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التنفي ي أو ال د

ة والزراعة ( 1وليو/ت وز –  31د س ب /كا ون ا ول )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 معا .وأصبحت هذه المعلومات تقدم مرتين كل عام منذ الدورة
العادية الثانية للمجلس في عام .2002

-2

وتمشيا مع إطار خارطة الطريق المتكاملة ،يشمل هذه التقرير عمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة الموافق
عليها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول  2019على النحو المبيَّن في الجدول المرفق .وخالل الفترة
قيد االستعراض ،تمت الموافقة على عملية طوارئ محدودة واحدة بموجب السلطة المفوضة إلى المدير اإلقليمي ألمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي .وتبلغ القيمة اإلجمالية الموافق عليها للفترة المشمولة بالتقرير  5.4مليون دوالر أمريكي ،ويبلغ مجموع عدد
المستفيدين الذين قُدمت لهم المساعدة  39 000مستفيد.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
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ومدير مكتب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات
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ع ليات الطوارئ ال حدودة الت وافق عليها ال د اإلقلي
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قدمت ع لية الطوارئ ال حدودة لجزر الباها ا ( 3سبت ب /أ لول  3 – 2019د س ب /كا ون ا ول  )2019المساعدة العاجلة
للسكان المتضررين من إعصار دوريان الذي ضرب جزر البهاما في  1سبتمبر/أيلول  2019وأحدث خسائر في األرواح ود َّمر
المنازل واألصول اإلنتاجية والبنى التحتية تدميرا شديدا .وأشارت التقديرات األولية إلى تشرد  76 278شخص في جزيرتي
الباهاما الكبرى وأباكو ،على نحو تجاوز قدرات النظام الوطني لشبكة األمان وزاد األسر الفقيرة ضعفا .ويبلغ المعدل الوطني
للفقر  12.5في المائة ويرتفع إلى  17.2في المائة في جزر الباهاما النائية .وتثير مؤشرات الفقر القلق بوجه خاص بين السكان
المهاجرين الهايتيين ،إذ يعيش قرابة  4 000هاييتي في منازل هشة مقامة في أشد الجزر تضررا من اإلعصار .وإثر طلب
المساعدة اإلنسانية الذي قدمته الحكومة ،قدمت العملية في البداية وجبات جاهزة ألشد السكان تضررا ،في إطار الحصيلة
االستراتيجية  .1وقُدِمت بعد ذلك مساعدة إضافية من خالل عمليات أخرى لتوزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد على
ا لسكان العاجزين عن الحصول على الغذاء من خالل سبل عيشهم المعتادة .وأتاحت الحصيلة االستراتيجية  2للب ا

تقديم

المساعدة التقنية لتعزيز آليات ونُظم تنسيق الشؤون اإلنسانية الوطنية واإلقليمية في مجاالت اللوجستيات ،وسلسلة اإلمداد،
واالتصاالت في حاالت الطوارئ ،وتنسيق األمن الغذائي بغية تعزيز جودة وحسن توقيت المساعدة التي يقدمها الب ا
والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى للسكان المتضررين .ودعمت العملية  39 000مستفيد بمقدار  594طنا متريا من األغذية،
بتكلفة إجمالية قدرها  5.4مليون دوالر أمريكي.
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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 2019
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الجدول ألف :ع ليات الطوارئ ال حدودة ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة إلى ال د التنفي ي
المدير اإلقليمي
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جزر الباهاما

عملية الطوارئ المحدودة
لجزر البهاما
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تشمل تكاليف األغذية وقيمة التحويالت القائمة على النقد.
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