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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ DO CRP PARA OS REFUGIADOS,  
REPATRIADOS E DESLOCADOS INTERNOS 

(JANEIRO - DEZEMBRO DE 2020) 
 
1.0. INTRODUÇÃO 

 
1. O Subcomité do Comité de Representantes Permanentes (CRP) sobre 
Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos é responsável pela implementação 
das políticas da UA relativas às questões humanitárias. É constituído por todos os 
Estados-membros e é actualmente presidido pela República do Uganda. Durante o 
período de Janeiro a Dezembro de 2020, o Subcomité realizou várias actividades em 
conformidade com o seu plano de trabalho adoptado no início do ano. O plano de 
trabalho para 2020 foi executado num ambiente pouco auspicioso marcado pela 
doença do Coronavírus (COVID-19) que assolou o continente africano desde 
Fevereiro e ainda representa um grande perigo para a saúde, com consequências 
socioeconómicas e políticas desastrosas. As referidas actividades incluem:  
 

a. Informe ao Conselho de Paz e Segurança e aos Estados-membros sobre 
questões humanitárias; 
 

b. Contribuição financeira em apoio a 16 Estados-membros; 
 

c. Acompanhamento da operacionalização da Agência Humanitária da União 
Africana; 
 

d. Participação no Simpósio Humanitário Anual; 
 

e. Informes da Comissão; 
 

f. Celebração do Dia Mundial dos Refugiados; e  
   

g. Participação na reunião do Conselho Executivo (EXCOM) do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR). 

 
2.0. ACTIVIDADES 

 
2.1. Informe ao Conselho de Paz e Segurança e aos Estados-membros 

sobre Questões Humanitárias   
 

2. A Comissão da União Africana, em estreita ligação com o Subcomité do CRP para os 
Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos, informou ao Conselho de Paz e Segurança 
(CPS) durante a sua 921ª reunião realizada a 28 de Abril de 2020 sobre a situação dos 
deslocados internos, refugiados, repatriados, migrantes e agentes de manutenção da paz em 
África no contexto da pandemia do Coronavírus (COVID-19) em África. O informe foi 
apresentado pela Comissária para os Assuntos Políticos, a Embaixadora Minata Samate 
Cessouma. 
  

3. Esta reunião teve um impacto positivo ao apelar aos Estados-membros para 
facilitarem os esforços continentais contra a pandemia da COVID-19, abrindo os seus 
espaços aéreos para fins humanitários, incluindo a protecção aos trabalhadores da 
saúde e aos actores humanitários. 
 
4. A Comissão, com o apoio do Subcomité do CRP para os Refugiados, 

Repatriados e Deslocados Internos, apresentou um informe ao Conselho de Paz e 
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Segurança durante a sua 929ª reunião realizada sob o tema do ano: “Silenciar as 
Armas: Criação de condições favoráveis para o desenvolvimento de África” no dia 2 de 
Junho de 2020. A Comissão apresentou um informe sobre a cessação das 
hostilidades e a trégua humanitária em África no âmbito do Roteiro da UA para 
silenciar as armas no contexto da COVID-19.  
 
5. Esta reunião recebeu mais informes de dois importantes parceiros, 
nomeadamente o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
(ACNUR) e o Centro de Estudos e Investigação sobre o Terrorismo (ACSRT). 
 
6. A reunião salientou a urgência da prevenção, gestão e resolução de conflitos 
em África. Salientou a necessidade de as partes beligerantes cessarem as 
hostilidades, darem uma oportunidade à paz, intensificarem a acção humanitária e 
reservarem recursos para fazer face à pandemia da COVID-19.  
 
7. Durante a sua reunião realizada no dia 9 de Novembro de 2020, o Subcomité 
do CRP recebeu um informe do Sr. Cosmas Chanda, Representante do ACNUR junto 
da UA e da Comissão Económica das Nações Unidas para África sobre o impacto da 
COVID-19 na deslocação forçada em África.  
 
8. O informe destacou o facto de, em África, a pandemia do Coronavírus ter 
chegado a países que já têm dificuldades em lidar com o impacto de conflitos 
violentos, catástrofes naturais, terrorismo com consequências devastadoras para as 
pessoas deslocadas à força em todo o continente. 
 
