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عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي
أو المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
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طلب المجلس ،في دورته العادية الثالثة لعام  ،2001أن يحاط علما وبصورة منتظمة بعمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير
التنفيذي أو حظيت بالموافقة من جانب المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة معا .وأصبحت
هذه المعلومات تقدم مرتين كل عام منذ دورة المجلس العادية الثانية لعام .2002
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ويشمل هذا التقرير عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
على النحو المبين في الجداول المرفقة .ويتضمن الجدول ألف قائمة بعمليات الطوارئ التي تتجاوز قيمتها الغذائية  3ماليين
دوالر أمريكي ووافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا .ويتضمن الجدول باء قائمة بعمليات
الطوارئ التي تقل قيمتها الغذائية عن  3ماليين دوالر أمريكي ووافق عليها نائب المدير التنفيذي ،بموجب السلطة المفوضة من
المدير التنفيذي .ويتضمن الجدول جيم قائمة بعمليات الطوارئ التي وافق عليها المديرون اإلقليميون ومدير الطوارئ بموجب
السلطة المفوضة من المدير التنفيذي.
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وخالل الفترة موضع االستعراض ،تمت الموافقة على ما مجموعه إحدى وعشرين عملية طوارئ :خمس منها وافق عليها
المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة؛ وثمان وافق عليها نائب المدير التنفيذي؛ وثمان وافق عليها المديرون
اإلقليميون ومدير الطوارئ .وتوفر هذه العمليات المساعدة الغذائية لنحو  2.1مليون شخص يبلغ مجموع تكلفة األغذية فيها
 30مليون دوالر أمريكي ،ويبلغ مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج  63مليون دوالر أمريكي.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Saravanamuttu
مستشار أول لشؤون البرامج
وحدة دعم تسيير العمليات
هاتف06 6513-2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
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عملية الطوارئ – أنغوال  1( 201083أغسطس/آب  31 – 2017يوليو/تموز  :)2018تستجيب هذه العملية لوضع األمن
الغذائي والتغذوي المتدهور الناجم عن النزاع المسلح في منطقة كاساي الكبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية .وأدى النزاع
إلى تشرد  1.3مليون نسمة ووصول الالجئين إلى أنغوال .وبين المسح التغذوي الذي أجرته منظمة األمم المتحدة للطفولة
(اليونيسف) لالجئين الوافدين مؤخرا مستويات مقلقة لسوء التغذية الحاد العام .واستجابة لألزمة ،ترمي العملية إلى ضمان تمكن
السكان المشردين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األساسية وإرساء األسس لالعتماد على الذات .وبناء على طلب الحكومة
وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين ،سيقدم البرنامج المساعدة المنقذة لألرواح إلى السكان المتضررين من خالل المساعدات
الغذائية العينية ،بما في ذلك األغذية التكميلية الجاهزة لالستعمال ،والتحويالت القائمة على النقد .وتسعى عملية الطوارئ إلى
مساعدة  50 000مستفيد بتوفير أغذية قدرها  7 968طنا متريا وبتكلفة إجمالية قدرها  18.2مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ – جمهورية الكونغو الديمقراطية  1( 201092سبتمبر/أيلول  31 – 2017ديسمبر/كانون األول :)2017
أطلقت هذه العملية لتوفير المساعدة المنقذة لألرواح إلى السكان المشردين والمتضررين من النزاع في منطقة كاساي بجمهورية
الكونغو الديمقراطية .ونتيجة لتسارع النزاع ،تأثر  1.9مليون شخص بأزمة حادة تتعلق باألمن الغذائي ،وصنف الكثيرون منهم
بأنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد ضمن المستويين  3و 4وفقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي.
وقام البرنامج بتلبية االحتياجات المباشرة لمعظم السكان الضعفاء والمعرضين للخطر من خالل عمليات التوزيع العام لألغذية
وتوفير الدعم التغذوي الذي يستهدف األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل والمرضعات،
واألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل .وساعدت العملية  251 100مستفيد بتوفير أغذية قدرها
 8 059طنا متريا وبتكلفة إجمالية قيمتها  17.2مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ – كوبا  16( 201108أكتوبر/تشرين األول  28 – 2017فبراير/شباط  :)2018تهدف هذه العملية إلى تلبية
ا الحتياجات الطارئة للسكان المتأثرين بالفيضانات التي تلت التأثير المدمر إلعصار إيرما من الفئة  .5وقد أثرت الرياح القوية
واألمطار الغزيرة والعواصف العاتية على  9.5مليون شخص في  13مقاطعة من مقاطعات البالد الخمس عشرة .وسبب
اإلعصار دمارا واسع النطاق لحق بالمحاصيل والثروة الحيوانية ووحدات التجهيز والتخزين ،مما زاد من حاالت الضعف
ورفع مستوى انعدام األمن الغذائي .ويقدم البرنامج المساعدة الغذائية غير المشروطة لمدة  100يوم إلعالة  647 000مستفيد،
مع التركيز على الفئات السكانية األكثر ضعفا ،بما في ذلك األطفال دون سن الخامسة ،واألطفال في سن الدراسة ،والحوامل
والمرضعات والمسنين .وتقوم العملية بتوزيع  4 065طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية قدرها  4.2مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ – نيبال  15( 201101سبتمبر/أيلول  15 – 2017مارس/آذار  :)2018تستجيب هذه العملية لالحتياجات
المباشرة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي بشكل حرج في المناطق المتضررة بشدة من الفيضانات في جنوب نيبال.
ومنذ  11أغسطس/آب  ،2017هطلت في المناطق المتضررة أمطار غزيرة ،تسببت بحدوث فيضانات هائلة وانهياالت أرضية
في  35مقاطعة من أصل  75مقاطعة .وأفادت التقييمات األولية التي قادتها الحكومة بأن أكثر من  80في المائة من األراضي
الزراعية المنتجة في المناطق المتضررة قد غمرت بمياه األمطار ،وتضرر  1.7مليون شخص من الفيضانات .ويهدف
البرنامج ،بالتعاون مع الحكومة والشركاء ،إلى مساعدة  215 500مستفيد من خالل التحويالت القائمة على النقد وبرامج التغذية
التكميلية الموجهة وأنشطة إنشاء األصول لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات في المستقبل .ومن خالل عملية
الطوارئ ،سيتم توزيع  615طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية قدرها  5.4مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ – دومينيكا  30( 201109أكتوبر/تشرين األول  29 – 2017مارس/آذار  :)2018تسعى هذه العملية إلى
توفير المساعدة الغذائية العاجلة للمجتمعات المحلية المتضررة من جراء إعصار ماريا من الفئة  ،5الذي ألحق دمارا واسعا
بالمحاصيل المزروعة ،والمخزونات الغذائية ،والثروة الحيوانية ،وأصول سبل كسب العيش ،والبنية التحتية البالغة األهمية.
وأفادت التقييمات السريعة التي أجرتها الحكومة والقطاعات اإلنسانية إلى أن  65 000شخص تعرضت مساكنهم وسبل كسب
عيشهم ألضرار جسيمة .ومن خالل عملية الطوارئ هذه ،سيقدم البرنامج الدعم إلى  25 000مستفيد من المتأثرين باإلعصار،
باستخدام التحويالت العينية والقائمة على النقد لتعزيز استجابات الحكومة وجهود اإلنعاش المبكر .وحيثما أمكن ،ستقدم المساعدة
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من خالل برامج الحماية االجتماعية الحكومية القائمة ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات النساء واألطفال والمسنين .وتهدف
العملية إلى تقديم  235طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية قدرها  4ماليين دوالر أمريكي.

عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى نائب المدير التنفيذي
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – اليمن  26( 201095يوليو/تموز – 2017
 26أكتوبر/تشرين األول  :)2017تهدف هذه العملية إلى دعم االستجابة لفا ِشيَة الكوليرا في اليمن بالتعاون الوثيق مع منظمة
الصحة العالمية .وفي يوليو/تموز  ،2017أفادت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن عن وقوع ما مجموعه 408 583
حالة مشتبه بها من اإلصابة بالكوليرا ،بما في ذلك  1 855حالة وفاة ذات صلة بالفاشية ،الذي بدأ في أكتوبر/تشرين األول
 .2016وشهدت البالد ارتفاعا في حاالت اإلصابة بالكوليرا منذ أبريل/نيسان ،2017مع اإلبالغ عن زهاء  5 000حالة جديدة
كل يوم .وأدت الصراعات المستمرة ،وتدهور النظم الصحية والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي ،وسوء التغذية ،إلى زيادة
التعرض لألمراض ،بما في ذلك الكوليرا .واستجابة لطلب منظمة الصحة العالمية للمساعدة ،أيد البرنامج إنشاء مراكز معالجة
اإلسهال واإلمهاء الفموي وتولى القيادة في إنشاء وإدارة وظيفة سلسلة اإلمداد في خلية عمليات الطوارئ الوطنية .كما وفر
خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ والمساعدة الهندسية في إعداد خلية لعمليات الطوارئ في صنعاء وسهل توسيع القدرة
التوصيلية مع خاليا عمليات الطوارئ في عدة محافظات .وبلغت القيمة اإلجمالية للعملية  1.9مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – ليبيا  5( 201112أكتوبر/تشرين األول 2017
–  4يناير/كانون الثاني  :)2018التمست هذه العملية زيادة إجراءات االستعداد لدعم مكتب البرنامج القطري في ليبيا لتقييم
أوضاع األمن الغذائي في البالد استعدادا لتوسيع نطاق العمليات .وقد استغلت الجهات المسلحة استمرار عدم االستقرار في ليبيا
منذ تصاعد أعمال العنف في مارس/آذار  .2017وأدى انتشار المقاتلين والتنافس على األراضي إلى تشريد السكان وتعطيل
الخدمات االجتماعية مما أثر بشكل حاد في الوضع االجتماعي واالقتصادي ،وإلى تهديد األمن الغذائي للسكان .وفي إطار هذه
العملية ،أجرى البرنامج تقييما سريعا لألمن الغذائي ،واشترى عربتين مصفحتين مجهزتين تجهيزا تاما ،ووفر معدات األمن
واالتصاالت للموظفين ،ووفر التدريب األمني لعشرين موظفا استعدادا للموجة األولى من عمليات النشر .وبلغت التكلفة اإلجمالية
للعملية  886 816دوالرا أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – منطقة الساحل  22( 201118ديسمبر/كانون
األول  21 – 2017مارس/آذار  :)2018تمهد هذه العملية إلى تنفيذ أنشطة االستعداد الرامية إلى التخفيف من تأثيرات التقلبات
المناخية الحادة في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر .وتعاني مناطق الساحل ،كل عام ،من عجز في اإلنتاج ناجم
عن األنماط الشاذة لهطول األمطار؛ وتشير االتجاهات التاريخية إلى أن المنطقة تواجه حالة جفاف كل ثالث سنوات وحالة
جفاف حاد كل خمس إلى عشر سنوات .وأكدت الدروس المستفادة من الجفاف الذي أصاب منطقة الساحل عام  2012على
أهمية وجود استراتيجية متسقة لالستعداد واالستجابة للتهديدات المشتركة .وفي البلدان الخمسة المتضررة ،تضمنت أنشطة
االستعداد إجراء تقييمات األمن الغذائي والتقديرات السريعة لالحتياجات ،ووضع خطط لزيادة األنشطة التغذوية واالستجابات
لمواسم الجدب ،وصياغة خطط موسمية لسبل كسب العيش في المناطق التي تعاني من نقص في األمطار ،وإنشاء قاعدة بيانات
شاملة لتيسير رسم الخرائط لتطور األزمات وتوفير التدريب للشركاء والموظفين الحكوميين في سياق التحضير الستخدام
التحويالت القائمة على النقد ،واالستهداف الجغرافي واألسري ،ورصد السياقات في الوقت الفعلي .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
 802 579دوالرا أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – األردن  23( 201099أغسطس/آب – 2017
 22نوفمبر/تشرين الثاني  :)2017أطلقت هذه العملية لدعم أنشطة االستعداد التي يقوم بها البرنامج في األردن استعدادا لتوسيع
نطاق العملية في منطقة "الجدار الرملي" الحدودية .ويعمل الوضع المتقلب في الجنوب الغربي من الجمهورية العربية السورية
على تغيير األوضاع بمحاذاة الحدود الشمالية الشرقية لألردن ،حيث يوجد الجدار الرملي .وقد أقامت الحكومة السورية ممرا
يمتد من دمشق إلى الحدود العراقية لمراقبة حركة األشخاص والبضائع إلى منطقة الجدار الرملي .وحسب تقديرات البرنامج
