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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 وال د ال ام ل نظ ة ا
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التنفي ي أو ال د

ة والزراعة ( 1وليو/ت وز –  31د س ب /كا ون ا ول )2018

طلب المجلس ،في دورته العادية الثالثة لعام  ،2001إبالغه بانتظام بعمليات الطوارئ التي يوافق عليها المدير التنفيذي أو يوافق
عليها المدير التنفيذي باالشتراك مع المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .ومنذ الدورة العادية الثانية لعام ،2002
قدمت هذه المعلومات مرتين في السنة.
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وتماشيا مع اإلطار الجديد لخارطة الطريق المتكاملة ،يغطي هذا التقرير عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة
الموافق عليها بين  1يوليو/تموز و 31ديسمبر/كانون األول  ،2018كما هو موضح في الجدولين المرفقين .ويبين الجدول ألف
أنشطة االستجابة العاجلة التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي ،بينما يعرض الجدول باء المشروعات الموافق عليها بموجب
السلطة المفوضة لمدير الطوارئ ،والمديرين اإلقليميين ،والمديرين القطريين.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،لم تتم الموافقة على أي عمليات جديدة محدودة لالستجابة لحاالت الطوارئ ،بينما تمت الموافقة
على سبعة مشروعات استجابة عاجلة لالستجابة لحاالت الطوارئ واالستعداد لها بموجب السلطة المفوضة نائب المدير التنفيذي
ومدير الطوارئ .وبلغ إجمالي القيمة الموافق عليها للفترة المشمولة بالتقرير  3.1مليون دوالر أمريكي ،والعدد اإلجمالي
للمستفيدين الذين حصلوا على المساعدة  180 500مستفيد.

أ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة لنائب ال د التنفي ي
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الب ا

اإلقلي

لالست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة " ،201143أ شطة االست داد ف

( 21أكتوب /تش ن ا ول  20 – 2018نا /كا ون الثا
الب ا

نطقة البح الكار ب "

 )2019عزز مشاركة المكتب اإلقليمي في بنما – من خالل مكتب

في بربادوس الذي افتتح مؤخرا – في تقديم تدابير محددة لالستعداد لتعزيز االستجابات لألخطار الطبيعية إلى الوكالة

الكاريبية إلدارة الكوارث ودولها األعضاء .ويستمر موسم العواصف في العادة حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ،وفي أعقاب
موسم األعاصير األكثر تكلفة على اإلطالق في عام  ،2017ال تزال جزر عديدة أكثر عرضة لألخطار من المعتاد .كما أن
قدرات حكومات جزر الكاريبي المتأثرة مقيدة بالقيود المالية الناتجة عن أعمال اإلنعاش والتعمير الكبيرة الالزمة إلصالح
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة J. Luma

السيد R. Saravanamuttu

مديرة أقدم

كبير مستشاري البرامج

مكتب نائب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف06.6513 2923 :

هاتف06.6513 2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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األضرار التي حدثت في عام  .2017وركزت جهود االستعداد المحددة على تعزيز قدرة الب ا

االحتياطية على نشر األصول

والموظفين في حالة الطوارئ وضمان وجود قدرات لوجستية كافية للتصدي للصدمات التي ال تتطلب استجابة إنسانية عاجلة
واسعة النطاق .وبلغت تكلفة المشروع  300ألف دوالر أمريكي.
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ب ا

االست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة ف

روا دا " 201133أ شطة االست داد ف

روا دا"

( 15سبت ب /أ لول  15 – 2018د س ب /كا ون ا ول  )2018أسفر عن زيادة إجراءات االستعداد استجابة لتفشي فيروس
إيبوال الذي أعلن عنه في  1أغسطس/آب  2018في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وبحلول  6سبتمبر/أيلول ،أبلغ عن وجود
 129حالة إصابة بفيروس إيبوال ،وتقع أحدث المناطق المتأثرة ،وهي بوتيمبو ،على بعد  300كم فقط من مدينة غوما القريبة
من الحدود الرواندية .وشملت أنشطة االستعداد المضطلع بها من خالل المشروع نشر موظفي الخدمات اللوجستية ،وتوفير
سيارة ركاب واحدة ،وسيارتي إسعاف لنقل موظفي الكشف الصحي والمشتبه في إصابتهم بفيروس إيبوال ،وشراء  17خيمة
تخزين متعددة األغراض لتركيبها عند نقاط العبور عند الحدود .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع  298 136دوالرا أمريكيا.
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الب ا