9. África é o habitat de um terço das pessoas deslocadas à força, incluindo 19.2 
milhões de deslocados internos; 7,8 milhões de refugiados e requerentes de asilo; e 
172,000 apátridas. Estes grupos são mais vulneráveis aos efeitos adversos da 
COVID-19. As Nações Unidas lançaram o Plano Global de Resposta Humanitária, 
grande parte do qual é dedicado ao continente africano. 
 

2.2. Contribuição Financeira em Apoio a 16 Estados-membros 
 

10. O Subcomité do CRP fez uma contribuição financeira em apoio aos 16 
Estados-membros da União afectados por várias crises humanitárias durante o ano. 
Os países beneficiários são os seguintes: Sudão do Sul, Nigéria, República Árabe 
Sarauí Democrática, Camarões, Moçambique, Serra Leoa, Madagáscar, Lesoto, 
Maurícias, Senegal, Somália, Níger, Burkina Faso, Mali, Mauritânia e Sudão. Cada 
um destes países recebeu assistência financeira no valor de 100.000 USD para 
apoiar as respostas governamentais aos seus desafios humanitários específicos. O 
Sudão, que é o país mais afectado pelas inundações de 2020 e pelo recente grande 
número de refugiados da Etiópia, recebeu uma soma de 300.000 USD.  
 
11. O Subcomité não conseguiu realizar missões de avaliação humanitária nestes 
países no decurso do ano devido à pandemia da COVID-19. As medidas de 
confinamento, estados de emergência, recolher obrigatório, encerramento de 
fronteiras e restrição de viagens internacionais impediram o envio das missões de 
avaliação humanitária durante o período abrangido pelo relatório.  
 

2.3. Acompanhamento do Subcomité do CRP sobre a Operacionalização da 
Agência Humanitária da União Africana  
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12.  Tal como nos anos anteriores, o Subcomité do CRP para os Refugiados, 
Repatriados e Deslocados Internos continuou a acompanhar a implementação da 
Decisão da Conferência da UA - Assembly/AU/Dec.604 (XXVI) de 30 de Janeiro de 
2016, adoptada em Adis Abeba, Etiópia, que apela à criação de uma Agência 
Humanitária da União Africana (AUHA) para responder aos desafios humanitários no 
continente e à subsequente decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.2 (XXXVI) 
adoptada em Fevereiro de 2020, em Adis Abeba, que solicita à Comissão que acelere 
a validação do estudo de viabilidade sobre a Agência Humanitária da União Africana 
com a plena participação dos Estados-membros e das CER.  
 
13. Nos dias 8 e 9 de Junho de 2020, o Subcomité do CRP participou no Webinar 
envolvendo os Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais (CER) 
com o objectivo de validar o estudo de viabilidade sobre a operacionalização da 
Agência Humanitária da União Africana. Esta reunião aprovou o projecto de estudo 
de viabilidade com alterações. 
 
14. Os membros do Subcomité participaram na reunião subsequente dos Estados-
membros e das CER organizada pela Comissão a 10 de Novembro de 2020 para a 
validação do estatuto da Agência Humanitária da União Africana. A Sessão 
Extraordinária do Comité Técnico Especializado de Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos, que estava prevista para decorrer virtualmente de 24 a 27 de 
Novembro de 2020, não pôde ser convocada pela Comissão devido à COVID-19. 
Consequentemente, a Sessão Extraordinária do Comité Técnico Especializado de 
Justiça e Assuntos Jurídicos, convocada de 27 a 30 de Novembro de 2020, não pôde 
analisar o projecto de Estatuto da Agência conforme inicialmente previsto.  
 
15. O projecto de estatuto da Agência será analisado na 4ª Sessão Ordinária do 
Comité Técnico Especializado de Migração, Refugiados e Deslocados Internos 
agendada para Março de 2021 e do Comité Técnico Especializado de Justiça e 
Assuntos Jurídicos antes de ser submetido à Sessão Ordinária do Conselho 
Executivo em Julho de 2021 para apreciação e adopção, criando condições para a 
operacionalização da Agência em 2021. O Subcomité continuará a acompanhar a 
operacionalização da Agência Humanitária da União Africana em 2021. 

