برنامج األغذية العاملي:
االستجابة للطوارئ واالستعداد لها
إن الربنامج هو أول املستجيبني لحاالت الطوارئ الناجمة عن
النزاعات ،والصدمات املناخية ،واألوبئة ،وغريها من الكوارث.
ونحن نقدم األغذية واملبالغ النقدية وغري ذلك من املساعدات حني
يُرتك الناس معدمني ومعرضني لخطر الجوع .ويرتكز اهتاممنا أيضا عىل
االستعداد للطوارئ ،والعمل مع الرشكاء لتوفري اإلنذار املبكر ومساعدة
املجتمعات املحلية يف التخفيف من تأثري الكوارث التي تلوح يف األفق.
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االستجابة للطوارئ
تُنفذ أكرب استجاباتنا للطوارئ يف اليمن التي تعاين من نزاع متواصل
يتسبب يف واحدة من أسوأ أزمات الجوع يف العامل ،بينام نقوم يف
سوريا مبساعدة ماليني النازحني نتيجة الحرب األهلية الجارية .ويُعترب
شامل رشق نيجرييا وجنوب السودان من بني املناطق األخرى التي
يقوم فيها الربنامج مبساعدة املترضرين من العنف وانعدام األمن.
وميكن أن تتمثل استجابتنا يف توفري مجموعة متنوعة من إمدادات
األغذية واملبالغ النقدية واملكمالت التغذوية وبرامج التغذية
املدرسية .ويف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وهي بلد آخر من
البلدان التي تؤجج فيها عوامل النزاع والجوع بعضها بعضا ،يساعد
الربنامج أيضا عىل احتواء تفيش وباء إيبوال من خالل تقديم األغذية
والخدمات اللوجستية.
يضطلع املهندسون العاملون لدينا بدور بالغ األهمية يف مجال
االستجابة لحاالت الطوارئ .فحني ف ّر آالف الالجئني الروهينغا من
ميامنار إىل بنغالديش ،أعد هؤالء املهندسون أر ٍ
اض مستوية آمنة يف
مخيم كوتوبالونغ للتخفيف من حدة التهديد الذي تطرحه األمطار
املوسمية .ووفَّر الربنامج هذه الخدمات باإلضافة إىل ما قدمه من
مساعدات غذائية.
يتطلب العدد الرسيع املتزايد للصدمات املناخية أيضا استجابات
رسيعة وحاسمة .فعندما رضب إعصار إيداي موزامبيق وغمرت
الفيضانات مساحة ت ُق ّدر بنحو  400 000هكتار من املحاصيل يف
أوائل عام  ،2019سارع الربنامج إىل نرش خدماته لتوفري األغذية فضال
عن توزيع قسائم الرشاء عىل الناس ليتمكنوا من رشاء اإلمدادات
الحيوية ،مع التخطيط يف الوقت ذاته لالضطالع بأنشطة اإلنعاش
وإعادة اإلعامر وبناء القدرة عىل الصمود .كام متكنا من استعادة
شبكات االتصاالت الحيوية لترسيع استجابة الحكومة والرشكاء يف
املجال اإلنساين.
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ينسق الربنامج االستجابات لحاالت الطوارئ الواسعة النطاق نيابة
عن املجتمع اإلنساين الواسع .ونحن نقود مجموعة اللوجستيات التي
تخزن وتنقل مواد اإلغاثة العاجلة إىل مناطق الكوارث ،ومجموعة
االتصاالت يف حاالت الطوارئ التي تنشئ عملية االتصال أو
تستعيدها يف أبعد املناطق النائية .كام نقوم بنرش موظفي الربنامج
عرب فريق الدعم الرسيع يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
يف حاالت الطوارئ.
يتوىل الربنامج أمر دائرة األمم املتحدة لخدمات النقل الجوي التي
تكفل نرش املوظفني واإلمدادات الحيوية من مختلف الوكاالت
واملنظامت غري الحكومية برسعة يف املواقع النائية وتلك التي
يتعذر الوصول إليها .ويف اليمن أدى إغالق املجال الجوي يف صنعاء
أمام الرحالت الجوية الدولية إىل أن تصبح دائرة األمم املتحدة
لخدمات النقل الجوي هي الخدمة الجوية املشرتكة الوحيدة املتاحة
للمنظامت اإلنسانية .ويف جنوب السودان ،قام الربنامج بإلقاء
األغذية من الجو فوق مواقع املجتمعات الضعيفة يف املناطق التي
يصعب الوصول إليها عىل مدى السنوات الست املاضية.
يدير الربنامج أيضا مستودع األمم املتحدة لالستجابة للحاالت
اإلنسانية،
وهو شبكة عاملية من املراكز التي تشرتي وتخ ٍّزن وتنقل إمدادات
الطوارئ بشكل رسيع لصالح املجتمع اإلنساين الواسع.
يُعترب الدعم والتنسيق بني الوكاالت أمرا بالغ األهمية يف الواقع
بالنسبة للنهج الذي نتبعه ،وذلك من التقييامت املشرتكة لهشاشة
األوضاع التي نجريها مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
يف سوريا وحتى تكوين فرق االستجابة الرسيعة مع منظمة األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسف) واملنظامت غري الحكومية يف جنوب
السودان ونيجرييا.