اإلقلي

لالست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة " ،201131أ شطة االست داد اإلقلي ية لتفش في وس

إ بوال" ( 1سبت ب /أ لول  30 – 2018وف ب /تش ن الثا

 )2018أطلق عقب اإلعالن عن تفشي فيروس إيبوال في جمهورية

الكونغو الديمقراطية في  1أغسطس/آب  .2018ودفع ذلك منظمة الصحة العالمية إلى رفع تصنيف حالة الطوارئ إلى المستوى
 ،3مما يشير إلى وجود مخاطر متوسطة لتفشي الفيروس على المستوى اإلقليمي في تسعة بلدان :أنغوال ،وبوروندي ،والكونغو،
وجمهورية أفريقيا الوسطى ،ورواندا ،وجنوب السودان ،وأوغندا ،وجمهورية تنزانيا المتحدة ،وزامبيا .وشملت أنشطة االستعداد
لفيروس إيبوال في المنطقة توفير قدرات احتياطية مكنت الب ا

من نشر الموظفين لتعزيز اللوجستيات والمشتريات وإدارة

المعلومات من أجل االستعداد لحاالت الطوارئ وإنشاء خلية تنسيق وبناء مخزون من آليات االستجابة المستخدمة في المناطق
التي يصعب الوصول إليها مثل المناطق التي تقع في جنوب السودان ،ورسم خرائط للتنقالت عبر الحدود والكثافات السكانية.
وبلغت التكلفة اإلجمالية للعملية  294 800دوالر أمريكي.
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ب ا

االست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة ف

يجي ا " 201142أ شطة االست داد ف

يجي ا"

( 1أكتوب /تش ن ا ول  31 – 2018د س ب /كا ون ا ول  )2018كان هدفه تعزيز قدرات الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ
على االستعداد لحاالت الطوارئ لتلبية احتياجات األشخاص المتضررين من الفيضانات في المواقع ذات األولوية في جميع
أنحاء نيجيريا .ومنذ أواخر أغسطس/آب  ،2018تسببت األمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في البالد ،مما
أثر على  000 826شخص .وبناء على المساعدة التقنية التي قدمها في الماضي ،عمل الب ا

مع الوكالة الوطنية إلدارة

الطوارئ على تعزيز القدرات من أجل استعداد سلسلة اإلمداد بما في ذلك العمليات اللوجستية وخدمات التخزين ،وتقييمات النقل
والتجزئة ،ورسم خرائط لإلنذار المبكر ،وإدارة المعلومات ،وتنسيق األنشطة في قطاع األمن الغذائي والتغذية .وبلغت التكلفة
اإلجمالية للعملية  260 498دوالرا أمريكيا.
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ب ا

االست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة ف

يجي ا " 201138أ شطة االست داد ف

يجي ا"

( 15سبت ب /أ لول  15 – 2018د س ب /كا ون ا ول  )2018جاء استجابة لتزايد عدم االستقرار في شمال غرب وجنوب
غرب الكاميرون مما أدى إلى وصول الالجئين إلى نيجيريا .وفي الفترة ما بين  14و 18فبراير/شباط  ،2018أجري تقييم
سريع لالحتياجات في المناطق الحدودية المزدحمة ،وأشارت المالحظات العامة إلى نقص إمكانية الحصول على الخدمات
الصحية المناسبة ومحدودية إمكانية الحصول على األغذية ،وعاشت معظم أسر الالجئين على وجبة واحدة في اليوم .وفي
أغسطس/آب  ،2018أفادت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بتسجيل وصول أكثر من  25 000الجئ إلى واليات
كروس ريفر ،وبينوي ،وأكوا إيبوم ،وترابا في نيجيريا .ولكي يكتسب المجتمع اإلنساني األوسع فهما أفضل للوضع ولتوجيه
االستجابة بشكل أفضل ،أجرى الب ا

تقييما لألمن الغذائي والتغذية في حاالت الطوارئ في المناطق التي وصل إليها الالجئون

الكاميرونيون .ويسر المشروع أيضا إيفاد بعثة رفيعة المستوى مشتركة بين المفوضية والب ا

تهدف إلى ضمان أن تنفذ

المنظمتان استراتيجية حماية متماسكة تعزز اعتماد السكان الالجئين المتضررين على الذات .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع
 121 675دوالرا أمريكيا.
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أ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة ل د الطوارئ
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ع لية االستتتتجابة ال اجلة لحالة الطوارئ ف تشتتتاد " 201128االستتتتجابة الت و ة الطارئة ف
 31 – 2018أكتوب /تش ت ن الثا

