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 نيملمجنة الممثمين الدائالمجنة الفرعية تقرير 
 الطارئة في حاالت اتلممساعد ندوق الخاصلمص

 اوالمجاعة في أفريقي الجفاف
 

 مقدمة
 الجفاف حاالت في لممساعدات الطارئة الخاص لمصندوق الفرعية انشغمت المجنة .0

مرض  بمسألة، 3102ديسمبر إلى  يوليومن فترة الخالل  أفريقيا في والمجاعة
األكثر تضررا وىي غينيا وليبيريا الثالثة ال في بمدان غرب أفريقيا يبو فيروس اإل
 .وسيراليون

 :يووالمرض فيروس اإل عن
يبوال، التي ية مرض فيروس اإلاجتماعات لمناقشة وضعالمجنة الفرعية عدة  عقدت .3

 .التنمية من تحديات ياتحدوكذلك أصبحت كارثة إنسانية 
الشؤون قبل إدارة من  اتلفرعية إحاطوخالل ىذه المداوالت، تمقت المجنة ا  .2

وذلك الستكشاف في البمدان الثالثة  ية مرض فيروس اإليبوالوضع عناالجتماعية 
، ة الوضع. ونتيجة لذلك، أطمقت المفوضيةيجوالممساعدات الصندوق إمكانية تقديم 

 في اإليبوال مرض انتشار لمكافحة األفريقي االتحاد دعمعممية  ،بدعم من الصندوق
 الجارية من قبل  جيودالفي من أجل اإلسيام  3102في شير أغسطس  أفريقيا ربغ
يبوال في غينيا اإلالوطنية والدولية لوقف انتشار مرض فيروس المحمية  اتمجتمعال

 .وليبيريا وسيراليون
أقرىا المجمس  المجنة الفرعية من قبلقررات جممة ماتخاذ  عنوأسفرت المداوالت   .2

، في 3102سبتمبر  8السادسة عشرة التي عقدت في  االستثنائية التنفيذي في دورتو
 مى؛عالذي ينص   EXT/EX.CL/DEC.1(XVI)أديس أبابا، إثيوبيا، عندما اعتمد المقرر
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 في لممساعدات الطارئة الخاصع والية صندوق االتحاد األفريقي يتوسسييل ت (0
 كوارثمة والاعلتشمل الطوارئ الصحية ال أفريقيا في والمجاعة الجفاف حاالت

 األخرى؛
 في لممساعدات الطارئة الخاصصندوق االتحاد األفريقي مان تجديد موارد ض (3

لمواصمة تقديم الدعم لمدول األعضاء ووضع  أفريقيا في والمجاعة الجفاف حاالت
؛ ويدعو الدول األعضاء لتقديم تبرعات لمصندوق الذي ومعايير محددة لعمميات

استكشاف إمكانيات عقد يتعين  في ىذا الصدد، و م. يوما بعد يو  همواردتتناقص 
 .مؤتمر إلعالن التبرعات لصالح ىذا الصندوق

من مميون دوالر أمريكي  0ما مجموعو  مفوضيةال تتحقيقا ليذه الغاية، صرفو  .2
 والمجاعة الجفاف حاالت في لممساعدات الطارئة الخاصصندوق االتحاد األفريقي 

 :تأثرة عمى النحو التاليالبمدان الملصالح  أفريقيا في
 ألف دوالر أمريكي 021غينيا 
  ألف دوالر أمريكي 021 ليبيريا

  ألف دوالر أمريكي 021 سيراليون
 ألف دوالر أمريكي 211ممفوضية ل ةمنح
 ألف دوالر أمريكي 321مركز ة لممنح

 مميون دوالر أمريكي 1إجمالي المومغ المصروف 
 :اختصاصات المجنة الفرعية مراجعة
سبتمبر  01 يومالمجنة الفرعية  عقدتفي الصندوق عندما  وفران المبمغ المتك .6

ىذا لم يشمل دوالر أمريكي. و  2.221.860.28الرابع والعشرين، اجتماعيا   3102
لمجنة الفرعية الثالث والعشرين االجتماع  خاللتم التعيد بو ي ذال لتزاماالالمبمغ 

المجنة الفرعية في ذلك وراجعت  .الر أمريكيمميون دو  0والبالغ  أعاله  المشار إليو
أعرب قد . و توالسبل الممكنة إلعادة ىيكم ناقشتو التاريخ أيضا حالة الصندوق 
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تمت اإلشارة إلى . و موارد الصندوق ديتجد عدمإزاء  مأعضاء المجنة الفرعية عن قمقي
االستجابة  نع عاجزةمن شأنو أن يجعل المجنة الفرعية  إذ مناسب غيرأن الوضع 