فإن  49 000شخص سيتأثرون بهذا التطور ،وال سيما النساء واألطفال .وللتحضير لتوسيع نطاق العمليات ،تضمنت أنشطة
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االستعداد تقوية قدرات الرصد والتقييم باستخدام الخبرات الداخلية والتجارية لمراجعة المعايير المتعلقة بجوانب الضعف،
وتصميم وتنسيق المنهجيات لتقييمات االحتياجات في حاالت الطوارئ ،وإدماج عناصر الحماية في هذه التقييمات ،وصياغة
ممارسات االستهداف المعززة ،وإقامة مركز عمليات لتوجيه أعمال االستجابة .وبلغ مجموع متطلبات العملية  299 421دوالرا
أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – طاجيكستان  1( 201117ديسمبر/كانون األول
 28 – 2017فبراير/شباط  :)2018تستجيب هذه العملية لطلب اللجنة الطاجيكية لحاالت الطوارئ والدفاع المدني لتلقي دعم
البرنامج في تعزيز قدرات استعداد اللجنة واستجابتها في حاالت الطوارئ .وتتعرض طاجيكستان في الغالب إلى كوارث طبيعية
وتسجل أدنى مؤشرات األمن الغذائي والتغذوي في إقليم الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى .وبين
عامي  2010و ،2016شهدت البالد في المتوسط  150كارثة طبيعية في السنة ،تراوحت بين االنهيارات الثلجية والزالزل
والفيضانات واالنهياالت األرضية وسببت أضرارا اقتصادية قدرت بقيمة  125مليون دوالر أمريكي .وبتكلفة إجمالية قدرها
 297 999دوالرا أمريكيا ،تسعى هذه العملية إلى دعم اللجنة الطاجيكية لحاالت الطوارئ والدفاع المدني من خالل إقامة أربعة
مراكز عمليات طوارئ متنقلة لتوفير قدرات فورية إلدارة المستودعات والمخازن ،ومعالجة المياه في المناطق المعرضة بشدة
لخطر الطوارئ ،وإجراء تقييمات للقدرات اللوجستية والتدريب في إدارة المخازن ،وتنظيم االستعداد للطوارئ بالمحاكاة في
المناطق الجبلية العالية ،وتدريب الموظفين على استخدام التقنيات المتطورة للطائرات بال طيار.
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عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – جمهورية الكونغو الديموقراطية 201087
( 26يونيو/حزيران  25 – 2017سبتمبر/أيلول  :)2017سعت هذه العملية إلى تعزيز قدرات البرنامج بشأن االستعداد
واالستجابة لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من النزاع في منطقة كاساي .وحسب مكتب
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،يبلغ عدد المشردين حاليا أكثر من مليون شخص في منطقة كاساي .وأدى تدهور الوضع
األمني إلى موجات تنقل السكان وتشردهم في المناطق التي ضعف فيها مستوى األمن الغذائي من جراء حالة عدم االستقرار
التي امتدت لعقود من الزمن .وأشار تقييم لألمن الغذائي أجري في مايو/أيار  2016إلى أن  42في المائة من األسر كانت تعاني
من انعدام األمن الغذائي .وبتكلفة إجمالية قدرها  291 049دوالرا أمريكيا ،تضمنت تدخالت البرنامج في مجال االستعداد
قدرات التخزين التي تزداد بسرعة من أجل المرحلة األولية لالستجابة باإلمدادات الغذائية وإجراء تقييمات لحالة األمن الغذائي
والضعف واألسواق.
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عملية الطوارئ اإلقليمية الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – الجنوب األفريقي 201093
( 1أغسطس/آب  31 – 2017أكتوبر/تشرين األول  :)2017أطلقت هذه العملية لدعم جهود االستعداد على المستوى اإلقليمي
للتخفيف من تأثير نزوح السكان عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أنغوال والكونغو ،وجمهورية تنزانيا المتحدة
وزامبيا .وتتسم األزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بالصراعات الواسعة االنتشار ،والفقر المزمن ،وانعدام األمن الغذائي،
وتدهور مؤشرات التغذية .وبحلول يوليو/تموز  2017حصلت عمليات نزوح جماعي داخلية لما مجموعه  3.7مليون شخص
في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري ومقاطعات كاتانغا العليا في تانغانيكا وكاساي .وشملت أنشطة االستعداد اإلقليمية الحاسمة
تقييمات القدرات اللوجستية في أنغوال والكونغو تحسبا لوصول المزيد من الالجئين ،وتقييمات ممرات سلسلة اإلمداد اإلقليمية
التي تضمنت تحليالت إلمكانيات استخدام التحويالت القائمة على النقد ،وتقييمات البنى التحتية اللوجستية وممرات اإلمداد
للكونغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا استعدادا لوصول الالجئين الوافدين من جمهورية الكونغو الديمقراطية ،وزيادة السعة
التخزينية في أنغوال من أجل التخزين المسبق للسلع الغذائية .وبلغت التكلفة اإلجمالية  272 699دوالرا أمريكيا.

