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في  الطارئة للمساعداتالصندوق الخاص ب المعنيةتقرير اللجنة الفرعية 

  ن للجنة الممثلين الدائميالتابعة  أفريقيافي  مجاعةحاالت الجفاف وال
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  ساعدات الطارئةللمالصندوق الخاص ب المعنيةتقرير اللجنة الفرعية 

 للجنة الممثلين الدائمينأفريقيا التابعة في  مجاعةلجفاف والافي حاالت 
 

 مقدمة 0-1
في حاالت  للمساعدات الطارئةللصندوق الخاص للجنة الممثلين الدائمين  تشرف اللجنة الفرعية .1

فس االسم. الصندوق الذي يحمل ن بعمليات المتعلقة المسائلجميع على  أفريقياالجفاف والمجاعة في 

 .الديمقراطيةالصحراوية العربية الجمهورية حاليا  ترأسهاتدولة عضوا و 15وتتكون من 

في اتخاذ تدابير فعالة لتعبئة موارد للصندوق، وتحديد السياسة بالشروع اللجنة الفرعية  تم تكليف .2

الغ المنح أو القروض قرار بشأن مبالالتشغيلية للصندوق بما في ذلك اختيار البلدان المستفيدة، واتخاذ 

دعم من أجل تخصيصها للبلدان المتضررة من الجفاف والمجاعة والكوارث األخرى التي يتم 

 ات. وتهدف المساعدأفريقيالتخفيف من آثار الجفاف والمجاعة في التي تهدف الى االوطنية  الجهود

تقديم ى لإجتمع الدولي التي يقدمها الصندوق إلى إظهار التضامن مع البلدان المتضررة ودعوة الم

 الدعم المطلوب لتجنب المعاناة البشرية واألضرار.

لحصول على معلومات ل 2020فبراير  27، اجتمعت اللجنة الفرعية ألول مرة في 2020خالل عام  .3

للجنة  تبع ذلك اجتماعالجراد في القرن األفريقي. غزو عن مبدئية عن الصندوق وإحاطة مستكملة 

اجتمعت اللجنة و. برنامج عملها السنوي ، لبحث2020مايو  7في  المكتب هيئة على مستوى الفرعية

 واعتماد خطة عملها.صلة الذات للحصول على المعلومات  2020نوفمبر  9مرة أخرى في  الفرعية

ط . كما يسل  2020يلخص هذا التقرير أنشطة اللجنة الفرعية خالل الفترة من يناير إلى ديسمبر  .4

 لصندوق.لتشغيل الفعال لامن أجل تحديات واآلفاق الضوء على بعض ال

 األنشطة  0-2

 أفريقياعيش نتيجة غزو الجراد في األمن الغذائي وسبل الات لتهديد االستجابة 1-2

 دوليةتعاون مع الهيئة الحكومية البال ، قامت المفوضيةلفرعيةفي إطار التوجيهات التي قدمتها اللجنة ا .5

أبريل  9عقد في نالم 917الـ  م واألمن خالل اجتماعهة مجلس السل، بإحاطاد(جياإللتنمية )معنية بالا

ح أتاوقد . أفريقيافي البلدان المتضررة من غزو الجراد الصحراوي في  اإلنسانيوضع الب 2020

تشجيع الدول األعضاء على تعزيز التعاون من أجل القضاء على  م واألمنلسللمجلس اهذا االجتماع 

البلدان المتضررة، لمنع وباء إقليمي وربما قاري يمكن أن يضر غزو الجراد الصحراوي في 

 .أفريقيابالزراعة والغذاء واألمن االقتصادي في 

هامتين،  إحاطتينتضمنت  2020نوفمبر  9اللجنة الفرعية جلسة مفتوحة في  ذلك، عقدتغرار على  .6

زو الجراد في غ حول أفريقيابما في ذلك إحاطة من منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق 

منظمة مكافحة الجراد الصحراوي لشرق اإلحاطة التي قدمها الدكتور ستيفن من  وأكدت .أفريقيا

انتشر غزو فقد . أفريقياأن القرن األفريقي هو المنطقة األكثر تضررا من غزو الجراد في  أفريقيا

كينيا والصومال وبيا و. وال تزال إثي2019 منذ ديسمبرقليم اإل االجراد بسرعة في جميع أنحاء هذ

الغطاء النباتي في بالغة ال وأسراب الجراد نطاطاتمن ال مجموعاتا تلته، حيث األكثر تضرًرا

 مناطق متعددة.
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بسبب زيادة هطول  2020في جيبوتي وإرتريا والسودان منذ مارس أيضا غزو الجراد  تكثف .7

حجم الغزو يعتبر وخرى. األمطار ووصول أسراب الجراد الصحراوي من البلدان المتضررة األ

 70منذ  األسوأالغزو أنه تم اإلبالغ عن وقد والتأثير المصاحب له غير مسبوق في العقود األخيرة. 