سوريا

االستعداد ملواجهة الطوارئ
بنغالديش

ينصب جانب كبري من الرتكيز يف عملنا عىل االستعداد ومساعدة
البلدان عىل التصدي ألسوأ التأثريات التي تنجم عن الطوارئ
الوشيكة.
يُعترب جمع البيانات الوسيلة األساسية لالستجابة لحاالت الطوارئ
الناجمة عن النزاعات واألحوال الجوية القاسية .ففي بوليفيا – وهي
أكرث دول أمريكا الجنوبية عرضة للصدمات املناخية  -تقوم الطائرات
املسية بجمع معلومات تغطي مساحات شاسعة عن عوامل من
َّ
قبيل مستويات مياه الخزانات ،وذلك للتمكن من اتخاذ التدابري
االحرتازية للناس والرثوة الحيوانية.
تظهر التحليالت الجغرافية املكانية املوجهة التأثري الفوري للكوارث
الطبيعية وتتيح االستجابة الرسيعة املتامشية مع االحتياجات.
فأدوات نظم املعلومات الجغرافية الخاصة بنا مثل التحليل اآليل
للكوارث ورسم خرائطها توفر رسم خرائط الزالزل واألعاصري
االستوائية عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع .فعندما اجتاحت
الفيضانات الرسيعة األردن يف عام  ،2018استخدم الربنامج نظم
املعلومات الجغرافية إلنتاج خريطة ألخطار الفيضانات .وقد ساعد
ذلك الحكومة عىل تحديد واستهداف املجتمعات األكرث ضعفا.
تكفل نظم اإلنذار املبكر تنوير عمليات صنع القرار بشأن املوارد
واالستهداف ،وذلك ملساعدة املجتمعات عىل االستعداد للكوارث.
ففي بنغالديش عىل سبيل املثال ،أدت توقعاتنا لألحوال الجوية
إىل توزيع النقد عىل املزارعني الضعفاء لتغطية التكاليف الالزمة
لتدابري مثل تدعيم منازلهم أو تخزين األغذية قبل وقوع الفيضانات
الجارفة.
إننا نعمل مع املجتمعات املحلية يف مجال القدرة عىل الصمود
ملساعدتها يف الحد من تأثري حاالت الطوارئ .ففي منطقة الساحل
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شبه القاحلة عىل سبيل املثال ،يشارك الناس يف أنشطة حفر
«األهلَّة» ،وهي مستجمعات للمياه ملجابهة الجفاف ،مقابل
حصولهم عىل األغذية و/أو النقد و/أو األرايض.
وإىل جانب خرباء األرصاد الجوية ،فإن لدينا محللني للنزاعات
ومتخصصني يف االقتصاد يضطلعون بإجراء تقييامت للمخاطر تسهم
يف االستعداد ألسوأ السيناريوهات .ويسمح ذلك ملكاتب الربنامج
يف جميع أنحاء العامل بقياس القدرة عىل االستجابة واتخاذ إجراءات
التأهب لكارثة محتملة .فعندما حدث إعصار دوريان يف سبتمرب/
أيلول  ،2019عىل سبيل املثال ،كان مكتب االستعداد للطوارئ
واالستجابة لها يف منطقة الكاريبي التابع لنا يف بربادوس يعمل
بالفعل مع رشكاء محليني إلجراء تقييم لالحتياجات وبدء أعامل
التخطيط .وقد أنشئ املكتب يف عام  2018بعد أن دمر إعصارا ماريا
وإيرما أجزاء كبرية من املنطقة وذلك لتسهيل العمل الوقايئ فضال
عن االستجابة الرسيعة.
يتم تدريب موظفينا ليكونوا من مستجيبي الدرجة األوىل لحاالت
الطوارئ – ويشمل التدريب االنغاميس عمليات محاكاة للطوارئ
الحقيقية .وعندما تربز الحاجة إىل مقدرة إضافية لدعم استجابة ما،
يكون موظفونا جاهزين لالنطالق عىل وجه الرسعة.
إننا نعمل مع الحكومات بشأن تدابري أوسع نطاقا لزيادة استعداد
البلدان لحاالت الطوارئ .ويف معظم املقاطعات املعرضة للكوارث
املناخية يف الفلبني عىل سبيل املثال ،يوفر الربنامج التدريب عىل
االستجابة لحاالت الطوارئ واملعدات إىل وحدات الحكومة املحلية،
ويساعد يف إنشاء محطات مؤمتتة للطقس وتثبيت املنحدرات
لحامية الناس ومزارعهم.

 16,000شخص
تلقى  16 000شخص األغذية يف غضون
 24ساعة بعد حدوث الفيضانات الغزيرة
يف بنغالديش.

أربعة ماليني شخص

يف سوريا ،يتلقى أربعة ماليني
شخص األغذية كل شهر.

 1.1مليون شخص

 12مليون شخص

بلغ عدد املستفيدين من مشاريع القدرة
عىل الصمود  1.1مليون شخص يف 5
بلدان يف منطقة الساحل عام .2018

استهدفت املساعدة الغذائية للربنامج  12مليون
شخص يف جميع أنحاء اليمن يف عام .2019

مليون شخص

تم الوصول إىل مليون شخص يف غضون شهر
واحد من إعصار إيداي الذي رضب موزامبيق.

حاالت الطوارئ
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ست حاالت طوارئ مصنفة من املستوى
( 3األكرث حدة) يقدم فيها الربنامج الدعم:
منطقة الساحل الوسطى (بوركينا فاسو ومايل
والنيجر) ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية،
وشامل رشق نيجرييا ،وجنوب السودان،
وسوريا ،واليمن.
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