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 تقرير المجنة الفرعية لمصندوق الخاص
 أفريقياوالمجاعة في  الطارئة في حاالت الجفاف اتلممساعد

 التابعة لمجنة الممثمين الدائمين
 3122ديسمبر و لمفترة بين يونيو 

 :مقدمة

والمجاعة  لجفافافي حاالت الطارئة تتألف المجنة الفرعية لمصندوق الخاص لممساعدة  .1
عضوًا وتحديدًا الجزائر، بنين،  15في أفريقيا التابعة لمجنة الممثمين الدائمين من 

ميرون، تشاد، جيبوتي، أريتيريا، جامبيا، غينيا، مالوي، مالي، بوتسوانا، بوروندي، الكا
 (.اً )رئيس الديمقراطية، تنزانيا وزيمبابويالصحراوية  العربية الجميورية

تحديد سياسة التمويل؛ عن تكون المجنة الفرعية مسؤولة، من بين جممة أمور أخرى،  .2
تقديم األحكام والشروط ليد وتحد وارئطالفي حاالت ة ياإلغاثالمساعدة عمى مصادقة الو 

 ة برامج تعبئة الموارد المالية داخل أفريقيا وخارجيا.روض وصياغمنح أو ق

ويسمط الضوء  2011يوجز ىذا التقرير أنشطة المجنة الفرعية لمفترة بين يونيو وديسمبر  .3
 عمى بعض مشاكل/تحديات الصندوق.

 هاة عميمصادقالالمنح التي تمت 

بمقر  19والـ 18ترة قيد االستعراض، دورتييا العاديتين الـعقدت المجنة، خالل الف .4
، المنعقدة في 18المفوضية في أديس أبابا. تمت الدعوة إلى عقد الدورة االستثنائية الـ

لمناقشة وضع الجفاف الذي أصاب بمدان القرن األفريقي والسيما  2011يوليو  14
ث طمب حكومة جيبوتي لبح 2011أغسطس  16في  19الصومال، وعقدت الدورة الـ

حاجة ماسة إلى العون ىم في شخص  120،000الطارئة لـة يغاثمساعدة اإلالتقديم 
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الغذائي واإلمدادات غير الغذائية بسبب الجفاف المنقطع النظير الذي أصاب جيبوتي 
 وسائر بمدان القرن األفريقي.

دراكًا لخطورة الوضع في البمدين، قررت المجنة الفرعية منح  .5 دوالر أمريكي  300،000وا 
أن يتم لكل من جيبوتي والصومال لمعون الغذائي وأنشطة االستجابة لمكوارث. ويتوقع 

لمصومال بواسطة  المقدمة المنحة تسميمرة إلى حكومة جيبوتي بينما يتم دفع المنحة مباش
 مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، التي ليا حضور نشط في المناطق المتضررة.

 :الوضع المالي لمصندوق

 والمجاعة في أفريقياالطارئة في حاالت الجفاف رد الصندوق الخاص لممساعدة اأتي مو ت .6
بصورة رئيسية من الدول األعضاء، بينما يقدم االتحاد األفريقي مساىمة نظامية قدرىا 

 دوالر أمريكي سنويًا.  500،000

نداء العام ال فترة قيد االستعراض رغمال مساىمة جديدة خالل ةلم يتم تمقي أي ،لسوء الحظ .7
تم دفع إجمالي مبمغ ، . ومن ناحية أخرىصددىذا الفي المجنة الفرعية  الذي قدمتو
خالل دوالر أمريكي إلى جيبوتي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  600،000

دوق يبمغ صافي الرصيد التشغيمي لمصن ،كما ورد أعاله. وكنتيجة لذلكنفس الفترة، 
 مميون دوالر أمريكي. 2,4حوالي 

 :المشاكل/التحديات

والمجاعة في أفريقيا أداة  لممساعدة الطارئة في حاالت الجفافيعتبر الصندوق الخاص  .8
لممساعدة الطارئة في لمتضامن األفريقي والدعم الثنائي. وقد قام الصندوق الخاص 

 80ة بدعم أكثر من سنة الماضي 26والمجاعة في أفريقيا خالل  حاالت الجفاف
دوالر أمريكي. ومع ذلك، فإن  34،000 يربو عمى إجمالي مبمغ بمدًا ب 34في  مشروعاً 
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عالمة االستفيام بسبب النضوب المستمر محل بقاء الصندوق في الوقت الراىن أصبح 
 لموارده المالية.

كل لى اتخاذ تدابير تقشفية بتخفيض في ضوء ىذا الوضع، اضطرت المجنة الفرعية إ .9
 ،دوالر أمريكي 100،000دوالر أمريكي إلى  200،000لعون الغذائي من اسقف من 

دوالر أمريكي  500،000االستجابة لمكوارث )العون غير الغذائي( من في ساعدة المو 
 دوالر أمريكي. 200،000إلى 

 :طريق المضي قدما  

ي المجنة فريق عمل يتألف من خسمة أعضاء ف المجنة الفرعية بعممية تشكيلتقوم  .10
جراءات الصندوق ووضع آلية تمويل جيدة ل موارد في نقص السد لدراسة سياسات وا 

عام من . ويتوقع استكمال الميمة خالل النصف األول ةمستدامبصورة الصندوق 
سياسة االتحاد األفريقي في صنع التقديم النتائج إلى اجتماعات أجيزة و  2012

 .2012يونيو/يوليو 

- 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2011

Report of the PRC sub-committee on

the special emergency assistance fund

for drought and famine in Africa (Seaf)

for the period between June to

December 2011

African Union

African Union

http://archives.au.int/handle/123456789/4121

Downloaded from African Union Common Repository