-16

عملية الطوارئ الممولة من مرفق االستعداد في حساب االستجابة العاجلة – زامبيا  11( 201102سبتمبر/أيلول – 2017
 10ديسمبر/كانون األول  :)2017تهدف هذه العملية إلى تعزيز قدرات االستعداد في البرنامج من أجل دعم وصول الالجئين
الوافدين من جمهورية الكونغو الديموقراطية إلى زامبيا .وقد أدت االنتخابات على المستوى المحلي والوطني ومستوى
المقاطعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى زيادة عدم االستقرار .وأدت االشتباكات العنيفة التي اندلعت بين القوات
العسكرية الحكومية والمقاتلين إلى اضطرار األلوف من المدنيين للفرار من بيوتهم إلى البلدان المجاورة بما في ذلك زامبيا.
وعقب وصول الالجئين الذي حدث مؤخرا شهد الوضع السياسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية المزيد من التدهور ،وقدر
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أن مجموع عدد الوافدين إلى زامبيا قد يصل إلى  40 000الجئ .وتضمنت أنشطة االستعداد الخاصة إجراء تقييم للقدرات
اللوجستية للحصول على معلومات عن البنى التحتية والخدمات ذات الصلة وشراء من المالجئ المتنقلة الكبيرة لتخزين األغذية
والمواد غير الغذائية في مخيمات الالجئين .وبلغت التكلفة اإلجمالية  115 184دوالرا أمريكيا.

عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى المديرين اإلقليميين
والمديرين القطريين ومدير الطوارئ
-17

عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – كوبا  15( 201107سبتمبر/أيلول  15 – 2017أكتوبر/تشرين األول
 :)2017استجابت هذه العملية إلعصار إيرما من الفئة  ،5الذي تأثر به  10.1مليون نسمة في  13مقاطعة من مقاطعات كوبا
الخمس عشرة .وأبرز رئيس كوبا األضرار البالغة التي لحقت بالبنى التحتية واإلسكان واإلنتاج الزراعي .ومن أجل تلبية
االحتياجات الغذائية الطارئة ،وزعت حصص غذائية يومية تألفت من األرز والفاصوليا والزيت النباتي على  664 000من
المستفيدين في المناطق المتأثرة باإلعصار .وأعطيت األولوية لألشخاص األكثر ضعفا بمن فيهم األسر التي يعاني أطفالها من
سوء التغذية ،واألسر التي تعيلها النساء ،والحوامل والمرضعات ،والمسنين .وتضمنت العملية توزيع  1 382طنا متريا من
األغذية بتكلفة إجمالية قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – جمهورية الكونغو الديمقراطية  6( 201089يوليو/تموز – 2017
 6أكتوبر/تشرين األول  :)2017هدفت هذه العملية إلى تقديم المساعدة الغذائية إلى السكان المتأثرين بالنزاعات في منطقة
كاساي .وأسفر الوضع السياسي الهش في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تصاعد الصراع والعنف بين ميليشيات كاموينا
نسابو والقوات المسلحة الحكومية .ولم يتمكن السكان الفارون من الصراع من االعتناء بحقولهم ،ما أدى إلى فقدان معظم
المحاصيل الرئيسية بما فيها الذرة واللوبياء واألرز .وأدى التشرد الجماعي للسكان وتزايد انعدام األمن الغذائي إلى نشوء حالة
طوارئ معقدة مصحوبة باحتياجات بشرية متصاعدة .وبالنظر إلى استمرار فرض القيود على إمكانية الوصول ،منح البرنامج
األولوية لتنفيذ عملية توزيع لمرة واحدة لعدد  42 000من المستفيدين في المراكز الحضرية من كاننغا وتشيكابا .وتضمنت
طرائق المساعدة توفير حصص غذائية يومية تتألف من  400غرام من وجبات دقيق الذرة ،و 120غراما من البقول ،و 30غراما
من الزيت النباتي ،و 5غرامات من الملح .وقدم البرنامج أيضا البسكويت العالي الطاقة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
 6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات .ومن خالل العملية تم توزيع  716طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية قدرها
 1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ اإلقليمية الممولة من حساب االستجابة العاجلة – أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 201105
( 11سبتمبر/أيلول  10 – 2017ديسمبر/كانون األول  :)2017قدمت هذه العملية المساعدة الطارئة للسكان المقيمين في شرق
الكاريبي والمتأثرين بإعصار إيرما من الفئة  5وإعصار خوسيه من الفئة  .4فقد ولدت األعاصير رياحا قوية وأمطارا غزيرة
وعواصف عاتية ،ما أدى إلى حدوث فيضانات ونقص في إمداد الكهرباء والمياه ،وإلحاق أضرار بالبنية التحتية البالغة األهمية،
وتدمير اإلنتاج الزراعي على نطاق واسع .ووفقا للمعلومات األولية الواردة من وكالة إدارة الكوارث في حاالت الطوارئ في
منطقة الكاريبي ،تبين أن األسر المنكوبة فقدت كامل أصولها اإلنتاجية واألسرية ،ما فاقم من استنفاد قدرتها على التصدي .ومن
خالل هذه العملية ،وزع البرنامج  20مليون طن متري من البسكويت العالي الطاقة وقدم تحويالت قائمة على النقد إلعالة
 36 700من المستفيدين بتكلفة إجمالية قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – نيبال  21( 201098أغسطس/آب  20 – 2017أكتوبر/تشرين األول
 :)2017استجابت هذه العملية لالحتياجات الفورية للسكان المتضررين من الفيضانات عبر الحزام الجنوبي لنيبال .ومنذ
 11أغسطس/آب  ،2017شهدت  35مقاطعة من أصل  75مقاطعة هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات وانهياالت
أرضية .وفقدت المجتمعات المحلية المتضررة منازلها ومخزوناتها الغذائية وثروتها الحيوانية ومحاصيلها المزروعة .وأشار
