunga III tem actualmente 8500 famílias ou seja cerca de
42.000 Pessoas Internamente Deslocadas (PDI). Como resposta a urgência
humanitária na República Democrática do Congo, a União Africana fez uma doação
simbólica no montante de duzentos mil dólares americanos (USD 200 000) ao País
através do HCR como contribuição para o trabalho de acolhimento e gestão dos
locais das pessoas deslocadas.
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b) Missão a República das Seicheles
14.
A Missão do Subcomité do CRP visitou a República das Seycheles de 4 a 6
de Fevereiro de 2014 na sequência dos danos causados ao Arquipélago pela
tempestade tropical «Felleng», de Janeiro de 2013.
15.
Essa Missão foi conduzida por Sua Excelência Senhora Mmamosadinyana
Josephine Molefe, Embaixadora da República do Botswana na Etiópia e
Representante Permanente junto da União Africana e da Comissão Económica para
África.
16.
A tempestade tropical «Felleng» causou importantes desgastes ao Seycheles
e levaram as Autoridades a declararem estado de urgência e a apelarem pela ajuda
internacional. Essa tempestade que foi acompanhada por uma forte pluviosidade
causou inundações graves em três Distritos a saber : Anse aux Pins, Au Cap e
Point Larue os quais foram declarados zonas sinistradas. Dois outros Distritos,
Cascade e La Digne Island, foram igualmente afectados de forma significativa.
17.
Em solidariedade com o Governo e Povo das Seicheles, a União Africana fez
uma doação simbólica de cem mil dólares americanos (USD 100.000) como
contribuição aos esforços do Governo.
c) Missão a República do Chade
18.
A Missão do Subcomité do CRP para refugiados, repatriados e pessoas
deslocadas em África deslocou-se a República do Chade de 21 a 25 de Maio de
2014 sob a direcção de Sua Excelência Senhora Amoko Virginie Kouvahe,
Embaixadora da República do Togo na Etiópia e Representante Permanente junto
da União Africana. A situação humanitária no Chade é dominada pelo fluxo ao
território tchadiano de retornados e refugiados provenientes da República Centroafricana onde a violência tomou uma conotação étnico-religiosa.
19.
Cerca de 150.000 pessoas constituídas por retornados tchadianos e
refugiados entraram no território tchadiano pelo facto da crise centro-africana e
estão actualmente acolhidos em locais de trânsito e nos campos de acolhimento. A
Missão da União Africana visitou o Campo de Zafaye que se encontra a 15
quilómetros da capital N’Djamena e que acolhe cerca de 2000 retornados
tchadianos da República Centro-africana. Como prova de solidariedade com o
Governo e o Povo do Tchad, a União Africana fez uma doação simbólica de cem mil
dólares americanos (USD 100.000) ao Escritório Local da Organização
Internacional da Migração (OIM) para apoiar os seus trabalhos de circulação,
selecção e assentamento das populações da RCA para Tchad.

4

d) Missão a República do Burundi
20.
A Missão do Subcomité do CRP visitou a República do Burundi de 27 a 31 de
Maio de 2014 a fim de efectuar uma avaliação da situação humanitária resultante da
catástrofe natural causada pelas chuvas torrenciais de Fevereiro de 2014.
21.
Essa Missão foi conduzida por Sua Excelência, Senhor Naim Akibou,
Embaixador da República do Benin na Etiópia e Representante Permanente junto
da União Africana e da Comissão Económica para África.
22.
Dois Peritos da União Africana especializados na gestão de catástrofes
naturais vindos da « Nigerian National Emergency Management Agency e do
Instituto Nacional de Gestão das Catástrofes de Moçambique, respectivamente
foram integrados na Missão a fim de poder estabelecer contactos com as
Autoridades burundesas responsáveis pela gestão das catástrofes para
encontrarem em conjunto soluções para reforçar a preparação para o futuro e
respostas.
23.
As chuvas torrenciais de 09 de Fevereiro de 2014 provocaram inundações
que atingiram mais de 220 000 pessoas e causaram a morte de cerca de 107
pessoas na capital Bujumbura. A Missão da União Africana visitou os sinistrados
dos Campos de Kimana 1 e Buterere e anunciou uma doação da União Africana de
cem mil dólares americanos (USD 100.000) em benefício das populações.
III. CONCLUSÃO
24.
O Subcomité do CRP como até agora cobriu muitos trabalhos do seu plano e
continuará executando o seu programa de actividades para o resto do ano. Tendo
em conta os diversos desafios humanitários do Continente, o Subcomité se
concentrará sobre as actividades de seguimento consignadas no seu Plano dos
Trabalhos:
1. Continuidade das Missões aos Países mais atingidos pelos problemas dos
refugiados, retornados e pessoas internamente deslocadas ao Uganda,
Madagáscar, RCA, República Árabe Saharaoui Democrática, Sudão do Sul e
Zimbabwe ;
2. Procura de oportunidades para advocacia na busca de respostas adequadas
aos alertas precoces das crises humanitárias, provocadas tanto pelos
conflitos como pelas catástrofes naturais;
3. Trabalho sobre a fusão do Subcomité do CRP e o Fundo Especial para
Assistência de Emergência com o objectivo de tratar a necessidade de
harmonização dos mandatos e dos papéis entre os dois – Julho de 2014 ;
4. Trabalho com o Subcomité do CRP para Orçamentos no sentido de elaborar
um Roteiro para implementação da Decisão do Conselho Executivo Ex.
CL/Dec 567 (XVII) sobre o aumento em 2% a 4% da afectação para os
trabalhos humanitários da Comissão;
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5. Participação nas seguintes reuniões:
- STC sobre Migração, Refugiados e Pessoas Internamente Deslocadas em
Abuja, Nigéria, 2014 (as datas serão conjuntamente decididas entre o
Governo e a CUA)
- Preparação para a Cimeira Mundial Humanitária, 2016, Istanbul, Turquia
- Reunião do Comité Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas –
Outubro de 2014-06-11 Simpósio Humanitário Anual da UA – Setembro de
2014-06-11 Plataforma Anual da AGA sobre o Reforço da Governação na
Resolução dos Conflitos em África
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