 عاًما وأن األسراب كبيرة للغاية.

في المناسبة نفسها وللغرض نفسه، قدم الدكتور ديفيد فيري من منظمة األمم المتحدة لألغذية  .8

على األمن الغذائي في  19- فيروس كورونا جائحة رى بشأن تأثيروالزراعة )الفاو( إحاطة أخ

من  1 هدفال المسار المؤدي إلى تحقيق علىليست  أفريقياأن بالدكتور فيري صرح و. أفريقيا

يدعو الذي  2والهدف  2030التنمية المستدامة الذي يدعو إلى القضاء على الفقر بحلول عام  أهداف

الزراعة واألمن حول ، وإعالن مالبو لالتحاد األفريقي 2030عام  اء على الجوع بحلولالقض إلى

يعانون من انعدام كانوا  مليون شخص 250ى أن أكثر من تشير اإلحصاءات إلو. أفريقياالغذائي في 

مليونًا من هؤالء األشخاص يواجهون انعداًما حادًا  66وأن  2019في عام  أفريقيااألمن الغذائي في 

 أفريقياإلى زيادة نقص التغذية في  19-فيروس كورونا مرض يمكن أن يؤديو. في األمن الغذائي

 .2020مليون شخص في عام  40يناهز بما 

 المتضررة من غزو الجرادفي دعم البلدان  اتناقش أعضاء اللجنة الفرعية إمكانية االستجابة للتهديد .9

تقديم مقترحات لدعم البلدان تم و.  2020نوفمبر  9فبراير و 27 المنعقدة في االجتماعاتخالل 

الجفاف والمجاعة في حاالت  للمساعدات الطارئةلصندوق الخاص ا من إما ةالمتضرر والمجتمعات

هذه  لم تكن ومع ذلكاإلغاثة من المجاعة في القرن األفريقي،  اتصندوق مساهممن أو  أفريقيافي 

 .المواردالمقترحات ممكنة بسبب نقص 

 بالتعاوناللجنة الفرعية إلى البلدان المتضررة قبل إيفاد بعثة تضامن من ص بالخاح قترمالتنفيذ تعذر  .10

 مرضبسبب  2020عام خالل  ،لالجئين والعائدينمع اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين 

فريقي األلمركز لوإعادة تخصيص الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي  19 -فيروس كورونا

 فريقياأالوقاية منها لالستجابة لتفشي فيروس كورونا في مكافحة األمراض ول

 /ي يدعو إلى تنظيم مؤتمرالذ Ex.Cl / Dec. 968(xxxi)قرر المجلس التنفيذي ممتابعة تنفيذ  2-2

الجفاف في حاالت  للمساعدات الطارئةلصندوق الخاص التجديد موارد  المانحينتعهدات إعالن 

 أفريقياوالمجاعة في 

 بالصندوق الخاص للجنة الممثلين الدائمين المعنية على قلق اللجنة الفرعية مجددا التأكيدتم  .11

على مدار  لصندوقاتجديد موارد إزاء في أفريقيا  الجفاف والمجاعةفي حاالت  ةالطارئات للمساعد

ضروريًا بسبب الوضع  أمرالصندوق موارد ا باتت مسألة تجديدمختلفة. وقد اجتماعات  خاللالعام 

 جائحة جراء من التي تسارعت أفريقيالتعقيد للجفاف والمجاعة والكوارث األخرى في المتزايد ا

 .19- فيروس كورونا

بالتعاون  2020البو )غينيا االستوائية( في نوفمبر المهم في م المؤتمر القاريلتنظيم هذا التخطيط م ت .12

و، رئيس غينيا جويما مباسوجمة الرئيس ثيودور نمع حكومة غينيا االستوائية وبرعاية فخا

عقد  تعذرلكن وين داخليا. نازحن عام لالجئين والعائدين وال، الذي كا2019عام ومناصر االستوائية 

ر قرمتواصل اللجنة الفرعية متابعة تنفيذ وف سو .19- فيروس كورونا جائحةبسبب  المؤتمر هذا

الجفاف في حاالت  ةالطارئات للمساعدلصندوق الخاص االمجلس التنفيذي بشأن تجديد موارد 

 .2021عام خالل  في أفريقيا، والمجاعة
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 المالي للصندوق وضعال 0-3
في المقام األول من المساهمات الطوعية للدول األعضاء في االتحاد  لصندوق الخاصاموارد تأتي  .13

 األفريقي.

