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  اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين داخلياتقرير 

 للجنة الممثلين الدائمين  التابعة

 (2020ديسمبر -)يناير
 

 مقدمة 0.1

عن تنفيذ  ةمسؤولهي الالدائمين للجنة الممثلين  داخليا النازحيناللجنة الفرعية لالجئين والعائدين و .1

وترأسها حاليًا جمهورية  جميع الدول األعضاءسياسات االتحاد األفريقي بشأن القضايا اإلنسانية. وتضم 

خطة العمل ل وفقا، نفذت اللجنة الفرعية أنشطة مختلفة 2020أوغندا. خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر 

بيئة مشؤومة تميزت بمرض فيروس كورونا  في 2020المعتمدة في بداية العام. تم تنفيذ خطة العمل لعام 

الذي اجتاح القارة األفريقية منذ فبراير وما زال يشكل خطًرا صحيًا كبيًرا مع عواقب اجتماعية واقتصادية 

 ما يلي:  تشمل هذه األنشطةووسياسية وخيمة. 

 إحاطة مجلس السلم واألمن والدول األعضاء بشأن القضايا اإلنسانية .أ

 ؛ادولة عضو 16م مساهمة مالية لدع .ب

 ؛كالة اإلنسانية لالتحاد األفريقيالو شغيلمتابعة ت .ج

 ؛ة خالل الندوة اإلنسانية السنويةالمشارك .د

 ؛اإلحاطات المقدمة من المفوضية .ه

 ؛ االحتفال باليوم العالمي لالجئين .و

 السامية لشؤون الالجئيناألمم المتحدة مفوضية ركة في اجتماع المجلس التنفيذي لالمشا .ز

 :نشطةاأل 0.2 

  القضايا اإلنسانية شأنإحاطة مجلس السلم واألمن والدول األعضاء ب 1.2      

للجنة اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين والنازحين االتحاد األفريقي بالتعاون الوثيق مع  مفوضيةقدمت  .2

 2020أبريل  28في المنعقد  921الـ اجتماعهم واألمن خالل ل، إحاطة إلى مجلس السالممثلين الدائمين

جائحة اق في سي أفريقياحول وضع النازحين والالجئين والعائدين والمهاجرين وقوات حفظ السالم في 

 ميناتا سامات سيسوما. ةالشؤون السياسية، السفير ةاإلحاطة مفوض توقدم فيروس كورونا. مرض
  

 تيسير الجهود القارية لمكافحة جائحةجتماع أثر إيجابي يتمثل في مناشدة الدول األعضاء الاهذا كان ل .3

توفير الحماية بما في ذلك ألغراض اإلنسانية من خالل فتح مجاالتها الجوية ل مرض فيروس كورونا

 .سانينفي المجال اإلعلة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والجهات الفا
 

 لمالس لمجلس إحاطة داخليا، النازحينو والعائدين لالجئين الفرعية اللجنة من بدعم المفوضية، قدمت .4

 المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات : "العام موضوع تحت عقد الذي 929الـ اجتماعه خالل واألمن
 والهدنة العدائية األعمال وقف بشأن إحاطة المفوضية قدمتو - 2020 يونيو 2 في" أفريقيا لتنمية

مرض فيروس  سياق في المدافع إلسكات األفريقي االتحاد طريق خارطة إطار في أفريقيا في اإلنسانية

 .كورونا
 

 لشؤون المتحدة األمم مفوضية وهما رئيسيين، شريكين من إضافيتين إحاطتين االجتماع هذا تلقى .5

  .اإلرهاب حول والبحوث الدراسات ومركز الالجئين
 

 حاجة على الضوء وسلط. أفريقيا في وحلها وإدارتها النزاعات لمنع الملحة الضرورة على االجتماع أكد .6

 العمل نطاق وتوسيع لسالم،تحقيق ال فرصة وإعطاء العدائية، األعمال وقف إلى المتحاربة األطراف

 .مرض فيروس كورونا جائحة لمكافحة الموارد وتخصيص اإلنساني،
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 من إحاطة ،2020 نوفمبر 9 في المنعقد اجتماعها خالل للجنة الممثلين الدائمين الفرعية اللجنة تلقت .7

، ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى االتحاد األفريقي كوزماس تشاندا السيد

 .أفريقياالنزوح القسري في حول ، فريقيالمتحدة االقتصادية ألولجنة األمم ا
 

، في الوقت الذي كانت البلدان أفريقيادخلت  قد مرض فيروس كوروناأن جائحة على  حاطةاإلأكدت و .8

