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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

الخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت ددة البلدان وع ليات الطوارئ ال حدودة وأ شطة
االستجابة ال اجلة الت وافق عليها ال د
والزراعة ( 1نا /كا ون الثا
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التنفي ي أو ال د

التنفي ي وال د

ال ام ل نظ ة ا

ة

–  30و يو/حز ان )2020

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 معا .وقُدمت هذه المعلومات مرتين في السنة منذ
الدورة العادية الثانية لعام .2002
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وتماشيا مع اإلطار الجديد لخارطة الطريق المتكاملة ،يشمل هذا التقرير الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة
البلدان وعمليات الطوارئ المحدودة وأنشطة االستجابة العاجلة الموافق عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى
 30يونيو/حزيران  ،2020على النحو المبين في الجدول الوارد أدناه .وخالل الفترة قيد االستعراض ،وافق المدير التنفيذي على
خطة جديدة واحدة من الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان بينما وافق المدير اإلقليمي لغرب أفريقيا
على عملية جديدة واحدة من عمليات الطوارئ المحدودة بموجب السلطة المفوضة إليه .ولم يوافَق على أي أنشطة لالستجابة
العاجلة خالل هذه الفترة.
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ويبلغ مجموع القيمة الموافق عليها خالل الفترة المشمولة بالتقرير  47.7مليون دوالر أمريكي ومجموع المستفيدين الحاصلين
على المساعدة  166 469شخصا.
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الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت ددة البلدان الت وافق عليها ال د التنفي ي
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الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت ددة البلدان لبلدان أ

كا الالتينية ال تض رة ن الوضع ف ج هور ة

فنزو ال البوليفار ة ( 1ارس/آذار  28 – 2020فب ا /شباط  :)2021تستهدف هذه الخطة دعم البلدان المتضررة من الوضع
في جمهورية فنزويال البوليفارية حيث أدت التحديات السياسية واالجتماعية واالقتصادية المعقدة إلى التضخم المفرط ونقص
المواد الغذائية واألدوية وزيادة الفقر وانعدام األمن الغذائي .وسببت هذه العوامل تدفق أعداد كبيرة من السكان ،إذ التمس أكثر
من  3.8مليون فنزويلي اللجوء في كولومبيا وإكوادور وبيرو .ويشير االستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية الصادر في
مارس/آذار  2019إلى احتياج  7ماليين شخص على األقل إلى المساعدة اإلنسانية في جمهورية فنزويال البوليفارية .وتُجهد
قدرات االستجابة في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي التي تستضيف الالجئين والمهاجرين الفنزويليين وتوشك الخدمات الصحية
والتعليمية أن تنهار في بعض المناطق .واستجابة لالحتياجات المتزايدة ،يعتزم الب ا

توفير المساعدة الطارئة للسكان

المتضررين عبر توزيع األغذية ومن خالل التحويالت القائمة على النقد حيثما يكون ممكنا .وتنطوي الحصيلة االستراتيجية 2
على إتاحة الخدمات عند الطلب للحكومات ومجتمع العمل اإلنساني في المجاالت المتعلقة بسالسل اإلمداد واللوجستيات
واالتصاالت في حاالت الطوارئ وتنسيق شؤون األمن الغذائي بهدف تحسين جودة االستجابة للطوارئ .وتستهدف الخطة دعم
 666 216مستفيدا بإمدادهم بما قدره  189 5طنا متريا من المواد الغذائية بتكلفة إجمالية تبلغ  40.9مليون دوالر أمريكي.

ع ليات الطوارئ ال حدودة الت وافق عليها ال د اإلقلي
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لغ ب أف قيا

ع لية الطوارئ ال حدودة ف تو و ( 1وليو/ت وز  31 – 2020د س ب /كا ون ا ول  :)2020تستجيب هذه العملية
لالحتياجات المتنامية للسكان الضعفاء المتضررين من التدابير التي اتخذت الحتواء جائحة كوفيد 19-في توغو وأدت إلى زيادة
الفقر وانعدام األمن الغذائي .فقد اتخذت الحكومة عدة خطوات للوقاية من انتشار الفيروس ،بما فيها إغالق المدارس والمطارات
والحدود البرية والبحرية؛ وفرض حظر التجول على نطاق البلد؛ واعتماد تدابير التباعد االجتماعي .وستؤثر هذه القيود في
قطاع الزراعة الذي يوفر أكثر من  20في المائة من إيرادات التصدير ويشغّل أكثر من  80في المائة من سكان الريف .وتمشيا
مع خطة االستجابة الوطنية ،تهدف العمليات في إطار الحصيلة االستراتيجية  1إلى توسيع نطاق إتاحة األغذية للسكان
المتضررين عن طريق توزيع األغذية والدعم التغذوي والتحويالت القائمة على النقد .وستكثَّف جهود االستجابة التي تبذلها
الحكومة والجهات الشريكة من خالل األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  2التي تنطوي على توزيع المواد غير الغذائية
وتوفير خدمات سالسل اإلمداد والخدمات اللوجستية وخدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ وتخزين األغذية .وتقدم العملية
المساعدة إلى  500 252مستفيد بإمدادهم بما قدره  752 3طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية تبلغ  6.8مليون دوالر أمريكي.
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سلطة
ال وافقة

الجهة
ال تلقية

ال كتب
اإلقلي

عنوان
ال ش وع

الح ولة

تكاليف ا

ة

*

ج وع التكاليف

(طن ت ي)

(دوالر أ

ك )

ك )

(دوالر أ

إلى  30و يو/حز ان 2020
ال ستفيدون

تار خ
ال وافقة

ال دة ا صلية

(با ام)

المدير التنفيذي

أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي

بلدان أمريكا
الالتينية

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان
لبلدان أمريكا الالتينية المتضررة
من الوضع في جمهورية فنزويال
البوليفارية

5 189

24 251 083

40 933 296

216 666

 6مارس/آذار
2020

357

المدير اإلقليمي
لغرب أفريقيا

غرب أفريقيا

توغو

عملية الطوارئ المحدودة في توغو

3 752

4 101 452

6 799 502

252 500

 30يونيو/حزيران
2020

180

8 941

28 352535

47 732 798

469 166

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