 
2.4.  Participação no Simpósio Humanitário Anual  

 
16. De 11 a 13 de Novembro de 2020, a Comissão organizou e acolheu o 8º 
Simpósio Humanitário Anual subordinado ao tema: Acção Humanitária e Silenciar as 
Armas. O simpósio humanitário de três dias teve uma ampla participação dos 
membros do Subcomité do CRP para os Refugiados, Repatriados e Deslocados 
Internos, que incluiu todos os Estados-membros da UA e foi concebido em torno dos 
seguintes subtemas: a) Apoio às respostas humanitárias inclusivas à pandemia da 
COVID-19 em África; b) Acção Humanitária no contexto do tema da UA do ano de 
2020: Silenciar as Armas: Criação de condições favoráveis para o desenvolvimento 
de África no contexto humanitário e c) Criação do Ímpeto nas realizações do Tema da 
UA para o ano de 2019: Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos: Rumo a 
uma Solução Duradoura para a Deslocação Forçada em África”.  
 
17.  Para além dos Estados-membros da UA, membros do Subcomité do CRP 
para os Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos, o 8º Simpósio Humanitário 
anual contou com a participação de representantes de órgãos da UA, CER, parceiros, 
meios de comunicação social, representantes de deslocados, organizações da 
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sociedade civil, instituições de investigação e jovens. A reunião constituiu uma 
ocasião para os participantes reflectirem e debaterem sobre as respostas 
humanitárias na UA no contexto da COVID-19, ao mesmo tempo que fizeram o 
balanço dos progressos alcançados na implementação dos temas da UA para 2019 e 
2020. 
 
18. No subtema relacionado com a Resposta Humanitária à Pandemia da COVID-
19 em África, o Simpósio sublinhou o impacto adverso sem precedentes da COVID-
19 em África. Este impacto é agravado por conflitos contínuos, catástrofes naturais, 
terrorismo e alterações climáticas. Há necessidade de um plano nacional de resposta 
à COVID-19 inclusivo baseado na “sociedade no seu todo” e centrado na abordagem 
dos direitos humanos com o apoio da UA, em particular do CDC África. Estas 
respostas nacionais devem considerar os riscos específicos e as vulnerabilidades dos 
deslocados e dos detidos. O Subcomité do CRP tem um importante contributo e 
papel a desempenhar no apoio a esta iniciativa. 
 
19. No subtema relativo à Acção Humanitária no contexto do tema do ano de 
2020, a reunião enfatizou o impacto devastador dos conflitos na população civil, 
especialmente nas mulheres, jovens e crianças. Os conflitos geram uma deslocação 
em massa. Os refugiados e deslocados enfrentam desafios significativos, incluindo a 
falta de acesso a serviços básicos. A reunião reconheceu que a agenda de silenciar 
as armas é de facto ambiciosa, mas deve ser prosseguida com o apoio de todas as 
partes interessadas através do aumento do investimento, incluindo a diplomacia 
preventiva e o apoio a instituições e mecanismos baseados na UA, tais como o Painel 
dos Sábios, o FEMWISE e mecanismos semelhantes ao nível das CER. 
 
20. Relativamente ao subtema referente à Criação de ímpeto das realizações, a 
reunião expressou um forte reconhecimento pelo papel de liderança do promotor do 
tema, Sua Excelência Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Presidente da Guiné 
Equatorial por orientar a implementação bem-sucedida do Tema da UA para o ano de 
2019: Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos: Rumo a uma Solução 
Duradoura para a Deslocação Forçada em África. A reunião salientou as ligações 
intrínsecas entre os temas de 2019 e 2020, uma vez que ambos salientam a 
necessidade de prevenir conflitos violentos em África.  
 

21. O Simpósio reconheceu ainda várias realizações, incluindo a voz e o papel 
desempenhado pelas mulheres deslocadas na implementação do tema da UA para o 
ano de 2019. Cinco países, nomeadamente: Guiné Equatorial, Etiópia, Moçambique, 
Somália e Sudão do Sul ratificaram a Convenção da União Africana para a Protecção 
e Assistência aos Deslocados Internos (a Convenção de Kampala) durante o período 
em análise, aumentando o número de ratificações para 31. Não obstante estas 
realizações, o Simpósio reconheceu a necessidade de fazer mais para garantir a 
implementação eficaz da Convenção.   
 