على الرغم من األزمات  لبحث،لم يتلق الصندوق أي مساهمات كبيرة خالل الفترة قيد الألسف  .14

 19-فيروس كورونا مرض جائحة بتفاقم 2020تي أثرت على القارة في عام األليمة ال نسانيةاإل

سبتمبر  30وحتى ، . وبالتاليقته اللجنة الفرعية في هذا الصددوعلى الرغم من النداء العام الذي أطل

يين مال 3غ للصندوق )باستثناء االحتياطي االستراتيجي البال يرصيد التشغيلال، بلغ صافي 2020

 دوالر أمريكي. يمليون دوالر أمريكي( حوالي

 التحديات 0-4
 للتضامن أداة أفريقياالجفاف والمجاعة في في حاالت  ةالطارئات لصندوق الخاص للمساعدا يعتبر .15

 34ا في مشروعً  80 من أكثر دعم الماضية، عاًما الثالثين مدار علىو. المتبادل والدعم األفريقي

مليون دوالر أمريكي. ومع ذلك، فإن وجود الصندوق مهدد  36اق أكثر من وبلغ إجمالي اإلنف بلدا،

 من المهم اتخاذ تدابير لتجديد موارد الصندوق.ف وعليه،اآلن بسبب استمرار استنفاد موارده المالية. 

، من المحتمل أن يموت مئات اآلالف 19 -بسبب جائحة فيروس كوروناف ملًحا، مراألأصبح هذا قد و

بذل جهود متضافرة لمعالجة قضايا لم يتم  ما ، ويعاني ماليين آخرون من الجوعمن األشخاص

 األمن الغذائي.

 2020في أوائل عام المستجد  فيروس كوروناالصندوق، أثر ظهور جائحة موارد استنفاد  إلى جانب .16

لت وقد حا. لصندوق الخاصاب للجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنيةسير أعمال اعلى 

، أفريقياالمستوى العالمي وخاصة في  الجائحة علىإغالق الحدود التي أعقبت انتشار إجراءات 

 عهداتإعالن الت تنظيم مؤتمردون العواقب االقتصادية للوباء، ال سيما ونقص الرحالت الجوية، و

 خطط له.ممن الكان كما 

بشأن إنفاق التنفيذي المجلس رر قمة وثائق عمل اللجنة الفرعية مع تأثر النشاط المتعلق بمواءم .17

للجنة الفرعية لهذا الغرض، لكن الجائحة الحالية وإعادة لعقد خلوة  تم التخطيطو. الخاص صندوقال

 األمراض والوقاية منها لمكافحة األفريقي للمركز الميزانية التشغيلية لالتحاد األفريقي تخصيص

 هذا النشاط. تنفيذ ن دونحوالي ،في القارة 19-وس كورونا استجابة لتفشي فير

 اتاالستنتاج 0-5
للمساعدات الطارئة  بالصندوق الخاص أنشطة اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنيةإحياء تم  .18

عقد اجتماعات عديدة على مع تسهيل  2020عام خالل  في حاالت الجفاف والمجاعة في أفريقيا

فشي جائحة بتتميز من السياق الصعب الذي  العامة على الرغمات المكتب والجلس هيئة مستوى

لحسن بالنسبة بالغ قلق ل امصدريشكل الصندوق موارد ، يظل استنفاد . ومع ذلك19 -فيروس كورونا

وانعدام األمن لجفاف والمجاعة ل على تدارك اآلثار السلبيةها ل هذه اللجنة الفرعية وقدرتاعمأسير 

 .19- نافيروس كورو بسبب جائحة المتفاقم الغذائي

 توصياتال 0-6
إلى تأثير تعزيز مستوى األمن البشري في القارة، وبالنظر  بالحاجة إلى اللجنة الفرعيةإدراكا من  .19

اللجنة الفرعية  على يجب، 2021 في مهيأة لالستمراريبدو أنها ي تالو ،19جائحة فيروس كورونا 

 فإن اللجنة الفرعية: وعليه، . بعناية 2021بحث أنشطتها لعام 
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هدف تجديد موارد ب التبرعاتإعالن /لمانحيناتنظيم مؤتمر بب من المفوضية اإلسراع طلت (أ

تأثير جائحة فيروس ، والذي يجب أن يأخذ في االعتبار كذلكالصندوق من أجل استدامته. 

