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 بشأن الوضع اإلنساني في أفريقيا تقرير المفوضية
 

 مقدمة: 
 

لجنة الممثمين الدائمين  أبدتقدم التقرير ممثل إدارة الشؤون السياسية. وبعد العرض،  -0
 مالحظات وطمبت توضيحات عمى النحو التالي:و تعميقات 

 ة إلى وطنهم.تم إعادة جميع المواطنين الميبيين الذين غادروا البمد خالل األزم (0)

معظم اإلحصائيات الواردة في التقرير غير دقيقة. يجب أن تبذل المفوضية كافة  (3)
األعضاء وتقوم بعد ذلك بتحميمها  الجهود لمحصول عمى اإلحصائيات من الدول

 بغية التوفيق بين األرقام.الخاص 

 لم يتطرق التقرير بشكل مناسب لمكوارث مثل الفيضانات والجفاف والمجاعة. (2)

تثير مسألة تشديد سياسات المجوء وممارسة  عتبر استضافة الالجئين واجبا.ت (4)
اإلعادة القسرية التي تؤدي إلى خسائر في األرواح قمقا شديدا. هناك حاجة إلى 

 تحقيق التوازن بين االلتزامات في إطار القانون الدولي والسياسات الوطنية.

ت التي ُأعمن عنها خالل التبرعايتعين عمى المفوضية رفع تقارير عن وضع  (5)
مؤتمر اإلعالن عن التبرعات المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا في أغسطس 

3100. 

 ردا عمى ذلك، قدم ممثل المفوضية اإليضاحات التالية: -3

إلى الدول األعضاء عمى نحو منتظم لمحصول عديدة تم توجيه عدة نداءات  (0)
أحيانا وفي يجب ير أنه الوضع اإلنساني في بمدانها غعمى اإلحصائيات حول 

 الردود، االعتماد عمى اإلحصائيات التي يقدمها الشركاء. غياب 

بالحاجة إلى إدراج مسألة اإلعادة القسرية في عمما كما ينبغي المفوضية  قرت (3)
 مشروع المقرر باعتبارها مسألة تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمدول األعضاء.
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وستقوم مميون دوالر أمريكي  4.8 استممت المفوضيةفيما يخص التبرعات،  (2)
بتحويل المبمغ إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية لتخصيصه 
بشكل مناسب لمدول األعضاء. وقد وفت  كل من الجابون وموريتانيا 
وموريشيوس ورواندا وجنوب أفريقيا بتعهداتها والدول األعضاء األخرى مدعوة 

مفوضية التي قدمتها الجزائر إلى  العينيةيل المساهمة وتم تحو إلى القيام بالمثل. 
وسيتم تسميم المواد الغذائية التي قدمتها  لشؤون الالجئينالسامية األمم المتحدة 

 جنوب أفريقيا إلى برنامج األغذية العالمي.

 ستتم مراجعة المعمومات المتضمنة في التقرير قبل تقديمها إلى المجمس. (4)

 أوصت لجنة الممثمين الدائمين المجمس التنفيذي بأن:في الختام،  -2

 ومختمف مناطقها.بالتقرير عن الوضع اإلنساني في القارة  ًً يحيط علما (0)

وأصحاب المصمحة واألفراد عمى لجميع الدول األعضاء  يعرب عن عميق تقديره (3)
المساهمات السخية التي تم التعهد بها خالل مؤتمر االتحاد األفريقي إلعالن 

دعما لماليين ضحايا  3110عات المنعقد في مقر االتحاد في أغسطس التبر 
الجفاف والمجاعة في القرن األفريقي، ويدعو إلى مساهمات إضافية نظرا ألن 
 عدد ضحايا الجفاف والمجاعة يستمر في الزيادة عمى نحو خطير بعد المؤتمر.

تمت خالل من المفوضية المتابعة النشطة لمتبرعات والمساهمات التي  يطلب (2)
مؤتمر إعالن التبرعات بالتعاون الوثيق مع الوكاالت اإلنسانية المعنية حتى يتم 

 تسميم األموال في أقرب فرصة ممكنة لمسكان المتضررين في المنطقة.

العمل الوثيق مع المفوضية والمجموعات في إطار الدول األعضاء،  يدعو (4)
ستجابة لمطوارئ والحد من ، إلى االالمعنيينالشركاء االقتصادية اإلقميمية و 

دارتها من خالل تنفيذ األطر وااللتزامات القارية الحالية ذات  أخطار الكوارث وا 
بالبرنامج الصمة والقدرة عمى تنسيقها بشكل فعال بما في ذلك تمك المتعمقة 

 األفريقي الشامل لمتنمية الزراعية.
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تصديق عمى اتفاقية الدول األعضاء التي لم تقم بعد بالتوقيع وال ًً يدعو أيضا (5)
االتحاد األفريقي حول النازحين داخميا إلى القيام بذلك وتنفيذ خطة عمل قمة 
كمباال حول الالجئين والعائدين والنازحين داخميا في أفريقيا المنعقدة في أكتوبر 

3119. 

التي يواجه فيها الالجئون تشديد سياسات المجوء بعض التطورات  يالحظ بقلق (6)
إلعادة القسرية وفي بعض األحيان إلى خسائر في األرواح. يؤدي إلى ا مما

يشّدد عمى ضرورة قيام جميع الدول األعضاء باحترام وتنفيذ الصكوك ذات 
واتفاقية منظمة الوحدة  0950الصمة وخاصة اتفاقية األمم المتحدة لعام 

 جئين.الال حول 0969االتحاد األفريقي لعام األفريقية/

ء تزويد المفوضية باإلحصائيات حول عدد الالجئين من الدول األعضا يطلب (7)
 الذين تستضيفهم في أراضيها.

 من مشروع جدول أعمال المجمس التنفيذي. الجزء باءالبند في  إدراج (8)
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