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التاريخ 21 :نوفمبر/تشرين الثاني 2018

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها بالمراسلة

اللغة األصلية :اإلنكليزية

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 لسان تو
ال يزا ية الحالية
ال دة

وب نسيب
التغيي

 4أشه
( ارس/آذار –
و يو/حز ان )2019

 14شه ا
( نا /كا ون الثا – 2018
فب ا /شباط )2019

ال يزا ية ال نقحة
 18شه ا
( نا /كا ون الثا – 2018
و يو/حز ان )2019

المستفيدون

(دوالر أ
ج وع التكاليف

ك )

333 042

0

333 042

التحويل

182 578

0

182 578

التنفيذ

101 489

0

101 489

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

28 648

0

28 648

المجموع الفرعي

312 716

0

312 716

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)

20 327

0

20 327

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*2 :أ

*

http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/
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الق ار
وافق المجلس التنفيذي بالمراسلة على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لسان تومي وبرينسيبي بما يؤدي ،ضمن جملة
أمور ،إلى تمديد أربعة أشهر ،وذلك من  1مارس/آذار إلى  30يونيو/حزيران  ،2019على النحو الوارد في هذه الوثيقة.

 20نوفمبر/تشرين الثاني 2018

ا ساس ال نطق
-1

عقب االنتهاء من إعداد االستعراض االستراتيجي الوطني للقضاء على الجوع واستهالله في سان تومي وبرينسيبي في أبريل/نيسان
 ،2018انخرط المكتب القطري للب ا

في مناقشات مع الحكومة بشأن كيفية المضي قدما فيما يتعلق بوجود الب ا

في البلد،

وفقا للتوصيات المستخلصة من االستعراض االستراتيجي .وخالل زيارة قام بها المدير اإلقليمي للب ا  ،أعلن رئيس وزراء سان
تومي وبرينسيبي ،بالنيابة عن الحكومة ،عن االلتزام بالمساهمة بمبلغ مليون دوالر أمريكي من أجل تنفيذ األنشطة المقررة في إطار
الخطة االستراتيجية القطرية المقبلة .وبالنظر إلى تبادل اآلراء الجاري حاليا وبناء على توصية صدرت خالل االجتماع المعقود في
 26يوليو/تموز  2018بشأن عملية االستعراض االستراتيجي للبرامج ،تغيّر موعد تقديم الخطة االستراتيجية القطرية من دورة
المجلس العادية األولى لعام  2019إلى دورته السنوية لعام  ،2019بما يتيح مزيدا من الوقت لوضع الخطة االستراتيجية القطرية في
صيغتها النهائية ويقتضي تمديد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الحالية لسان تومي وبرينسيبي لمدّة أربعة أشهر ،من
 1مارس/آذار إلى  30حزيران /يونيو  .2019وكان تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية قد بدأ في يناير/كانون الثاني
 2018لمدّة  14شهرا .وتو ّفر الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية اإلطار الذي يُسهم الب ا ضمنه في القضاء على
الجوع (هدف التنمية المستدامة  )2في البلد عن طريق تعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ شبكات أمان شاملة للبلد بأسره تُر ّكز على
األمن الغذائي والتغذية.

التغي ات
-2

ليس من المزمع إجراء تغييرات في النهج أو في استراتيجية التنفيذ .وسيواصل الب ا

توفير الدعم للحكومة بشأن التصدي

للتوصيات الرئيسية المستخلصة من حلقة عمل عن "نهج النظم من أجل تحسين نتائج التعليم" عُقدت في أكتوبر/تشرين األول 2016
فيما يتعلق ببرنامج الوجبات المدرسية .وإضافة إلى ذلك ،ستُعاد برمجة عدد قليل من األنشطة التي كانت مقررة لعام  ،2018ولكن
ال يرجَّح تنفيذها هذا العام ،خالل أشهر التمديد األربعة وذلك دون زيادة في الميزانية .وسوف تسمح هذه األنشطة للب ا

بتحقيق

ما يلي:


تعزيز قدرات الحكومة من خالل التعاون فيما بين بلدان الجنوب برحلة دراسية متعددة القطاعات إلى البرازيل لصنّاع القرار
في الوزارات ذات الصلة في سان تومي وبرينسيبي ،وذلك بدعم من مركز االمتياز لمكافحة الجوع التابع للب ا

في

البرازيل؛


تحسين ظروف العمل وتدريب الطهاة وغيرهم من العاملين في المطاعم المدرسية من خالل دعم النظافة الشخصية
وممارسات مناولة األغذية والحدائق المدرسية؛



توفير المساعدة التقنية والمالية للبرنامج الوطني للتغذية والصحة المدرسيتين بغية التوسع في عملية شراء المنتجات المحلية
من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتعزيزها.

-3

ال يتوقَّع تغيير في أعداد المستفيدين أو الحصص الغذائية أو التكاليف بالنسبة للب ا .
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توز ع التكاليف (ال وجد تغيي )
الجدول  :1توز ع التكاليف اإلج الية للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية (دوالر أ

ك )

النتيجة االست اتيجية  ،5ا ة التن ية ال ستدا ة 9-17
الحصيلة االست اتيجية 1
جال الت كيز

ا سباب الج ر ة

التحويل

182 578

التنفيذ

101 489

تكاليف الدعم المباشرة المعدَّلة

28 648

المجموع الفرعي

312 716

تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)

20 327

ال ج وع

333 042
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