التقييم الذي قاده البرنامج إلى زيادة انعدام األمن الغذائي لعدد من األشخاص بلغ  894 700شخص .وزودت العملية 120 000
مستفيد بالحصص الغذائية الطارئة ،والدعم التغذوي ،والتحويالت القائمة على النقد ،بما في ذلك  1 045طنا متريا من األغذية،
وبتكلفة إجمالية قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – هايتي  6( 201103سبتمبر/أيلول  6 – 2017ديسمبر/كانون األول
 :)2017هدفت هذه العملية إلى تقديم المساعدة الطارئة للسكان في هايتي الذين عانوا من األمطار الغزيرة والعواصف العاتية
والفيضانات الناجمة عن إعصار إيرما من الفئة  .5وأفيد عن وقوع أضرار واسعة النطاق ،بما في ذلك نقص في الكهرباء
والماء وتدمير البنى التحتية والمحاصيل واألصول اإلنتاجية .وتضمنت طرائق المساعدة توزيع  64طنا متريا من البسكويت
العالي الطاقة إلعالة  80 000مستفيد .وبلغت التكلفة اإلجمالية  839 867دوالرا أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – زامبيا  1( 201114نوفمبر/تشرين الثاني  31 – 2017يناير/كانون
الثاني  :)2018هدفت هذه العملية إلى تلبية احتياجات عدد متزايد من الالجئين وملتمسي اللجوء الفارين من النزاع الدائر في
جمهورية الكونغو الديمقراطية والوافدين إلى محافظة لوابوال في شمال زامبيا .وتشرذمت األسر في سياق ذلك ،حيث اضطر
كل من النساء واألطفال إلى قطع مسافات طويلة بدون لطعام أو بالقليل منه .وقد أثر ذلك تأثيرا كبيرا على سبل كسب العيش
وساهم في زيادة انعدام األمن الغذائي .واستكماال لجهود الحكومة والشركاء ،يقدم البرنامج حصصا غذائية يومية إلى 15 000
من المستفيدين الذين يقيمون في مخيمات الالجئين في شمال زامبيا ،باستخدام  660طنا متريا من األغذية بتكلفة إجمالية قدرها
 803 936دوالرا أمريكيا.
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عملية الطوارئ الممولة من حساب االستجابة العاجلة – سيراليون  22( 201097أغسطس/آب  19 – 2017نوفمبر/تشرين
الثاني  :)2017تصدت هذه العملية لالحتياجات الهامة للمجتمعات المحلية التي دمرتها الفيضانات المفاجئة واالنهياالت الوحلية
في فريتاون .وأدت هذه األحداث المناخية المفاجئة إلى تدمير المنازل والبنى التحتية الهامة وفقدان األنشطة المدرة للدخل ما
أسفر عن ارتفاع مستوى التعرض .واستكمل البرنامج الجهود التي بذلتها الحكومة من خالل تزويد  10 575من المستفيدين
بأغذية قدرها  201طن متري من خالل التوزيع العام لألغذية لألشخاص المشردين واألغذية المغذية المتخصصة لألطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات ،والتغذية التكميلية الموجهة لألطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والتحويالت القائمة على النقد لتمكين السكان المتضررين من تلبية احتياجاتهم الغذائية
األساسية ودعم اإلنعاش في الوقت المناسب .وبلغت التكلفة اإلجمالية  870 000دوالر أمريكي.
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عملية الطوارئ اإلقليمية الممولة من حساب االستجابة العاجلة – أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي 201104
( 11سبتمبر/أيلول  10 – 2017ديسمبر/كانون األول  :)2017قدمت هذه العملية الدعم الفوري للسكان المتأثرين بإعصار
إيرما في غرب الكاريبي .وكان اإلعصار مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة وعواصف عاتية مدمرة أدت إلى حدوث
فيضانات ،ونقص في إمدادات الكهرباء والماء ،ودمار كبير في البنى التحتية والقطاع الزراعي .وتأثر قرابة  65 000شخص
في غرب الكاريبي مما استلزم تقديم المساعدة اإلنسانية الطارئة .وقام البرنامج ،من خالل هذه العملية ،بتوزيع  10ماليين طن
متري من البسكويت العالي الطاقة على  8 500من المستفيدين بتكلفة إجمالية قدرها  402 006دوالرات أمريكية.
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عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
سلطة
الموافقة