 وخيمة عواقب مع واإلرهاب الطبيعية والكوارث العنيف النزاع تأثير مع للتعاملتكافح بالفعل األفريقية 

 .القارة أنحاء جميع في قسرا النازحين على
 

وطالب مليون الجئ  7,8ومليون نازح داخلي  17,4من بينهم  ،ثلث النازحين قسراً في العالم أفريقياتضم  .9

مرض كثر عرضة للتأثيرات الضارة لـهي األت هذه المجموعاوالجنسية.  يعديم 172,000و لجوء

منها  اكبير اجزء تخصصالتي  طة االستجابة اإلنسانية العالميةاألمم المتحدة خأطلقت . فيروس كورونا

 للقارة األفريقية.

 

  



EX.CL/1246(XXXVIII) 
Page 3 

  عضوا دولة 16 لدعم ماليةال مساهمةال 2.2

في االتحاد  ادولة عضو 16 لدعم المالية المساهمةوافقت اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين على  .10

البلدان المستفيدة هي: جنوب  هذهعام. والاإلنسانية خالل  األزماتمن مختلف  تضررت األفريقي

الصحراوية والكاميرون وموزمبيق وسيراليون ومدغشقر وليسوتو  الجمهوريةالسودان ونيجيريا و

وموريشيوس والسنغال والصومال والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والسودان. وقد تلقت كل 

لتحديات لمريكي لدعم االستجابات الحكومية دوالر أ 100,000 تبلغمالية  ةمن هذه الدول مساعدواحدة 

البلد األكثر تضرراً من الفيضانات التي ضربت التي تعتبر  السودان لقتوت. تواجهها التياإلنسانية 

مبلغًا قدره  ،من إثيوبيا مؤخًرا الالجئينمن  اكبير اعدد استقبلت، و2020في عام العديد من البلدان 

 دوالر أمريكي. 300,000

جائحة بسبب عام المن إجراء بعثات تقييم إنسانية في هذه البلدان خالل لم تتمكن اللجنة الفرعية  .11

 وحاالت الطوارئ، وحظر التجوال وإغالق الحدودغالق اإلتدابير  إن  مرض فيروس كورونا.

 .بالتقرير المشمولة الفترة خالل اإلنساني التقييم بعثات نشر منعوالقيود على الرحالت الدولية 
 

 .األفريقي لالتحادالوكالة اإلنسانية  تشغيلمتابعة اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين  3.2

 مقررين متابعة تنفيذ للجنة الممثلين الدائملالجئين ، واصلت اللجنة الفرعية كما في السنوات السابقة .12

في  2016يناير  30 الصادر في Assembly/AU/Dec.604 (XXVI)  االتحاد األفريقيمؤتمر 

ديات نسانية لالتحاد األفريقي  لالستجابة للتحاإلوكالة الإنشاء يدعو إلى ، والذي أديس أبابا، إثيوبيا

صادر ال  EX.CL/Draft/Dec.2 (XXXVI)الالحق للمجلس التنفيذي مقرراإلنسانية في القارة وال

راسة صادقة على دمفي الطلب من المفوضية اإلسراع يي ذ، في أديس أبابا، ال2020ر في فبراي

الجدوى الخاصة بالوكالة اإلنسانية األفريقية مع المشاركة الكاملة للدول األعضاء والمجموعات 

 االقتصادية اإلقليمية.
 

 التياالفتراضية  الندوة 2020 يونيو 9و 8 للجنة الممثلين الدائمين يومي الفرعية اللجنة حضرت .13

 الجدوى دراسةلمصادقة على ا بهدف اإلقليمية االقتصادية والمجموعات األعضاء الدول فيها شاركت

 مع الجدوى دراسة مشروع االجتماع هذا اعتمدوقد . بتشغيل الوكالة اإلنسانية األفريقية الخاصة

 .التعديالت
 

ه تلدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقليمية الذي نظمااجتماع ر أعضاء اللجنة الفرعية حض .14

ريقي. لم للمصادقة على النظام األساسي للوكالة اإلنسانية لالتحاد األف 2020نوفمبر  10في المفوضية 

لهجرة والالجئين والنازحين لالمتخصصة االستثنائية للجنة الفنية  دورةمن عقد ال مفوضيةتتمكن ال

