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RELATÓRIO SUBCOMITÉ DO CRP PARA O FUNDO ESPECIAL DE
ASSISTÊNCIA DE EMERGÊNCIA PARA O COMBATE À SECA E
À FOME EM ÁFRICA (SEAF)
INTRODUÇÃO
1.
Durante o período compreendido entre Julho e Dezembro de 2014, o
Subcomité do CRP para o Fundo Especial de Assistência de Emergência para o
Combate à Seca e à Fome em África (SEAF) acompanhou a situação do Ébola nos
três países da África Ocidental mais afectados, nomeadamente, Guiné, Libéria e
Sierra Leone.
Relativamente ao Ébola:2.
O Subcomité realizou várias reuniões para discutir a situação do Ébola, que
se tornou uma catástrofe humanitária, bem como um desafio ao desenvolvimento.
3.
Durante as deliberações, o Subcomité recebeu instruções do Departamento
de Assuntos Sociais relativas à situação do Ébola nos três países, para avaliar a
possibilidade de obtenção de assistência do Fundo para fazer face à situação. Como
resultado, a Comissão lançou a operação “Apoio da União Africana à Luta contra o
Surto do Ébola na África Ocidental” (ASEOWA) em Agosto de 2014, como
contribuição para os esforços em curso das entidades nacionais e internacionais
com vista a deter a propagação da Doença causada pelo Vírus do Ébola na Guiné,
Libéria e Sierra Leone, com o apoio do Fundo.
4.
As deliberações resultaram em várias decisões do Subcomité, as quais foram
aprovadas pelo Conselho Executivo durante a sua 16.ª Sessão Extraordinária,
realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 8 de Setembro de 2014, aquando da adopção
da Decisão Ext/EX.CL/Dec.1(XVI), que prevê o seguinte:
i) Facilitar o alargamento do mandato do Fundo Especial da UA de Assistência
de Emergência para o Combate à Seca e à Fome em África de modo a
incluir emergências de saúde pública e outras calamidades;
ii) Assegurar o refinanciamento do Fundo Especial da UA de Assistência de
Emergência para o Combate à Seca e à Fome em África, que está
praticamente sem recurso financeiros, para que o mesmo continue a
prestar apoio aos Estados-membros, definir critérios específicos para as
operações do Fundo; e apelar os Estados-membros para que façam
contribuições voluntárias para o Fundo Especial de Assistência de
Emergência para o Combate à Seca e à Fome em África, cujos recursos
estão a reduzir diariamente. Neste contexto, avaliar a possibilidade de
convocar uma Conferência de Doadores em prol do Fundo.
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5.
Para este fim, a Comissão desembolsou um montante total de 1.000.000,00
$EU do Fundo (SEAF) para os países afectados, como se segue:
Guiné
Libéria
Sierra Leone
Subvenção para a Comissão
Subvenção para o Centro

150.000,00 $EU
150.000,00 $EU
150.000,00 $EU
300.000,00 $EU
250.000,00 $EU

Total Montante Desembolsado 1.000.000,00 $EU
Revisão dos Termos de Referência do Subcomité:6.
Quando o Subcomité se reuniu na sua 24.ª Reunião, a 10 de Setembro de
2014, o Fundo dispunha de um montante total de 3.540.861,48 $EU. Este montante
não incluía o montante de 1.000.000,00 $EU prometido durante a 23.ª Reunião do
Subcomité supracitado. Na mesma data, o Subcomité analisou o estatuto do Fundo
e discutiu possíveis formas de o reestruturar. Os membros do Subcomité
manifestaram preocupação pelo facto de o Fundo não ter sido refinanciado. Referiuse que a situação não era boa, uma vez que o Subcomité não seria capaz de
responder a qualquer emergência futura. Em seguida, ficou acordado que a
Comissão iria apresentar uma proposta de reestruturação do Fundo, a ser analisada
pelo Subcomité.
7.
O Subcomité e o Conselho Executivo indicaram que os Termos de Referência
do Fundo Especial de Assistência de Emergência diziam respeito, especificamente,
às questões relativas à Seca e à Fome. O Subcomité decidiu abrir uma excepção e
prestar assistência a partir do Fundo para a luta contra o Ébola, o que, no sentido
estrito, não é da competência do Fundo. Isto deveu-se aos desafios urgentes
causados pelo surto da epidemia. Portanto, os membros do Subcomité e o Conselho
Executivo concordaram em rever o mandato do Subcomité para incluir outras
emergências, o que irá exigir a revisão dos Termos de Referência do Fundo
Especial de Assistência de Emergência por inferência do Subcomité. O
Departamento de Assuntos Políticos está em processo de revisão dos actuais
Termos de Referência de modo a fornecer uma abordagem holística às situações de
emergência em África. O Subcomité irá analisar os Termos de Referência revistos
durante as suas reuniões em 2015.
Relativamente às Actividades do Subcomité do CRP para o Fundo Especial de
Assistência de Emergência:8.
O Subcomité para o Fundo Especial de Assistência de Emergência se fez
representar no Simpósio Humanitário Anual da UA por S.Ex.ª Sr. Alain Aime
Nyamitwe, Embaixador da República do Burundi, durante o qual fez uma
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apresentação sobre as actividades do Subcomité para o SEAF, em particular o
envolvimento do SEAF na resposta ao surto do Ébola durante o ano de 2014. O
Simpósio Humanitário junta Membros do Subcomité do CRP para Refugiados,
Repatriados e Pessoas Deslocadas Internamente e todos os actores humanitários,
incluindo os que respondem a catástrofes naturais e relacionadas com conflitos nas
CER, alguns Órgãos Governamentais, Agências das Nações Unidas, ONG e
organismos Intergovernamentais que operam em África. O objectivo é fornecer uma
plataforma para a troca livre de experiências, informações, boas práticas e lições.
Este foi o 3.º Simpósio Humanitário que a UA realizou e a primeira vez que o
Subcomité do CRP para o SEAF participou.
9.
A Divisão de Assuntos Humanitários, Refugiados e Pessoas Deslocadas
(HARDP), sob tutela do Departamento de Assuntos Sociais, irá estruturar as
actividades do Subcomité de modo que deixem de se restringir ao desembolso de
fundos e abarquem um maior envolvimento nos assuntos relativos a catástrofes
naturais, incluindo missões de avaliação no terreno e representação em diferentes
reuniões relevantes sobre catástrofes naturais. Isto irá permitir que o Subcomité se
mantenha melhor informado e se envolva nas actividades relacionadas com o seu
mandato.
10.
O Departamento irá também fornecer um mecanismo de colaboração e
harmonização entre o trabalho do Subcomité do CRP para Refugiados, Repatriados
e Pessoas Deslocadas Internamente e do Subcomité do CRP para o Fundo Especial
de Assistência de Emergência, através da coordenação das actividades de ambos
os Subcomités.
11.
Para este fim, o Departamento irá submeter planos de trabalho anuais para
aprovação pelo Subcomité até Fevereiro de cada ano.
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