جا ينا" ( 1أ ستتتطس/آب

 )2018كان هدفها إصالالالح الوضالالع التغذوي المتدهور الذي نتج عن التباطؤ االقتصالالادي،

والهجرة المفرطة إلى العاصالالمة ،وسالالوء خدمات النظافة والصالالحة وزيادة انعدام األمن الغذائي الموسالالمي .وقدمت العملية دعما
تغذويا متخصصا لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات،
إلى جانب مراقبة التغذية للكشالالالف المبكر عن حاالت سالالالوء التغذية .وباإلضالالالافة إلى ذلك ،تم توزيع أغذية على مقدمي الرعاية
بهدف ضمان التزام المستفيدين بالعالج من سوء التغذية الحاد الشديد ،بينما تم تعزيز تحسين ممارسات تغذية الرضع واألطفال
الص الالغار وإدماجها في جميع مكونات االس الالتجابة .وس الالاعد المش الالروع  500 180مس الالتفيد بما قدره  325طنا متريا من األغذية
بتكلفة إجمالية قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي.
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ب ا

االست داد لالستجابة ال اجلة وتحسين االستجابة ف

( 15أ سطس/آب  12 – 2018وف ب /تش ن الثا

تشاد " ،201130أ شطة االست داد الخاصة ف

تشاد"

 )2018أطلق استجابة لتدهور حالة األمن الغذائي والتغذية في جميع

أنحاء تشاد ،حيث أبلغت العديد من المراكز الصحية عن زيادة كبيرة في عدد المقبولين في برنامج عالج سوء التغذية الحاد.
وكان هذا هو الحال بشكل خاص في نجامينا ،حيث أظهرت نتائج دراسة استقصائية نسقتها وزارة الصحة في يوليو/تموز 2017
أن معدالت سوء التغذية الحاد بين األطفال تتجاوز عتبة "الطوارئ" التي حددتها منظمة الصحة العالمية .وفي الربع األول من
عام  ،2018زاد عدد األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الذين يعالجون في مستشفى الصداقة التشادية الصينية بنسبة
 45في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2017ومن خالل هذا المشروع ،أجرى الب ا

تقييما سريعا لألمن الغذائي

والتغذية ،ووضع خطة لتوسيع نطاق التدخالت التغذوية في نجامينا وقدم أنشطة تعزيز القدرات إلى الشركاء من أجل تصميم
وتنفيذ ورصد االستجابة التغذوية الطارئة .وبلغت التكلفة اإلجمالية للعملية  298 962دوالرا أمريكيا.
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ع ليات الطوارئ ال حدودة وأ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها خالل الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2018
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تكاليف التحو ل

ج وع التكاليف
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(دوالر أ

(دوالر أ

ال ستفيدون

تار خ ال وافقة

ال دة ا صلية

(با ام)

الجدول ألف :أ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة لنائب ال د التنفي ي
نائب المدير
التنفيذي

201143

بنما

المكتب اإلقليمي
في بنما

أنشطة االستعداد في
منطقة البحر الكاريبي

-

-

300 000

-

 24أكتوبر/تشرين
األول 2018

90

نائب المدير
التنفيذي

201133

نيروبي

رواندا

أنشطة االستعداد في رواندا

-

-

298 136

-

 3أكتوبر/تشرين
األول 2018

90

نائب المدير
التنفيذي

201131

نيروبي

المكتب اإلقليمي
في نيروبي

أنشطة االستعداد لتفشي فيروس
إيبوال على المستوى اإلقليمي

-

-

294 800

-

 30أغسطس/آب
2018

89

نائب المدير
التنفيذي

201142

داكار

نيجيريا

أنشطة االستعداد في نيجيريا

-

-

260 498

-

 3أكتوبر/تشرين
األول 2018

90

نائب المدير
التنفيذي

201138

داكار

نيجيريا

أنشطة االستعداد في نيجيريا

-

-

121 675

-

 25سبتمبر/أيلول
2018

90

الجدول باء :أ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة ل د الطوارئ وال د ن اإلقلي يين وال د ن القط ين
مدير الطوارئ

201128

داكار

تشاد

االستجابة التغذوية الطارئة في
نجامينا

325

927 532

1 499 749

180 500

 26يوليو/تموز
2018

90

مدير الطوارئ

201130

داكار

تشاد

أنشطة االستعداد الخاصة

-

-

298 962

-

 9أغسطس/آب
2018

87

927 532

3 073 820

180 500

ال ج وع
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