 امقترح المفوضية عمى تقديم تم االتفاق ، بالتاليو ألي حاالت طوارئ في المستقبل. 
 .المجنة الفرعيةمن قبل يتم بحثو صندوق لالبشأن إعادة ىيكمة 

اختصاصات الصندوق المتوقع من أن إلى المجنة الفرعية والمجمس التنفيذي  وأشارت  .2
لكن لجفاف والمجاعة. لحاالت االتحديد ة بىو االستجاب لممساعدات الطارئة الخاص

مكافحة ستثناء وتقديم المساعدة من الصندوق لالاالمجوء إلى  قررت المجنة الفرعية 
وقد . إذا ما ُتوخيت الدقة قع ضمن والية الصندوقيال وىو ما  ،يبوالإلمرض فيروس ا

عضاء أ وافقالوباء. ولذلك تفشي ي نجم عن ذبسبب التحدي الممح الحصل ىذا 
والية المجنة الفرعية لتشمل حاالت  عمى مراجعةالمجنة الفرعية والمجمس التنفيذي 

ختصاصات الصندوق الخاص ال إجراء مراجعةالطوارئ األخرى، األمر الذي يتطمب 
 عمميةبإدارة الشؤون السياسية وتقوم لمجنة الفرعية. إلى ا رجوعالب ةالطارئ اتممساعدل

نيج شمولي لحاالت الطوارئ في  من أجل تقديمة االختصاصات الحالي مراجعة
في  االمجنة الفرعية االختصاصات المنقحة خالل أحد اجتماعاتي بحثأفريقيا. وست

3102. 
 ة:ارئالطات الصندوق الخاص لممساعدة وشأن ممثمين الدائمينالأنشطة لجنة  عن

سعادة السيد  لممساعدات الطارئة، من قبل الخاص لمصندوق الفرعية المجنةل يمثتم ت .8
 لالتحاد السنوية اإلنسانية الندوةفي ، سفير جميورية بورونديآالن إيمي نياميتوي، 

 األفريقي االتحاد لصندوق ة، حيث قدم عرضا عن أنشطة المجنة الفرعياإلفريقي
، وخاصة أفريقيا في والمجاعة الجفاف حاالت في الطارئة لممساعدات الخاص

الندوة وتضم . 3102يبوال خالل لمرض فيروس اإل ستجابةاال مشاركة الصندوق في
التابعة  الالجئين والعائدين والنازحين شؤونالمعنية  باإلنسانية أعضاء المجنة الفرعية 

اإلنسانية بما في ذلك في المجاالت الجيات الفاعمة  كلو  ،ة الممثمين الدائمينجنمل
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لكوارث الطبيعية في ، وابالنزاعات لمكوارث ذات الصمةيستجيبون اولئك الذين 
 ،ووكاالت األمم المتحدة ،المجموعات االقتصادية اإلقميمية، وبعض الييئات الحكومية

ويتمثل والييئات الحكومية الدولية العاممة في أفريقيا.  ،والمنظمات غير الحكومية
مخبرات والمعمومات والممارسات الجيدة للتبادل حر  برتوفير من فيالغرض من ذلك 

االتحاد  ياالثالثة من نوعيا التي ينظماإلنسانية وتعتبر ىذه الندوة المستفادة. والدروس 
 لممساعدات الخاص لمصندوق الفرعية كما تعتبر ىذه المشاركة األولى لمجنةاالفريقي 
 .أفريقيا في والمجاعة الجفاف حاالت في الطارئة

رة الشؤون السياسية داإل التابع نازحينالشؤون اإلنسانية والالجئين والسيقوم قسم  .9
تشارك ف موارد، الصرف لتقوم بأكثر من مجرد إعادة ىيكمة أنشطة المجنة الفرعية ب

الكوارث الطبيعية بما في ذلك بعثات التقييم المسائل المتعمقة بفي أكثر بقدر 
الميداني، والتمثيل في مختمف االجتماعات ذات الصمة مع التركيز عمى الكوارث 

األنشطة عمى تكون أكثر اطالعا من أن المجنة الفرعية ذلك الطبيعية. وسيمكن 
 .مشاركة فيياالو  المتصمة بواليتو

 ؤونبش المجنة الفرعية المعنية  بين أعمال اوتنسيق اأيضا آلية تعاونستوفر اإلدارة  .01
 الفرعية ممثمين الدائمين، والمجنةجنة الملالتابعة الالجئين والعائدين والنازحين داخميا 

 .تينالفرعي تينمن خالل تنسيق أنشطة المجن الطارئة لممساعدات الخاص قلمصندو 
المجنة الفرعية عمييا من قبل ليذه الغاية، ستقدم اإلدارة خطط عمل سنوية لمموافقة   .00

 .سنةفبراير من كل شير بحمول 
- 
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