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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

ع ليات الطوارئ ال حدودة وأ شطة االستجابة ال اجلة الت وافق عليها ال د التنفي ي
ة والزراعة
أو ال د التنفي ي وال د ال ام ل نظ ة ا
( 1نا /كا ون الثا –  30و يو/حز ان )2018
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طلب المجلس التنفيذي ،في دورته العادية الثالثة لعام  ،2001أن يحاط علما وبصورة منتظمة بعمليات الطوارئ التي وافق
عليها المدير التنفيذي ،أو حظيت بموافقة المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة معا .وأصبحت
هذه المعلومات تقدَّم مرتين كل عام منذ دورة المجلس العادية الثانية لعام .2002
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وتماشيا مع إطار خارطة الطريق المتكاملة ،يغطي هذا التقرير عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة التي تمت
الموافقة عليها في الفترة ما بين  1يناير/كانون الثاني و 30يونيو/حزيران  ،2018كما هو موضح في الجداول المرفقة .ويسرد
الجدول ألف عمليات الطوارئ المحدودة التي وافق عليها المدير التنفيذي أو وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة
األغذية والزراعة معا .ويسرد الجدول باء أنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة التي
خولها له المدير التنفيذي.
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وخالل الفترة موضع االستعراض ،وافق المدير التنفيذي على االستجابة لحالة طوارئ محدودة واحدة ،بينما تمت الموافقة على
المخولة لنائب المدير التنفيذي .وتبلغ القيمة
نشاطين من أنشطة االستجابة العاجلة لالستعداد لحاالت الطوارئ بموجب السلطة
َّ
اإلجمالية المعتمدة للفترة التي يغطيها التقرير  22.2مليون دوالر أمريكي ،ويبلغ العدد اإلجمالي للمستفيدين  153 000مستفيد.
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ع ليات الطوارئ ال حدودة الت وافق عليها ال د التنفي ي
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بابوا ينيا الجد دة – ع لية الطوارئ ال حدودة ( 29آذار /ارس  28 – 2018وليو/ت وز  .)2018في  26فبراير/شباط
 ،2018تعرضت بابوا غينيا الجديدة لزلزال بلغت قوته  7.5درجة بمقياس ريختر على عمق  35كيلومترا ،ومركزه في والية
إنغا (المرتفعات الوسطى) .وتلت ذلك سلسلة من الهزات االرتدادية العنيفة حتى  6مارس/آذار  .2018وتم اإلبالغ عن حدوث
أضرار فادحة في  59منطقة حكومية محلية في  23مقاطعة في  9واليات .وفي  1مارس/آذار  ،2018أعلن رئيس وزراء بابوا
غينيا الجديدة حالة الطوارئ في المناطق المتضررة من الزلزال في واليات إنغا ،وهيال ،والمرتفعات الجنوبية ،والمرتفعات
الغربية .وكان للب ا

هدف من شقين :توفير الدعم من خالل التنسيق والتقييم وتوصيل الخدمات المشتركة ،وتقديم المساعدة

الغذائية إلنقاذ األرواح .وخطط الب ا

الستجابة غذائية مدتها أربعة أشهر ركزت على إنقاذ األرواح ،وتحقيق االستقرار في

المجتمعات المحلية ،وتغطية الفترة الحرجة حتى يتم تأهيل حدائق الخضروات لكي تنمو جذورها ودرناتها .ووفرت االستجابة
حصة من البسكويت العالي الطاقة لمدة سبعة أيام لنحو  38 000شخص في أشد الحاجة إلى الغذاء ،وتلتها عمليتا توزيع لألغذية
لجميع السكان في المناطق الحكومية المحلية السبع األكثر تضررا .وكان أول توزيع لألغذية يتكون من حصة أرز لمدة 30
يوما مستكملة بالبسكويت العالي الطاقة ،وتض َّمن التوزيع الثاني حصة أرز لمدة  30يوما مستكملة بأسماك معلَّبة .وقدِّمت
المساعدة لما مجموعه  153 000شخص من خالل عملية الطوارئ المحدودة بتكلفة قدرها  21.5مليون دوالر أمريكي.