2.5. Informe do Subcomité sobre as Inundações em África 
 
22. Nos dias 8 e 9 de Junho de 2020, o Subcomité, com o apoio da Comissão, 
organizou uma sessão aberta que incluiu os dois informes principais: (a) Informe do 
ACNUR sobre o impacto da COVID-19 nos deslocados e (b) Informe do OCHA sobre 
as inundações em África.  
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23. A OCHA demonstrou que há milhões de pessoas afectadas pelas inundações 
na África Oriental, Ocidental e Central, das quais cerca de 1,5 milhões foram 
deslocadas. Na África Oriental, mais de 4 milhões de pessoas foram afectadas, 
incluindo 1,6 milhões na Somália; quase 1,1 milhões na Etiópia; mais de 850,000 no 
Sudão do Sul; mais de 350,000 no Quénia; e milhares na Tanzânia e Uganda. No 
Sudão, cerca de 875,000 pessoas foram afectadas pelas piores inundações do país 
em décadas. Na África Ocidental e Central, as inundações afectaram 2,2 milhões de 
pessoas, mais do dobro do número do ano passado. Isto inclui mais de 515,000 
pessoas no Níger; mais de 435,000 na Nigéria; e mais de 285,000 no Chade. Vários 
países da África Austral sofreram igualmente devido às inundações no início de 2020. 
 
24.  A OCHA sublinhou que as inundações coincidem com a pandemia da COVID-
19 que perturbou a vida e os meios de subsistência das pessoas e sobrecarregou os 
recursos governamentais e humanitários em muitos países. As inundações 
destruíram casas, infra-estruturas, culturas e campos, ameaçando a produção 
agrícola, a segurança alimentar e os meios de subsistência socioeconómica. 
 
25. No Sudão, milhões de pessoas estavam em risco de contrair doenças 
transmitidas pela água e por vectores. No final de Setembro, foram notificados mais 
de 1,5 milhões de casos de malária, atingindo níveis epidémicos em 15 dos 18 
Estados e foram igualmente notificados surtos de chikungunya e febre hemorrágica 
viral.  
 
26. A OCHA concluiu que existem necessidades críticas de investimento no 
desenvolvimento, aviso prévio e actividades de longo prazo de mitigação de 
inundações, que muitos países em todo o continente estão a prosseguir de forma 
activa. Contudo, é igualmente importante reconhecer que a crise climática estava 
rapidamente a ultrapassar os esforços colectivos dos Estados-membros para prevenir 
e mitigar as catástrofes. Uma intensificação destes esforços deve, portanto, ser 
acompanhada por um impulso de acção global para enfrentar a crise climática.  
 

2.6. Comemoração do Dia Mundial dos Refugiados a 20 de Junho de 
2020 

 
27. No dia 20 de Junho de cada ano, o Subcomité, juntamente com a Comissão e 
os seus parceiros humanitários, comemoram o Dia Mundial dos Refugiados. A 
celebração do Dia Mundial dos Refugiados de 2020 foi condicionada pela COVID-19 
e, portanto, limitou-se à declaração proferida por Sua Excelência a Embaixadora 
Minata Samate Cessouma, Comissária para os Assuntos Políticos em nome do 
Presidente da Comissão. 
 
28. A declaração incentivou os Estados-membros a garantir que os esforços dos 
governos não se limitassem à abordagem dos desafios imediatos de cuidados de 
saúde causados pela pandemia da COVID-19, de modo a abordar igualmente e de 
forma abrangente os impactos socioeconómicos e políticos mais amplos da 
pandemia. Estes incluem efeitos de catástrofes naturais e alterações climáticas, 
pobreza endémica e fome, desemprego, desigualdades sociais, falta de água potável, 
abrigo e saneamento adequados, bairros degradados urbanos e assentamentos 
informais, bem como insegurança alimentar. 
 
29. A declaração destacou igualmente o tema da UA do ano de 2020 “Silenciar as 
Armas: Criação de condições favoráveis para o desenvolvimento de África e salientou 
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que a prevenção, gestão e resolução eficazes de conflitos violentos irão contribuir em 
grande medida para garantir soluções duradouras para a deslocação forçada em 
África. Os esforços para implementar o cessar-fogo global devem ser intensificados 
para implementar soluções sustentáveis em prol de uma paz e estabilidade 
duradouras em África.  
 

2.7. Reunião do Conselho Executivo (EXCOM) do Programa de Altos 
Comissários das Nações Unidas 

 
30. Os membros do Subcomité do CRP para os Refugiados, Repatriados e Deslocados 
Internos não puderam viajar para Genebra para participar na 72ª Sessão Ordinária do 
Conselho Executivo do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados devido à 
COVID-19. Em vez disso, o Escritório de Representação da UA em Genebra participou na 
reunião em nome da UA. 
  
