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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها بالمراسلة
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

تنقيح الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية لل غ ب

ال دة
المستفيدون

ال يزا ية الحالية

التغيي

ال يزا ية ال نقحة

 1نا /كا ون الثا –31
د س ب /كا ون ا ول 2018

ت د د لستة أشه

 1نا /كا ون الثا – 2018
 30و يو/حز ان 2019

ال يوجد مستفيدون مباشرون –
تعزيز قدرة الحكومة فقط

ال ينطبق

ال ينطبق

(دوالر أمريكي)
ج وع التكاليف

214 000

4 748-

209 252

التحويل

127 007

3 519-

123 488

التنفيذ

45 000

-

45 000

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

27 993

-

27 993

المجموع الفرعي

200 000

3 519-

196 481

تكاليف الدعم غير المباشرة (6.5
في المائة)

14 000

1 229-

12 771

مؤشر المساواة بين الجنسين* 2أ
* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
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الق ار
وافق المجلس التنفيذي بالمراسلة على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية للمغرب لتمديد مدتها حتى  30يونيو/حزيران
 2019في جملة أمور وعلى التخفيض المقابل في الميزانية البالغ  4 748دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في هذه الوثيقة.

 18أكتوبر/تشرين األول 2018
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ا ساس ال نطق
-1

سيتيح تمديد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية للمغرب لمدة ستة أشهر الوقت الستكمال االستعراض االستراتيجي لحالة
األمن الغذائي والتغذية في البلد الذي استُهل في مايو/أيار  2018وإعداد خطة استراتيجية قطرية كاملة لعرضها على المجلس التنفيذي
خالل دورته السنوية في عام  .2019وسيستمر تنفيذ األنشطة الراهنة لتعزيز القدرات الوطنية خالل فترة التمديد في مجالي الوجبات
المدرسية والحماية االجتماعية وال سيما بالتعاون مع الشريك الرئيسي لبرنامج األغذية العالمي (الب ا ) أي وزارة التربية .وقد
طلبت الحكومة من الب ا

مواصلة تقديم المساعدة التقنية والمشورة السياسية تمشيا مع جهود إصالح التعليم في إطار الرؤية لعام

 2030واستراتيجية التغذية الوطنية للفترة  2019-2011ومخطط المغرب األخضر واستراتيجية وطنية لتعزيز القدرة على الصمود
واالستدامة في مجال الزراعة.

التغي ات
التوجه االست اتيج
-2

سيُحافظ على التوجه االستراتيجي العام للب ا

على النحو المبين في الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية األصلية.

الحصائل االست اتيجية
-3

لن تطرأ تغييرات في الحصائل االستراتيجية واألنشطة نتيجة لهذا التنقيح.

تحليل ال ستفيد ن
-4

لن يتغير عدد المستفيدين .وتستهدف أنشطة الب ا

في المغرب تعزيز القدرات الوطنية وتقديم المساعدة التقنية لتمكين الحكومة

من تنفيذ برنامج وجبات مدرسية أكثر كفاءة وفعالية واستدامة .ويوفر الب ا

وجبات لما مجموعه  685 000من البنات و742 000

من األوالد في المدارس االبتدائية والثانوية والداخلية .ويعتبر هؤالء التالميذ مستفيدين غير مباشرين (من المستوى  )3من أنشطة
الب ا

لتعزيز القدرات في المغرب.

التحو الت
-5

لن تتغير الميزانية اإلجمالية لتعزيز القدرات التي تمثل طريقة التحويل الوحيدة في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية .وستنفذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمدة ستة أشهر إضافية دون أي زيادة في ميزانيتها األصلية.

سلسلة اإل داد
-6

ال تنطبق.

اعتبارات أخ ى
-7

سيظل الب ا

يعمل عن كثب مع الحكومة على االستعراض االستراتيجي لحالة األمن الغذائي والتغذية على الصعيد الوطني.

وتيسيرا لالستعراض ،سيضع الب ا

تدابير ترمي إلى تخفيف وطأة أي مخاطر مؤسسية محتملة باستخدام النهج المنفذ بنجاح باهر

من جانب وكاالت األمم المتحدة األخرى العاملة في المغرب .وقد عكف الب ا

على دعم السلطات الوطنية في سعيها إلى تحسين

برنامج الوجبات المدرسية الذي تديره الحكومة .ويمكن أن تتيح الخطة االستراتيجية القطرية فرصة لتعميق وتنويع شراكات الب ا
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مع الحكومة وجهات فاعلة إنمائية أخرى واالرتقاء وبرمجة التحول الجنساني تمشيا مع سياسة الب ا
( )2020-2015والخطة االستراتيجية للب ا

بشأن المساواة بين الجنسين

(.)2021-2017

توز ع التكاليف
سيؤدي هذا التنقيح إلى انخفاض طفيف جدا في تكاليف التحويل دون أن يطرأ أي تغيير على التنفيذ أو تكاليف الدعم المباشرة المعدلة.

-8

والتغيير الوحيد في توزيع التكاليف هو تخفيض معدل تكاليف الدعم غير المباشرة من  7إلى  6.5في المائة.
وسيسعى الب ا

-9

إلى تنويع قاعدة مانحيه في المغرب .وستتيح المشاورات التي ستُجرى مع الجهات المانحين وأصحاب المصلحة

المتعددين خالل االستعراض االستراتيجي القطري وإعداد الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة اعتبارا من يوليو/تموز 2019
الفرص للتشاور مع جهات مانحة محتملة وتحسين آفاق تعبئة الموارد في عام  2019نتيجة لذلك.
الجدول  :1توز ع تكاليف قي ة التنقيح فقط (دوالر أ

ك )
ال ج وع

النتيجة االست اتيجية /5
ا ة التن ية ال ستدا ة 9-17
الحصيلة االست اتيجية 1
ا سباب الج ر ة

جال الت كيز
التحويل

3 519-

3 519-

التنفيذ
تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة
المجموع الفرعي

3 519-

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

1 229-

ال ج وع

4 748-

الجدول  :2توز ع التكاليف اإلج الية للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ب د التنقيح (دوالر أ
النتيجة االست اتيجية /5
ا ة التن ية ال ستدا ة 9-17

ك )
ال ج وع

الحصيلة االست اتيجية 1
جال الت كيز

ا سباب الج ر ة

التحويل

123 488

123 488

التنفيذ

45 000

45 000

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

27 993

27 993

المجموع الفرعي

196 481

196 481

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

12 771

12 771

ال ج وع

209 252

209 252
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