خولة لنائب ال د التنفي ي
أ شطة االستجابة ال اجلة الت ت ت ال وافقة عليها ب وجب السلطة ال َّ
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البرنامج اإلقليمي لالستعداد لالستجابة العاجلة وتحسين االستجابة " ،201120أنشطة االستعداد الخاصة لدعم المهاجرين من
فنزويال" ( 7مارس/آذار  6 – 2018يونيو/حزيران َّ ،)2018
عزز قدرة المكتب القطري التابع للب ا

في كولومبيا على

المساهمة في خطة األمم المتحدة لالستجابة بناء على طلب حكومة كولومبيا ،ولمساعدة بلدان أخرى في اإلقليم على تقييم الوضع.
وتم تعيين خبيرين استشاريين دوليين في بوغوتا وبنما لتنسيق إجراءات االستعداد الستجابة الب ا  .وأجرى موظفون عاملون
في بوغوتا اتصاالت مع السلطات الكولومبية على المستويين المركزي والمحلي ،وساهموا في إعداد مدخالت الب ا

لخطة

األمم المتحدة لالستجابة المشتركة لكولومبيا .ونسق الموظفون العاملون في بنما مع الجهات الفاعلة اإلقليمية في المجال اإلنساني،
وعملوا مع شركاء في بلدان ال يتواجد فيها الب ا  .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع  299 968دوالرا أمريكيا.
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برنامج االستعداد لالستجابة الفورية وتحسين االستجابة في الكونغو " ،201127أنشطة االستعداد لتفشي فيروس اإليبوال في
جمهورية الكونغو الديمقراطية" ( 1يونيو/حزيران  31 – 2018أغسطس/آب  ،)2018زاد من إجراءات االستعداد لتحسين
سلسلة اإلمداد وتسهيالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمكتب القطري التابع للب ا

في الكونغو ،استعدادا الحتمال

انتشار مرض فيروس اإليبوال من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الكونغو .وفي  3مايو/أيار  ،2018أبلغت دائرة بيكورو
الصحية في المقاطعة االستوائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية عن  21حالة إصابة بالحمى النزفية ،و 17حالة وفاة .وتقع
المقاطعة االستوائية على ضفة النهر قبالة مقاطعتي ليكواال وأوفيت في الكونغو .وقد ساهم المكتب القطري للب ا

في الكونغو

في تقييم مشترك بين الوكاالت لالستعداد قادته الحكومة ،وأكد أن البنية التحتية القائمة سيئة ،وأنه ال يمكن االعتماد على شبكة
االتصاالت ،وأن مرافق التخزين ليست متاحة .وساهمت أنشطة االستعداد المنفَّذة عبر المشروع المعتمد في تعزيز قدرة الب ا
على استخدام األنهار المحلية في أغراض النقل ،وزيادة األسطول الحالي من السفن الصغيرة لتسهيل التخزين المسبق للمعدات
واإلمدادات ،وإنشاء أربع وحدات للتخزين المتنقل ،وإجراء تقييم لقدرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وتحسين معدات
تكنولوجيا االتصاالت ،وتوفير قدرة مناسبة من الموظفين لدعم التقييمات في المستقبل .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع
 299 369دوالرا أمريكيا.
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ع ليات الطوارئ ال حدودة وأ شطة االستجابة ال اجلة الت ت ت ال وافقة عليها خالل الفت ة ن  1نا /كا ون الثا
سلطة ال وافقة

ال كتب
اإلقلي

رقم
ال ش وع

ال تلق

عنوان ال ش وع

إلى  30و يو/حز ان 2018

الح ولة

تكاليف ا

ة

ج وع التكاليف

(طن ت ي)

(دوالر أ

ك )

ك )

(دوالر أ

ال ستفيدون

ال دة ا صلية

تار خ
ال وافقة

(با ام)

خولة لل د التنفي ي
الجدول ألف :ع لية طوارئ حدودة ت ت ال وافقة عليها ب وجب السلطة ال َّ
المدير التنفيذي

-

بانكوك

بابوا غينيا الجديدة

عملية طوارئ محدودة لبابوا غينيا
الجديدة

-

-

21 592 495

153 000

2018/03/30

119

خولة لنائب ال د التنفي ي
الجدول باء :أ شطة االستجابة الفور ة الت ت ت ال وافقة عليها ب وجب السلطة ال َّ
نائب المدير
التنفيذي

201120

بنما

كولمبيا

أنشطة االستعداد لدعم المهاجرين
من فنزويال

-

-

299 968

-

2018/03/26

90

نائب المدير
التنفيذي

201127

جوهانسبرغ

الكونغو

أنشطة االستعداد الخاصة بتفشي
فيروس اإليبوال في جمهورية
الكونغو الديمقراطية

-

-

299 369

-

2018/05/30
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ال ج وع

22 191 832

153 000
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