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اللغة األصلية :اإلنكليزية

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 )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 بصورة مشتركة .و ُقدمت 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  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2020على النحو المبين في الجدول المرفق طيه.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على عملية طوارئ محدودة جديدة واحدة بموجب السلطة المفوضة إلى المدير
اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا .ويبلغ إجمالي القيمة الموافق عليها للفترة المشمولة بالتقرير  6.1مليون دوالر أمريكي،
ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين الذين ست ُقدم إليهم المساعدة  30 000شخص.

ع ليات الطوارئ ال حدودة الت وافق عليها ال د اإلقلي
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للش ق ا وسط وش ال أف قيا

تستجيب عملية الطوارئ المحدودة للسكان المتأثرين بالنزاع في أذربيجان ( 1ديسمبر/كانون األول  31 – 2020مايو/أيار
 )2021للقتال المحتدم على امتداد إقليم ناغورنو-كاراباخ التابع لجمهورية أذربيجان منذ  27سبتمبر/أيلول  2020وأسفر حسب
تقارير غير مؤكدة عن مقتل أكثر من ألف مدني وعسكري ،مع وجود مؤشرات تفيد بفرار معظم السكان من اإلقليم .وقد تسبب
القتال في أضرار جسيمة للبنى التحتية والطرق والمساكن ،وأثر على ممرات توفير اإلمدادات إلى المنطقة .وستكفل عملية
الطوارئ المحدودة هذه حصول سكان إقليم ناغورنو-كاراباخ المتأثرين باألزمة األخيرة على المتطلبات الغذائية األساسية.
وليس هناك مكتب قطري للب ا

في أذربيجان ولكنه ينسق بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المعتمدة لدى أذربيجان والمكلفة

بالعمل في إقليم ناغورنو-كاراباخ.
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وقد اندلعت األزمة خالل جائحة كوفيد ،19-التي خلَّفت بالفعل عددا من العواقب االجتماعية واالقتصادية.
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وتغطي عملية الطوارئ المحدودة فترة أولية مدتها ستة أشهر ،ينصب التركيز خاللها على ضمان تنفيذ استجابة قائمة على
االحتياجات لتحقيق األمن الغذائي بشكل منسق في المناطق التي لم يكن للب ا
يسعى الب ا

فيها وجود تشغيلي .ومن خالل هذه االستجابة،

إلى تلبية احتياجات السكان المتضررين من خالل عمليات توزيع األغذية العينية التي ينفذها شريك معتمد .وتم

تصميم سلة األغذية لتغطية المتطلبات الكاملة من السعرات الحرارية للسكان المستهدفين ،بما يتماشى مع العادات الغذائية
المحلية ومع مراعاة تزايد المتطلبات الغذائية خالل فصل الشتاء .وعند تنفيذ االستجابة ،سيتعاون الب ا
وصول الدعم إلى أشد الناس احتياجا ،بما في ذلك أولئك الموجودون في مناطق يتعذر على الب ا

مع الشركاء لضمان

الوصول إليها حاليا .وتأخذ

معايير تصميم البرامج واالستهداف في الحسبان الفوارق بين النساء والرجال واألوالد والبنات ،وسيكون تنفيذ البرامج مراعيا
للنزاع وسيسعى إلى عدم اإلضرار .وتقدم عملية الطوارئ المحدودة المساعدة إلى  30 000مستفيد بكمية قدرها  3 056طنا
متريا من األغذية وبتكلفة إجمالية قدرها  6.1مليون دوالر أمريكي.
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ع ليات الطوارئ ال حدودة وأ شطة االستجابة ال اجلة ال وافق عليها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2020
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* تشمل تكاليف األغذية وقيمة التحويالت القائمة على النقد.
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