رقم
المشروع

البلد
المستفيد

المكتب
اإلقليمي

اسم
المشروع

الكمية

تكلفة األغذية

مجموع التكلفة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

المستفيدون

تاريخ
الموافقة

المدة
األصلية

(باأليام)
الجدول ألف :عمليات الطوارئ التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
المدير التنفيذي
والمدير العام

201083

جوهانسبرغ

أنغوال

المساعدة الغذائية الطارئة في أنغوال
لالجئين المتأثرين بالنزاع في منطقة
كاساي الكبرى في جمهورية الكونغو
الديمقراطية

7 968

12 308 312

18 248 567

50 000

 3أغسطس/آب
2017

120

المدير التنفيذي
والمدير العام

201092

جوهانسبرغ

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين
بالنزاع في منطقة كاساي

8 059

5 548 191

17 192 640

251 100

 29أغسطس/آب
2017

120

المدير التنفيذي
والمدير العام

201108

بنما

كوبا

المساعدة الغذائية الطارئة لضحايا
إعصار إيرما في كوبا

4 056

3 065 085

4 235 809

647 000

 10أكتوبر/تشرين
األول 2017

132

المدير التنفيذي
والمدير العام

201101

بانكوك

نيبال

االستجابة الطارئة للسكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي
الشديد في المحافظات المتضررة
بشدة من الفيضانات في جنوب نيبال

615

2 484 774

5 360 897

215 500

 7أغسطس/آب
2017

180

المدير التنفيذي
والمدير العام

201109

بنما

دومينيكا

المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات
المحلية المتضررة من إعصار ماريا
في دومينيكا

235

2 566 250

4 049 713

25 000

 27أكتوبر/تشرين
األول 2017

149

20 933

25 972 612

49 087 625

1 188 600

المجموع الفرعي للجدول ألف
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الجدول باء :عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى نائب المدير التنفيذي
نائب المدير
التنفيذي