 .كورونا على األمن الغذائي في أفريقيا

التحاد األفريقي ا استحدثهامن المفوضية أن تأخذ في االعتبار طريقة العمل التي  تطلب (ب

 بموجب المقرر وفقًا لتوجيهات المجلس التنفيذيالتكاليف فير وتو 19 -تفشي كوفيدلمواجهة 

EXCL/DEC/1097(XXXVII) أنشطة اللجنة  لتنظيمالمنصات االفتراضية  واستخدام

في  مجاعةلجفاف والافي حاالت  للمساعدات الطارئةالصندوق الخاص ب المعنيةالفرعية 

 للجنة الممثلين الدائمينتابعة أفريقيا ال
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 مشروع

 فريقياأفي المجاعة في حاالت الجفاف وطارئة  ال اتلمساعدالصندوق الخاص ل
 

 ،إن لجنة الممثلين الدائمين

االت حفي الطارئة ات لمساعدالخاص لصندوق المعنية بالبتقرير اللجنة الفرعية  حيط علمات .1

 لجفاف والمجاعة في أفريقيا؛ا

 ،الذي يطلب من المفوضية أن تعقد EX.CL/Dec.968 (xxxi) السابق مقرره ستحضرت .2

ت امساعدلالخاص لصندوق المعنية بال بالتعاون مع لجنة الممثلين الدائمين ولجنتها الفرعية

جل أمن ارد مؤتمر إعالن التبرعات لجمع المو، لجفاف والمجاعة في أفريقيافي حاالت االطارئة 

 الصندوق؛إعادة تغذية 

 لكامل؛تها بااستنفاد الصندوق وتأثيره السلبي على قدرة اللجنة الفرعية على تنفيذ والي الحظت .3

التي تفاقمت و 2020األزمات اإلنسانية الرهيبة التي أثرت على القارة في عام  الحظ مع القلقت .4

أجل  منتقديم الدعم المالي اإلسراع في الدول األعضاء إلى  يدعوو 19كوفيد بسبب جائحة 

ونقص  الذين يواجهون الجفافريقيين إغاثة السكان األفمن  لتمكينواالصندوق ظ على الحفا

 ريقيا،ى األمن الغذائي في أفعل 19كوفيد  جائحةالذي تشكله التغذية والمجاعة والتهديد 

 :ما يليبمن اللجنة الفرعية أن تقوم، بالتعاون مع المفوضية،  يطلب .5

من  دون تأخير إعادة تغذيتهللصندوق وضرورة  توعية الدول األعضاء بالنظام األساسي (أ

أفريقيا ذائي وجائحة فيروس كورونا على األمن الغ تمثلهأجل االستجابة للتهديد الخطير الذي 

 .وللمصائب األخرى مثل غزو الجراد

يره اإلنساني فريقيا، وال سيما تأثأبآثار غزو الجراد في  2021زيادة الوعي في عام مواصلة  (ب

 .قيا ومناطق أخرى من القارةفريأفي شرق 

 تجديد عالن التبرعات بهدفإللمانحين/لتطلب من المفوضية اإلسراع في تنظيم مؤتمر  أن (ج

 19فيد_ جائحة كو تأثيرفي  أيًضاعلى أن ينظر المؤتمر استدامته، لضمان الصندوق  موارد

 فريقيا.أعلى األمن الغذائي في 

 قدرةالع ملوثيق الجفاف والمجاعة بالتعاون ا مكافحةلتنسيق العمل اإلنساني لالتحاد األفريقي  (د

 األفريقية على مواجهة المخاطر؛

وكذلك  19تفشي كوفيد_ االتحاد األفريقي لمواجهة العمل التي استحدثها مراعاة طريقة  (ه

بموجب المقرر  وفقًا لتوجيهات المجلس التنفيذي لتكاليفتوفير ا

EXCL/DEC/1097(XXXVII) ،تنظيم المنصات االفتراضية لاللجنة  وضرورة أن تستخدم

 بعثة التضامن واألنشطة األخرى حسب الضرورة.إجراء الخلوة المخطط لها و
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