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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 وال د ال ام ل نظ ة ا
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ة والزراعة ( 1نا /كا ون الثا

التنفي ي أو ال د

–  30و يو/حز ان )2019

طلب المجلس ،في دورته العادية الثالثة لعام  ،2001إبالغه بانتظام بعمليات الطوارئ التي يوافق عليها المدير التنفيذي أو يوافق
عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بصورة مشتركة .وقُدمت هذه المعلومات مرتين في
السنة منذ الدورة العادية الثانية لعام .2002
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وتماشيا مع اإلطار الجديد لخارطة الطريق المتكاملة ،يغطي هذا التقرير عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة
الموافق عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران  .2019ويبين الجدول أدناه عمليتي الطوارئ
المحدودتين اللتين وافق عليهما المدير التنفيذي خالل الفترة قيد االستعراض .ولم تكن هناك عمليات طوارئ محدودة بموافقة
مشتركة من المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة خالل هذه الفترة ،كما لم تكن هناك أنشطة استجابة عاجلة
موافق عليها من نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه من المدير التنفيذي.
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ويبلغ مجموع القيمة الموافق عليها لعمليتي الطوارئ المحدودتين اللتين وافق عليهما المدير التنفيذي  59.1مليون دوالر أمريكي
ومجموع المستفيدين الحاصلين على المساعدة  898 000شخص.

ع ليات الطوارئ ال حدودة الت وافق عليها ال د التنفي ي
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أ

كا الالتينية – ع لية الطوارئ ال حدودة ال ت ددة البلدان لبلدان أ

كا الالتينية ال تض رة ن الوضع ف فنزو ال

( 1ارس/آذار  31 – 2019أ سطس/آب  :)2019تستجيب هذه العملية لوضع متدهور في فنزويال أدى إلى هجرة أعداد
كبيرة من األشخاص إلى عدة بلدان أخرى من بلدان أمريكا الالتينية .وتشمل العوامل األولية المحركة للهجرة التضخم الجامح
وعدم إتاحة األغذية وفرص العمل واألدوية والخدمات الصحية الفعالة .وقد غادر  3ماليين شخص فنزويال منذ بدء األزمة بحثا
عن فرص لكسب العيش واستضافت كولومبيا وإكوادور وبيرو  80في المائة من أولئك األشخاص المهاجرين .ويشير
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االستقصاء األخير عن ظروف المعيشة في فنزويال إلى أن  87في المائة من السكان يعيشون دون خط الفقر بسبب التضخم
الجامح أساسا ،وأن  80في المائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي .وتفتقر أعداد كبيرة من المهاجرين الذين عبروا
الحدود باتجاه البلدان المجاورة إلى وضع قانوني في البلدان التي تستضيفهم ،مما يقوض بشدة قدرتهم على الحصول على
تصاريح للعمل وإرسال أبنائهم إلى المدرسة واالستفادة من الخدمات االجتماعية ويزيد في الوقت ذاته تعرضهم لالستغالل
واالنتهاك .وما زالت الهجرة الجماعية تضغط ضغطا شديدا على توفير الخدمات وعلى المؤسسات وأسواق العمل والديناميات
االجتماعية في المجتمعات المحلية المضيفة .وتمشيا مع خطة األمم المتحدة الخاصة باالستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين
من فنزويال ،تستهدف العملية دعم األشخاص المتضررين عن طريق توزيع األغذية وأنشطة الوقاية من سوء التغذية وتوفير
الدعم الذي يلبي الحتياجات تغذوية خاصة لألطفال دون سن الخامسة وإتاحة الخدمات المشتركة المتعلقة باللوجستيات
واالتصاالت في حاالت الطوارئ وتنسيق األنشطة في مجال األمن الغذائي بين الجهات الشريكة اإلنسانية .وتقدم العملية
المساعدة إلى  713 000مستفيد بإمدادهم بما قدره  34 398طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية تبلغ  49.9مليون دوالر
أمريكي.
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ع لية الطوارئ ال حدودة ف جزر الق

( 8ا و/أ ار  7 – 2019وف ب /تش ن الثا

 :)2019توفر هذه العملية المساعدة

الطارئة لألشخاص المتضررين من إعصار كينيث من الفئة  3الذي عصف بجزر القمر في  25أبريل/نيسان  2019وألحق
أضرارا جسيمة بالمنازل والبنى التحتية واألمالك المنتجة .وأفادت التقييمات األولية التي شاركت في إجرائها المديرية الوطنية
لألمن المدني مع فريق األمم المتحدة القطري بتضرر  390 000شخص في جزيرة القمر الكبرى وأنجوان واحتياجهم إلى
المساعدة اإلنسانية العاجلة .وعالوة على ذلك ،تشير التقديرات إلى تشرد أكثر من  12 000شخص وتدمير ما يزيد على
 11 400منزل تدميرا كليا أو جزئيا .وتركز جهود الب ا

المبذولة لإلغاثة العاجلة على توزيع األغذية على األشخاص

المتأثرين بالصدمات من أجل تغطية احتياجاتهم الغذائية األساسية .وستأخذ معايير االستهداف في الحسبان حيثما يكون ممكنا
نتائج تحليالت اعتبارات نوع الجنس والعمر وأي أوجه تفاوت في التغذية واألمن الغذائي بين النساء والرجال واألوالد والبنات.
وستقدَّم المساعدة التقنية إلى الوكاالت الوطنية إلدارة الكوارث والجهات الشريكة المحلية لتعزيز قدراتها في مجال االستعداد
للطوارئ واالستجابة لها ،وال سيما في مجاالت تنسيق اللوجستيات وإدارة سلسلة اإلمداد وتحليل وضع األمن الغذائي .وتدعم
العملية  185 000مستفيد بإمدادهم بما قدره  9 149طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية تبلغ  9.1مليون دوالر أمريكي.
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ع ليات الطوارئ ال حدودة ال وافق عليها ف الفت ة ن  1نا /كا ون الثا

إلى  30و يو/حز ان 2019

الح ولة

تكاليف ا

ة

*

ج وع التكاليف

(طن ت ي)

(دوالر أ

ك )

ك )

ال ستفيدون

تار خ
ال وافقة

سلطة
ال وافقة

رقم
ال ش وع

ال كتب
اإلقلي

الجهة
ال تلقية

عنوان
ال ش وع

17 852 228

49 986 831

713 000

 4أبريل/نيسان
2019

131

المدير التنفيذي

-

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي

بلدان أمريكا
الالتينية

عملية الطوارئ المحدودة
والمتعددة البلدان في بلدان
أمريكا الالتينية المتضررة
من الوضع في فنزويال

34 398

9 146 164

185 000

 30مايو/أيار
2019

132

المدير التنفيذي

-

الجنوب األفريقي

جزر القمر

عملية الطوارئ المحدودة
في جزر القمر

9 149

6 158 248

59 132 995

898 000

43 547

24 010 476

(دوالر أ

ال دة
ا صلية

(با ام)

ال ج وع
* تشمل تكاليف األغذية وقيمة التحويالت القائمة على النقد.
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