 مرض، بسبب 2020نوفمبر  27إلى  24الفترة من في  حضورياداخليًا التي كان من المقرر عقدها 

والشؤون ل ة للجنة الفنية المتخصصة للعدالدورة االستثنائيلم تستطع لي، اوبالتيروس كورونا. ف

مشروع النظام األساسي للوكالة على النحو المخطط بحث ، 2020نوفمبر  30-27ة المنعقدة في القانوني

 .مبدئيا له
 

مشروع حالة الوكالة في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للهجرة والالجئين  بحث تقرر .15

لعدل والشؤون القانونية قبل تقديمه واللجنة الفنية المتخصصة ل ،2021داخليًا في مارس  النازحينو

الوكالة  شغيللت مما يمهد الطريق لبحثه واعتماده 2021يوليو الدورة العادية للمجلس التنفيذي في إلى 

 عام في الوكالة اإلنسانية لالتحاد األفريقي تشغيل متابعة الفرعية اللجنة ستواصل .2021في عام 

2021. 

 المشاركة في الندوة االنسانية السنوية 4.2

 السنوية اإلنسانية الندوة واستضافت المفوضية نظمت ،2020 نوفمبر 13 إلى 11 خالل الفترة من .16

 ثالثة استمرت التي اإلنسانية الندوة شارك في. البنادق وإسكات اإلنساني العمل: موضوع حول الثامنة

 االتحاد في األعضاء الدول جميعشملت  والتي لالجئين، الفرعية اللجنة أعضاء من عدد كبير أيام
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جائحة ل الشاملة اإلنسانية االستجابات دعم( أ: التالية الفرعية المواضيع مع تصورها وتم األفريقي،
 لعام األفريقي االتحاد موضوع سياق في اإلنساني العمل( ب ؛أفريقيا فيمرض فيروس كورونا 

 "بناء الزخم (ج و اإلنساني السياق في أفريقيا لتنمية المواتية الظروف تهيئة: البنادق إسكات: 2020
نحو : داخليا نازحينشأن الالجئين والعائدين واللالتحاد األفريقي ب 2019عام موضوع بشأن إنجازات 

 ."أفريقياحلول دائمة للنزوح القسري في 
 

لجنة الممثلين ل لالجئين الفرعية اللجنة وأعضاء األفريقي، االتحاد في األعضاء الدولباإلضافة إلى  .17

 والمجموعات األفريقي، االتحاد أجهزة عن ممثلون الثامنة السنوية اإلنسانية الندوة حضر ،الدائمين

 المدني، المجتمع ومنظمات النازحين، وممثلو اإلعالم، ووسائل والشركاء، اإلقليمية، االقتصادية

 اإلنسانية االستجابات ومناقشة للتفكير للمشاركين فرصة االجتماع كان. والشباب البحثية، والمنظمات

 يموضوع تنفيذ في المحرز التقدم تقييم مع مرض فيروس كورونا سياق في األفريقي االتحاد في

 .2020و 2019 لعامي األفريقي االتحاد
 

 في مرض فيروس كورونا جائحةل اإلنسانية باالستجابة المتعلق الفرعي بالموضوع يتعلق وفيما .18

 هذا تفاقم. أفريقيا في مرض فيروس كورونالـ المسبوقة غير السلبية اآلثار على الندوة ركزت ،أفريقيا

 خطة إلى حاجة هناك. المناخ وتغير واإلرهاب الطبيعية والكوارث المستمرة النزاعات بسبب التأثير

 نهجتمحور حول وت" بأسره المجتمع" إلى تستند كورونا فيروس مرضلـ لالستجابة شاملة وطنية

. منها والوقاية األمراض كافحةالمراكز األفريقية لم وخاصة األفريقي االتحاد من بدعم اإلنسان حقوق

 للنازحين المحددة الضعف ونقاط المخاطر االعتبار في الوطنية االستجابات هذه تأخذ أن يجبو

 في مهم دورب االضطالع الدائمين الممثلين للجنة الفرعية اللجنة يتعين علىو .المحتجزين واألشخاص

 .المبادرة هذه دعم
 

 االجتماع شدد ،2020 عام موضوع سياق في اإلنساني بالعمل المتعلق الفرعي بالموضوع يتعلق وفيما .19

تتسبب حيث . واألطفال والشباب النساء سيما وال المدنيين، على للنزاعات اآلثار الوخيمة على

 تشمل كبيرة تحديات داخليا والنازحون الالجئون يواجه. النزاعات في حاالت نزوح واسعة النطاق

