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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي
أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2017
 -1طلب المجلس ،في دورته العادية الثالثة لعام  ،2001أن يحاط علما وبصورة منتظمة بعمليات الطوارئ التي حظيت بالموافقة من
جانب المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة معا ،أو بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي.
وأصبحت هذه المعلومات تقدم مرتين كل عام منذ الدورة العادية الثانية للمجلس في عام .2002
 -2ويشمل هذا التقرير عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2017
على النحو المبين في الجداول المرفقة .ويتضمن الجدول ألف قائمة بعمليات الطوارئ التي تتجاوز قيمتها الغذائية  3ماليين دوالر
أمريكي ووافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا .ويتضمن الجدول باء قائمة بعمليات الطوارئ
التي تقل قيمتها الغذائية عن  3مالي ين دوالر أمريكي ووافق عليها رئيس الديوان بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي.
ويتضمن الجدول جيم قائمة بعمليات الطوارئ التي وافق عليها المديرون اإلقليميون والمديرون القطريون أو مدير الطوارئ
بموجب السلطة المفوضة إليهم من المدير التنفيذي.
 -3وخالل الفترة موضع االستعراض ،تمت الموافقة على ما مجموعه تسع عمليات طوارئ :واحدة وافق عليها المدير التنفيذي والمدير
العام لمنظمة األغذية والزراعة؛ وثالث وافق عليها رئيس الديوان؛ وخمس وافق عليها المديرون اإلقليميون أو المديرون القطريون
أو مدير الطوارئ .وتوفر هذه العمليات المساعدة الغذائية لنحو  9.4مليون شخص بتكلفة غذائية قيمتها  610ماليين دوالر أمريكي.
ويبلغ مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج  1.2مليار دوالر أمريكي.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد Ram Saravanamuttu

السيدة A. Shneerson

كبير مستشاري البرامج/

موظفة برامج

رئيس وحدة دعم تسيير العمليات

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف06 6513-2649 :

هاتف06 6513-3744 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
-4

عملية الطوارئ – اليمن  1( 201068أبريل/نيسان  31 – 2017مارس/آذار  :)2018تستجيب هذه العملية لوضع األمن
الغذائي والتغذية المتدهور الذي جعل البلد على شفير المجاعة .وقد أسفر النزاع طوال سنتين عن تدمير البنى التحتية األساسية
وفقدان سبل كسب العيش وتشرد األشخاص الجماعي وانهيار االقتصاد والمؤسسات .ووفقا لتحليل النظام المتكامل لتصنيف
مراحل األمن الغذائي في مارس/آذار  ،2017يقدر أن  17مليون شخص هم في مرحلتي األمن الغذائي  3و .4وتمشيا مع خطة
االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  ،2017تهدف العملية إلى دعم  9.1مليون مستفيد عبر عمليات التوزيع العام لألغذية
والتحويالت القائمة على النقد والمساعدة إلحياء األصول واسترداد سبل كسب العيش .وستوزع أغذية تبلغ كميتها  1.2مليون
طن متري وتكاليفها اإلجمالية  1.17مليار دوالر أمريكي في ظل عملية الطوارئ.

عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى رئيس الديوان
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عملية الطوارئ – الكونغو  1( 201066أبريل/نيسان  1 - 2017أكتوبر/تشرين األول  :)2017استهدفت هذه العملية تلبية
االحتياجات الطارئة لألشخاص الذين شردوا بسبب عدم االستقرار في مقاطعة بول .وعقب االنتخابات الرئاسية في مارس/آذار
 2016تصاعد النزاع المسلح وبلغت الحكومة ووكاالت األمم المتحدة عن ارتفاع في عدد المشردين داخليا الذين يحتاجون إلى
مساعدة غذائية .وقدمت عملية الطوارئ هذه الدعم إلى المشردين داخليا في المناطق المتضررة من خالل مجموعة من
التحويالت القائمة على النقد والحصص الغذائية التكميلية لألطفال المتراوحة أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل
والمرضعات .ووفر دعم التغذية التكميلية أيضا لفئات مستهدفة في صفوف السكان المضيفين .وإجماال ،ساعدت العملية 22 350
مستفيدا بتوفير أغذية بلغت كميتها  34.6طن متري وتكاليفها اإلجمالية  3.3مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ – سري النكا  15( 201072أبريل/نيسان  15 - 2017أكتوبر/تشرين األول  :)2017استهلت هذه العملية
لتقديم المساعدة المنقذة لألرواح إلى السكان المتضررين من الجفاف الشديد .وكشفت نتائج التقييم األخير عن تدمير المحاصيل
وفقدان سبل كسب العيش وارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي من  18إلى  38في المائة في المقاطعات المتضررة األربع.
وأمدت هذه العملية  000 25مستفيد بتحويالت نقدية شهرية بلغت تكاليفها اإلجمالية  3.1مليون دوالر أمريكي باستخدام منصة
شبكة األمان االجتماعي المحلية ساموردهي.
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عملية االستعداد الممولة من حساب االستجابة العاجلة – أوغندا  6( )1(201048فبراير/شباط  5 - 2017مايو/أيار :)2017
استهدفت هذه العملية تعزيز قدرات البرنامج لالستعداد والمواجهة من أجل مساعدة الالجئين القادمين من جنوب السودان إلى
شمال شرق أوغندا .وتستضيف أوغندا  900 000الجئ من جنوب السودان ويتوقع قدوم  300 000الجئ آخر بحلول نهاية
عام  .2017وكفلت هذه العملية حصول الالجئين على المساعدة الغذائية التي تمس الحاجة إليها بعيد عبورهم الحدود إلى جانب
تخفيف اآلثار السلبية لقدوم الالجئين المكثف على المجتمعات المحلية المضيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد في
شمال شرق أوغندا .وأتاحت العملية الموارد إلنشاء مرفق مؤقت إلقامة موظفي البرنامج والجهات الشريكة وشراء المعدات
لتخزين األغذية وأدوات القياسات البشرية لمراقبة التغذية .وبلغ مجموع تكاليف العملية  300 000دوالر أمريكي.

عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى المديرين اإلقليميين أو المديرين
القطريين أو مدير الطوارئ
-8

عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – جمهورية أفريقيا الوسطى  15( )2(201078مايو/أيار 15 – 2017
أغسطس/آب  :)2017تصدت هذه العملية لتصاعد أعمال العنف التي أدت إلى تشرد واسع للناس في عدة مناطق في جنوب
شرق جمهورية أفريقيا الوسطى .وكثف البرنامج تدخله لتلبية االحتياجات التغذوية الفورية لما مجموعه  39 000شخص من

( )1تشير عملية االستعداد الممولة من حساب االستجابة العاجلة إلى عمليات الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة من أجل أنشطة االستعداد للكوارث الرامية إلى تلبية االحتياجات
الفورية لالستعداد لمواجهة الطوارئ.
( )2تشير عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة إلى عمليات الطوارئ لالستجابة العاجلة الممولة من حساب االستجابة العاجلة التي ترمي إلى تقديم المساعدة الفورية إلنقاذ
األرواح لدى بدء حاالت الطوارئ غير المتوقعة.
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خالل توسيع نطاق األنشطة لتشمل باس-كوتو ومبومو والنقل الجوي للبسكويت العالي الطاقة من أجل بدء عمليات التوزيع
الطارئ لألغذية .وشهدت العملية توزيع أغذية بلغت كميتها  935طنا متريا وتكاليفها اإلجمالية  1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – كينيا  1( 201069مارس/آذار  30 – 2017أبريل/نيسان :)2017
استهلت هذه العملية تصديا للجفاف الشديد الذي أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية الحاد لدى السكان
الريفيين المستضعفين .وتلقت المناطق الشمالية الغربية والساحلية نسبة تتراوح بين  25و 50في المائة فقط من كمية األمطار
العادية خالل موسم األمطار القصير مما زاد ارتفاع مستويات الفقر المزمن والضعف في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
واستهدفت العملية تلبية االحتياجات التغذوية األشد إلحاحا عن طريق دعم عالج  134 000طفل يتراوح عمره بين
 6أشهر و 59شهرا ويعاني من سوء التغذية الحاد المعتدل .ووزعت أغذية بلغت كميتها  502طن متري وتكاليفها اإلجمالية
 1.5مليون دوالر أمريكي في إطار العملية.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – أنغوال  10( 201076مايو/أيار  10 – 2017أغسطس/آب :)2017
دعمت هذه العملية الالجئين الذين أجبروا على الفرار من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب النزاع المسلح بين حكومة
جمهورية الكونغو الديمقراطية وفصائل الميليشيات في منطقة كاساي والذي شرد أكثر من مليون مدني منذ منتصف عام .2016
وخصصت حكومة أنغوال موقعا جديدا الستضافة مخيم لالجئين في بلدية كامولو .وأشارت عمليات التقييم التي أجراها البرنامج
إلى حاجة  23 000الجئ وفرد من أفراد المجتمعات المحلية المضيفة إلى المساعدة الغذائية .واستفاد  23 000شخص في إطار
العملية من أنشطة التوزيع العام لألغذية التي بلغت كميتها  1 167طنا متريا وتكاليفها اإلجمالية  1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – موزامبيق  8( 201067مارس/آذار  8 – 2017يونيو/حزيران
 :)2017استهدفت هذه العملية السكان المتضررين من الفيضانات في مقاطعتي إنهامبان وغازا .وأفاد تقييم أشرفت عليه الحكومة
بتضرر  550 691شخصا وحاجة أكثر من  510 000شخص إلى المساعدة الغذائية الفورية .ودعمت العملية جهود الحكومة
والجهات الشريكة من خالل تقديم المساعدة الغذائية الطارئة ودعم إنشاء األصول ،بما في ذلك إمداد  25 000شخص بأغذية
بلغت كميتها  1 091طنا متريا وتكاليفها اإلجمالية  990 051دوالرا أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – الفلبين  15( 201084يونيو/حزيران  15 – 2017سبتمبر/أيلول
 :)2017استجابت هذه العملية الحتياجات السكان الفارين من األعمال العدائية في مدينة ماراوي عقب االشتباكات بين القوات
المسلحة الفلبينية والفصائل المسلحة .وسبب احتدام القتال المقترن بالعجز عن الوصول إلى المناطق المتضررة نقصا كبيرا في
األغذية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الضعف .ودعم البرنامج جهود الحكومة من خالل الوصول إلى ما مجموعه 50 000
مستفيد إذ زود  32 000شخص بحصص األرز الشهرية وحصل  18 000تلميذ على التغذية المدرسية الطارئة في الناو ديل
سور ومناطق متضررة أخرى .وبلغت كمية األغذية الموزعة  355طنا متريا بتكلفة قدرها  500 000دوالر أمريكي.