31.  A declaração da UA sublinhou o tempo sem precedentes em que o EXCOM 2020 foi 
convocado, caracterizado pela pandemia da COVID-19 que criou desafios e riscos 
multidimensionais para as economias e as aspirações de desenvolvimento das comunidades 
e países em todo o mundo, especialmente as dos países em desenvolvimento e para as 
comunidades e indivíduos deslocados.  
 
32. O impacto da COVID-19 nestas frágeis economias, porém, aumenta à medida que os 
países enfrentam as consequências da perda de empregos e de meios de subsistência, do 
encerramento de escolas e da pressão extrema sobre os serviços essenciais, particularmente 
na saúde. Não obstante o apelo conjunto das Nações Unidas e da União Africana para um 
cessar-fogo, os conflitos estão a assolar continuamente a região do Sahel, Lago Chade, Líbia 
e Moçambique. 

  

33.  A Declaração destacou ainda as consequências humanitárias e de evolução 
das devastadoras inundações que resultaram na perda de vidas, deslocação maciça, 
diminuição dos meios de subsistência e destruição de bens em muitos países de 
África, bem como a infestação de gafanhotos e lagarta do cartucho do milho que 
também devastaram a agricultura e os meios de subsistência em muitos países 
africanos.  
 
34. De forma positiva, a declaração saudou os cinco Estados-membros da UA que 
ratificaram a Convenção de Kampala (Etiópia, Guiné Equatorial, Moçambique, 
Somália e Sudão do Sul) através da advocacia feita pela UA e pelo ACNUR durante o 
ano de 2019. 
 
3.0. DESAFIOS 

 
35. O Subcomité não pôde executar algumas das suas actividades previstas para 
o ano de 2020, incluindo missões de avaliação a países devido à pandemia da 
COVID-19 e a reafectação do orçamento operacional da UA ao Fundo de Resposta 
da UA à COVID-19 gerido pelo CDC África. Consequentemente, a maior parte das 
actividades não foi implementada, incluindo as missões de avaliação humanitária.   

 
 

4.0. CONCLUSÃO 
 
36. Não obstante os seus desafios de financiamento, o Subcomité do CRP para os 
Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos implementou com sucesso várias das 
actividades estipuladas no plano de trabalho para 2020. Aconselha-se que as restantes 
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actividades sejam levadas a cabo como parte integrante do plano de trabalho do Subcomité 
para o ano de 2021.  
 
37. A Mesa do Subcomité irá elaborar o projecto de plano de trabalho e apresentá-lo-á 
aos membros do Subcomité para apreciação e adopção em Fevereiro/ Março de 2021. 
 

5.0. RECOMENDAÇÕES  
 

38. Dada a multiplicidade de desafios humanitários que o continente enfrenta e o 
impacto da pandemia da COVID-19 em África, recomenda-se que o Subcomité do 
CRP para os Refugiados, Repatriados e Deslocados Internos:  
 

a) Continue a sensibilizar os Estados-membros para facilitar o esforço 
continental contra a pandemia da COVID-19, entre outros aspectos, 
abrindo os seus espaços aéreos para facilitar a distribuição de material e 
equipamento para fazer face à pandemia e o apoio humanitário à 
população necessitada; 

 
b) Continue a sensibilizar os Estados-membros sobre a necessidade de um 

plano de resposta inclusivo da COVID-19 que considere os riscos e as 
vulnerabilidades específicas dos deslocados e outras pessoas 
vulneráveis; 

 
c) Continue a promover a implementação de soluções sustentáveis para 

uma paz e estabilidade duradouras, abordando as causas profundas da 
deslocação de refugiados e deslocados internos no Continente; 

 
d) Continue a promover os instrumentos jurídicos da União Africana sobre 

questões humanitárias;   
 
e) Continue a acompanhar a operacionalização da Agência Humanitária da 

União Africana com a expectativa de que esta comece a funcionar em 
2021.   

 
f) Procure oportunidades de sensibilização para uma resposta adequada 

aos avisos prévios de crises humanitárias resultantes dos conflitos, 
terrorismo, catástrofes naturais e alterações climáticas.  

 

g) Colabore com o Subcomité sobre SEAF para convocar a Conferência 
Continental Humanitária/Doadores para reconstituir o Fundo SEAF. 
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