 ولكن طموح بالفعل هو البنادق إسكاتأجندة  بأن االجتماع أقر. األساسية الخدمات إلى الوصول نقص

 الدبلوماسية ذلك في بما االستثمار زيادة خالل من المصلحة أصحاب جميع من بدعم واصلتهام يجب

 للوساطة النسائية الشبكةو الحكماء لجنة مثل األفريقي االتحاد آلياتو المؤسسات ودعم الوقائية

 .اإلقليمية االقتصادية المجموعات مستوى على المماثلة واآلليات
 

 تقديره عن االجتماع أعرب اإلنجازات، بشأن الزخم ببناء المتعلق الفرعي بالموضوع يتعلق وفيما .20

 رئيس مباسوغو، نغويما أوبيانغ ثيودور فخامة الموضوع بطل به يضطلع الذي القيادي للدور القوي

 والعائدين الالجئين حول األفريقي لالتحاد 2019 عام لموضوع الناجح التنفيذ لتوجيهه االستوائية غينيا

 الروابط على الضوء االجتماع سلط. أفريقيا في القسري للنزوح دائمة حلول نحو: داخليًا نازحينوال

 العنيفة نزاعاتال منع ضرورة على كالهما يؤكد حيث 2020 عامو 2019 ي عامموضوع بين الوطيدة

 .أفريقيا في
 

 موضوع تنفيذ في النازحات النساء ودور صوت ذلك في بما اإلنجازات من بالعديد أيًضا الندوة أقرت .21

 والصومال وموزمبيق وإثيوبيا االستوائية غينيا هي دول خمس صدقت. 2019 لعام األفريقي االتحاد

خالل  (كمباال اتفاقية) داخليًا النازحين ومساعدة لحماية األفريقي االتحاد اتفاقية على السودان وجنوب

 الندوة أقرت اإلنجازات، هذه من الرغم وعلى .31الفترة قيد االستعراض، مما زاد عدد التصديقات إلى 

 .لالتفاقية الفعلي التنفيذ لضمان الجهد من المزيد بذل إلى بالحاجة

 أفريقياالفيضانات في  حولإحاطة اللجنة الفرعية  5.2
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إحاطتين جلسة مفتوحة تلقت المفوضية بدعم من ، 2020يونيو  9و 8يومي نظمت اللجنة الفرعية  .22

مرض فيروس المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بشأن تأثير  ة من)أ( إحاطرئيسيتين. 

 .أفريقياالفيضانات في حول سيق الشؤون اإلنسانية مكتب تن )ب( إحاطة من، النازحينعلى  كورونا
 

يضانات في شرق وغرب الفمن ماليين األشخاص  أنه تضررسيق الشؤون اإلنسانية مكتب تن أوضح .23

، ماليين شخص 4أكثر من  ضرر، تأفريقيامليون منهم. في شرق  1,5نزح حوالي حيث ، أفريقياووسط 

في جنوب  850,000أكثر من و؛ مليون في إثيوبيا 1,1وحوالي ؛ مليون في الصومال 1,6 من بينهم

، تضرر حوالي في تنزانيا وأوغندا. في السودان وآالف ؛في كينيا 350,000ن أكثر مو؛ السودان

ثرت ، أأفريقياالبالد منذ عقود. في غرب ووسط شهدتها شخص من أسوأ فيضانات  875,000

أكثر من هذا مل يشفي العام الماضي. والعدد ، أي أكثر من ضعف مليون شخص 2,2الفيضانات على 

في تشاد. كما  285,000؛ وأكثر من نيجيريافي  435,000من  أكثرو؛ شخص في النيجر 515,000

 .2020عام  مطلعشهدت العديد من البلدان في الجنوب األفريقي فيضانات في 
 

فيه جائحة  تفي نفس الوقت الذي أد جاءتأن الفيضانات لى عسيق الشؤون اإلنسانية مكتب تن أكد .24

في إجهاد الموارد الحكومية  تإلى تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وتسبب مرض فيروس كورونا

، والمحاصيل والحقولوالبنى التحتية لمنازل دمرت الفيضانات اوقد واإلنسانية في العديد من البلدان. 