تحليل االتجاهات
-13

تمثل قيمة عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي أو تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إليه خالل الفترة
التي يشملها هذا التقرير زيادة قدرها مليار دوالر أمريكي مقارنة بالمبلغ الذي تم اعتماده خالل الفترة نفسها من عام 2016
وقيمته  131مليون دوالر أمريكي .وهذه الزيادة الكبيرة ناجمة أساسا عن وضع سريع التدهور في اليمن الذي هو على شفير
المجاعة.
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عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2017
السلطة التي
أصدرت الموافقة

رقم
المشروع

المكتب
اإلقليمي

البلد المستفيد

الكمية

تكلفة األغذية

مجموع التكلفة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

اسم المشروع

المستفيدون

تاريخ
الموافقة

المدة
األصلية

(باأليام)
الجدول ألف  :عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
المدير التنفيذي
والمدير العام
لمنظمة األغذية
والزراعة

201068

القاهرة

اليمن

االستجابة العاجلة والمتكاملة
والمستمرة من أجل تفادي المجاعة
في اليمن

المجموع الفرعي للجدول ألف

1 243 051

602 453 250

1 243 051

602 453 250

1 167 415 743

1 167 415 743

9 100 000

 6أبريل/نيسان
2017

360

9 100 000

الجدول باء  :عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى رئيس الديوان
رئيس الديوان

201066

جوهانسبرغ

الكونغو

مساعدة السكان المشردين
والمتضررين :مقاطعة بول

35

2 219 980

3 329 706

22 350

 5أبريل/نيسان
2017

180

رئيس الديوان

201072

بانكوك

سري النكا

المساعدة الطارئة لألسر المتضررة
من الجفاف األشد ضعفا

-

2 437 500

3 099 451

25 000

 28أبريل/نيسان
2017

180

رئيس الديوان

201048

نيروبي

أوغندا

االستعداد لتدفق الالجئين من جنوب
السودان إلى شمال شرق أوغندا

-

-

300 000

-

 6فبراير/شباط
2017

89

35

4 657 480

6 729 157

47 350

المجموع الفرعي للجدول باء

الجدول جيم  :عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى المديرين اإلقليميين أو المديرين القطريين أو مدير الطوارئ
مدير الطوارئ

201078

داكار

جمهورية أفريقيا
الوسطى

توفير الدعم الحاسم للسكان
المتضررين من األزمة الجارية في
جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي في الكاميرون وتشاد
وجمهورية الكونغو الديمقراطية
والكونغو

935

469 736

1 500 000

14 000

 19مايو/أيار
2017

90

مدير الطوارئ

201069

نيروبي

كينيا

عالج سوء التغذية الناجم عن
الجفاف

502

1 220 362

1 492 962

134 000

 7مارس/آذار
2017

59

مدير الطوارئ

201076

جوهانسبرغ

أنغوال

المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين
من جمهورية الكونغو الديمقراطية
والمشردين داخليا من منطقة كاساي
الكبرى

1 167

568 701

1 492 425

23 000

 10مايو/أيار
2017

89
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عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2017
السلطة التي
أصدرت الموافقة

رقم
المشروع

المكتب
اإلقليمي

البلد المستفيد

اسم المشروع

الكمية

تكلفة األغذية

مجموع التكلفة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

المستفيدون

تاريخ
الموافقة

المدة
األصلية

(باأليام)
المدير اإلقليمي

201067

جوهانسبرغ

موزامبيق

المساعدة الغذائية لألشخاص
المتضررين من الفيضانات في
مقاطعتي إنهامبان وغازا

1 091

558 563

990 051

25 000

 9مارس/آذار
2017

90

المدير القطري
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