201095

القاهرة

اليمن

دعم استجابة منظمة الصحة العالمية
لفاشية الكوليرا

-

-

1 896 543

-

 24يوليو/تموز
2017

90

نائب المدير
التنفيذي

201112

القاهرة

ليبيا

أنشطة االستعداد الخاصة من أجل
ليبيا

-

-

886 816

-

 5أكتوبر/تشرين
األول 2017

89

نائب المدير
التنفيذي

201118

داكار

بوركينا فاسو،
تشاد ،مالي،
موريتانيا ،النيجر،
السنغال

أنشطة االستعداد الخاصة في منطقة
الساحل

-

-

802 579

-

 21ديسمبر/كانون
األول 2017

89

نائب المدير
التنفيذي

201099

القاهرة

األردن

أنشطة االستعداد الخاصة في األردن
المتعلقة بتوسيع عملية الجدار الرملي

-

-

299 421

-

 23أغسطس/آب
األول 2017

89

نائب المدير
التنفيذي

201117

القاهرة

طاجيكستان

أنشطة االستعداد للطوارئ في
طاجيكستان

-

-

297 999

-

 5ديسمبر/كانون
األول 2017

87

نائب المدير
التنفيذي

201087

جوهانسبرغ

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

أنشطة االستعداد الخاصة في منطقة
كاساي في جمهورية الكونغو
الديمقراطية

-

-

291 049

-

 6يوليو/تموز
2017

89

نائب المدير
التنفيذي

201093

جوهانسبرغ

أنغوال ،الكونغو،
جمهورية تنزانيا
المتحدة ،زامبيا

أنشطة االستعداد الخاصة في أنغوال
والكونغو وجمهورية تنزانيا المتحدة
وزامبيا

-

-

272 699

-

 24يوليو/تموز
2017

90

نائب المدير
التنفيذي

201102

جوهانسبرغ

زامبيا

أنشطة االستعداد للطوارئ في زامبيا

-

-

115 184

-

 13سبتمبر/أيلول
2017

89

-

-

4 862 289

-

المجموع الفرعي للجدول باء

WFP/EB.1/2018/6-G/4

9

الجدول جيم :عمليات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها بموجب السلطة المفوضة إلى المديرين اإلقليميين ومدير الطوارئ
مدير الطوارئ

201107

بنما

كوبا

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في
كوبا

1 382

1 206 485

1 499 883

664 000

 15سبتمبر/أيلول
2017

30

مدير الطوارئ

201089

جوهانسبرغ

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان
المتأثرين بالنزاع في منطقة كاساي

716

629 561

1 498 714

42 000

 12يوليو/تموز
2017

90

مدير الطوارئ

201105

بنما

شرق الكاريبي

مساعدة ضحايا إعصار إيرما
وإعصار خوسيه في شرق منطقة
الكاريبي

20

829 379

1 477 218

36 700

 11سبتمبر/أيلول
2017

89

مدير الطوارئ

201098

بانكوك

نيبال

دعم المحافظات المتضررة من
الفيضانات في نيبال

1 045

798 932

1 469 706

120 000

 18أغسطس/آب
2017

59

مدير الطوارئ

201103

بنما

هايتي

االستجابة العاجلة لضحايا إعصار
إيرما

64

94 013

839 867

80 000

 5سبتمبر/أيلول
2017

90

مدير الطوارئ

201114

جوهانسبرغ

زامبيا

المساعدة الغذائية الطارئة إلى
الالجئين وملتمسي اللجوء في
جمهورية الكونغو الديمقراطية
ومقاطعات نشيلينغي وكاوامبوا
ومحافظة لوابوال

660

216 720

803 936

15 000

 3نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

90

المدير اإلقليمي

201097

داكار

سيراليون

المساعدة الطارئة للمجتمعات
المتضررة من االنهياالت الوحلية
والفيضانات في سيراليون

201

341 695

870 000

10 575

 21أغسطس/آب
2017

87

المدير اإلقليمي

201104

بنما

غرب الكاريبي

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في
غرب الكاريبي

10

14 690

402 006

8 500

 11سبتمبر/أيلول
2017

89

المجموع الفرعي للجدول جيم

4 099

4 131 475

8 861 329

976 775

المجموع

25 032

30 104 087

62 811 243

2 165 375
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