 .االجتماعية واالقتصادية مما يهدد اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي وسبل العيش
 

المنقولة عن طريق المياه األمراض عرضون لخطر اإلصابة بماليين األشخاص م السودانفي   .25

 1,5ن أكثر من عأيضا ، تم اإلبالغ في السودان. بحلول نهاية سبتمبر بالنواقل مراض المحمولةاألو

، وتم اإلبالغ عن تفشي والية 18من أصل  15ات وبائية في ، ووصلت إلى مستويمليون حالة مالريا

 مرض شيكونغونيا والحمى النزفية الفيروسية.
 

أن هناك حاجة ماسة لالستثمار في التنمية واإلنذار المبكر ب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية اختتم .26

، والتي تسعى العديد من البلدان في جميع آثار الفيضانات على المدى الطويلوأنشطة التخفيف من 

بسرعة  قتفا، من المهم أيًضا االعتراف بأن أزمة المناخ قارة بنشاط إلى تحقيقها. ومع ذلكأنحاء ال

، يجب أن يصاحب تكثيف الكوارث والتخفيف من حدتها. لذلكللدول األعضاء لمنع جهود الجماعية ال

 هذه الجهود حملة من أجل العمل العالمي لمعالجة أزمة المناخ.
 

 2020يونيو  20االحتفال باليوم العالمي لالجئين في  6.2

وشركاؤها في المجال اإلنساني باليوم المفوضية اللجنة الفرعية مع  تحتفل، يونيو من كل عام 20في  .27

لي التابو .بجائحة فيروس كورونا 2020 لعام العالمي لالجئين. تأثر االحتفال باليوم العالمي لالجئين

الشؤون السياسية  ة، مفوضميناتا سامات سيسوما فيرةعادة الساقتصر على البيان الذي أدلت به سفقد 

 نيابة عن رئيس المفوضية.
 

شجع البيان الدول األعضاء في االتحاد األفريقي على ضمان أن الجهود التي تبذلها الحكومات تتجاوز  .28

آلثار لللتصدي  مرض فيروس كوروناسببها جائحة تات الرعاية الصحية الفورية التي معالجة تحدي

لفقر لمناخ، واآثار الكوارث الطبيعية وتغير ا . ويشمل ذلكلجائحةتماعية واالقتصادية األوسع لاالج

، والمأوى المناسب ، والبطالة، وعدم المساواة االجتماعية، ونقص المياه النظيفةالمستوطن والجوع

انعدام األمن  فضال عن، العشوائيةالحضرية والمستوطنات  والصرف الصحي، واألحياء الفقيرة

 .الغذائي
 

"إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية  2020أيًضا على موضوع االتحاد األفريقي لعام البيان  ركزو .29
نحو  كبيراسيقطع شوًطا بشكل فعال إدارتها وحلها وذكر أن منع النزاعات العنيفة و "أفريقيالتنمية 

ينبغي تكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ وقف إطالق لنار و. أفريقياإيجاد حلول دائمة للنزوح القسري في 

 .أفريقياتحقيق سالم واستقرار دائمين في من أجل تنفيذ حلول مستدامة ل شامل

 برنامج المفوض السامي لألمم المتحدةل لجنة التنفيذيةاجتماع ال 7.2
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حضور الدورة السفر إلى جنيف للجنة الممثلين الدائمين من للالجئين لم يتمكن أعضاء اللجنة الفرعية  .30

جائحة التنفيذي لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بسبب  مجلسالعادية الثانية والسبعين لل

نيابة عن االتحاد  االتحاد األفريقي في جنيف ممثلمكتب بدال من ذلك، شارك فيروس كورونا. مرض 

 .األفريقي
 

 2020غير المسبوق الذي انعقد فيه اجتماع اللجنة التنفيذية لعام ظرف أكد بيان االتحاد األفريقي على ال .31

التي أوجدت تحديات ومخاطر متعددة األبعاد لالقتصادات  مرض فيروس كوروناالذي تميز بجائحة 

، وال سيما تلك الموجودة في البلدان ت والبلدان في جميع أنحاء العالموتطلعات آفاق التنمية للمجتمعا

 .النازحينعات واألفراد النامية والمجتم
 

 في هذه االقتصادات الهشة يزداد حيث تكافح البلدان مع مرض فيروس كورونا، فإن تأثير ومع ذلك .32

، والضغط الشديد على لفترة طويلة فقدان الوظائف وسبل العيش، وإغالق المدارسمتمثلة في عواقب 

األمم المتحدة الصادر من داء المشترك الخدمات الرئيسية وال سيما في مجال الصحة. على الرغم من الن

رة تشاد مشتعلة بال هوادة في منطقة الساحل وبحي نزاعاتن ال، فإتحاد األفريقي لوقف إطالق النارواال

 .وموزمبيق وليبيا
 

وسلط البيان الضوء كذلك على العواقب اإلنسانية واإلنمائية للفيضانات المدمرة التي أسفرت عن خسائر  .33

 جميع في البلدان من العديد في الممتلكات وتدمير العيش، سبل، وتضاؤل جماعي نزوحاألرواح، وفي 

الزراعة وسبل بالدمار أيضا  تي ألحقتال دودة جيش الخريفو، فضال عن غزو الجراد أفريقيا أنحاء

 العيش في العديد من البلدان األفريقية.
 

في االتحاد األفريقي التي صدقت على اتفاقية  الدول الخمس األعضاءبالبيان  أشاد ،ةإيجابيمن ناحية و .34

حشد الدعم الذي من خالل  كمباال )إثيوبيا وغينيا االستوائية وموزامبيق والصومال وجنوب السودان

 .2019االتحاد األفريقي ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين خالل عام قام به 

 التحديات: 0.3

بما في ذلك بعثات التقييم إلى  2020لم تتمكن اللجنة الفرعية من تنفيذ بعض أنشطتها المخططة لعام  .35

إعادة تخصيص الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي و مرض فيروس كوروناالبلدان بسبب جائحة 

افحة ية لمكالمراكز األفريقالذي تديره لمرض فيروس كورونا لالستجابة التحاد األفريقي صندوق ال

 ، لم يتم تنفيذ معظم األنشطة بما في ذلك بعثات التقييم اإلنساني.. وبالتالياألمراض والوقاية منها

 :الخالصة 0.4

للجنة  داخليا النازحيناللجنة الفرعية لالجئين والعائدين و تمكنت، على الرغم من تحديات التمويل .36

 ترحيلب ينصح. و2020لعام  خطة العملفي  لواردةا األنشطةعدد كبير من تنفيذ من ، الممثلين الدائمين

 .2021لعام العمل للجنة الفرعية جزء ال يتجزأ من خطة كاألنشطة المتبقية 
 

 بحثهأعضاء اللجنة الفرعية ل وتقديمه إلى خطة العمل مشروع بإعدادسيقوم مكتب اللجنة الفرعية  .37

 .2021واعتمادها في فبراير / مارس 
 

 توصياتال. 0.5

، في أفريقيا مرض فيروس كورونانظرا لتعدد التحديات اإلنسانية التي تواجه القارة وتأثير جائحة  .38

 داخليا بما يلي: النازحينيوصى بأن تقوم اللجنة الفرعية لالجئين والعائدين و
 

، مرض فيروس كوروناتوعية الدول األعضاء لتسهيل الجهود القارية لمكافحة جائحة مواصلة  (أ

 الجائحةفتح مجاالتها الجوية لتسهيل تسليم المواد والمعدات لمكافحة جملة أمور، منها من خالل 

 وتقديم الدعم اإلنساني للسكان المحتاجين.
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رونا فيروس كومرض خطة استجابة شاملة لضرورة وضع مواصلة توعية الدول األعضاء ب (ب

 .شخاص الضعفاءتراعي المخاطر المحددة ونقاط الضعف لدى النازحين وغيرهم من األ
 

تنفيذ حلول مستدامة لتحقيق سالم واستقرار دائمين من خالل معالجة ل حشد الدعممواصلة  (ج

 داخليًا في القارة. النازحيناألسباب الجذرية لنزوح الالجئين و

 .القضايا اإلنسانية مواصلة تعزيز الصكوك القانونية لالتحاد األفريقي بشأن (د
 

 .2021عملياتها في عام بدء التحاد األفريقي مع توقع الوكالة اإلنسانية ل شغيلمواصلة متابعة ت (ه
 

البحث عن فرص لزيادة الوعي باالستجابة المناسبة لإلنذارات المبكرة لألزمات اإلنسانية  (و

 الناتجة عن النزاعات واإلرهاب والكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

التحاد األفريقي الخاص للمساعدات الطارئة في المعنية بصندوق ا التعاون مع اللجنة الفرعية (ز

مؤتمر إلعالن شؤون اإلنسانية/ لحول العقد مؤتمر قاري حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا 

موارد صندوق االتحاد األفريقي الخاص للمساعدات الطارئة في من أجل تجديد التبرعات 

 .حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا
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