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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

زيادة ميزانية البرنامج القطري لبوركينا فاسو 200163
التكاليف (بدوالر الواليات المتحدة األمريكية)
الميزانية الحالية

الزيادة

الميزانية المنقحة

األغذية والتكاليف ذات الصلة

44 608 289

3 978 121

48 586 410

التحويالت القائمة على النقد
والتكاليف ذات الصلة

5 561 300

-

5 561 300

تكاليف تنمية القدرات وزيادتها

2 197 954

1 741 277

3 939 231

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج

66 473 372

7 659 145

74 132 517

رمز مؤشر المساواة بين الجنسين 2أ
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf.

القرار
وافق المجلس بالمراسلة على زيادة قدرها  7 659 145دوالرا أمريكيا في ميزانية البرنامج القطري لبوركينا فاسو  ،200163مع
تمديده لمدة  12شهرا من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول .2018
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طبيعة الزيادة
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ستمول هذه الزيادة في الميزانية تمديد البرنامج القطري  200163لسنة واحدة بغية الحفاظ على األنشطة الحالية لتطوير حلول
ّ
ابتكارية وم ستدامة ال ستمرار انعدام األمن الغذائي و سوء التغذية في بوركينا فا سو تم شيا مع أولويات الحكومة اإلنمائية للفترة
 .2020-2016وسييييوائل التمديد البرنامج القطري مع فترة الخطة االسيييتراتيجية القطرية المؤقتة من  1يناير/كانون الثاني إلى
 31ديسيييمبر/كانون األول  2018مما يتيح للمكتب القطري الوقت الكافي إلجراء مشييياورات من أجل إعداد طة اسيييتراتيجية
قطرية كاملة ستقدَّم إلى المجلس التنفيذي في نوفمبر/ت شرين الثاني  .2018ويُجرى حاليا ا ستعراض ا ستراتيجي وطني لجهود
القضاء على الجوع سيثري وضع الخطة االستراتيجية القطرية.
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ويحافظ التنقيح على األنشييييطة الخاصيييية بالوجبات المدرسييييية وتطوير سييييالسييييل القيمة المعززة لصييييغار المزارعين وتدعيل
َّ
وسييييتعزز القدرات الوطنية الل فترة التمديد لضييييمان تحديد
المشييييتريات المحلية والمبادرة الوطنية للشييييراء من أجل التقدم.
السيييكان المعانين من انعدام األمن الغذائي والضيييعفاء تغذويا واسيييتهدافهل ومسييياعدتهل على نحو أفضيييل .وسيييتُسيييدى المشيييورة
السيييياسييياتية ويقدَّم الدعل التقني لتحسيييين إدارة األمن الغذائي والتغذية والوجبات المدرسيييية ،وفعالية اآلليات الوطنية والمحلية
لالستعداد للطوارئ واالستجابة لها.
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وبالتحديد ،سيؤدي تنقيح الميزانية إلى ما يلي:


تمويل تحويالت غذائية إضافية قدرها  240 4طنا متريا بقيمة  3 062 057دوالرا أمريكيا؛



تغطية زيادة في تكاليف النقل الخارجي ،والنقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف التشغيل المباشرة األ رى قدرها
 873 713دوالرا أمريكيا؛



توفير مبلغ إضافي قدره  1 741 277دوالرا أمريكيا لتنمية القدرات وزيادتها؛



تغطية زيادة في تكاليف الدعل المباشرة قدرها  1 438 682دوالرا أمريكيا.

مبررات التمديد والزيادة في الميزانية
ملخص أنشطة المشروع الراهنة
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ينفذ البرنامج حاليا برنامجين في بوركينا فاسييييو ،وهما برنامج قطري وعملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش (عملية ممتدة) .ويُقترح
هذا التنقيح للميزانية من أجل تمويل تمديد البرنامج القطري .أما تمديد العملية الممتدة فسيُطلب بشكل منفصل.
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ويسيياهل البرنامج القطري  200163في تعزيز األمن الغذائي والتغذوي ،و صييوصييا لدى النسيياء واألطفال ،عن طريق إتاحة
الوجبات المدرسية في المدارس االبتدائية في مقاطعتين في منطقة الساحل بإمداد البنات بحصص منزلية وتوزيع اللبن الرائب
المعتمد على اإلنتاج المحلي لال ستعا ضة به عن م ستح ضر  SuperCerealالم ستورد؛ ودعل الوقاية من سوء التغذية المزمن
من الل التغذية التكميلية الموجهة لألطفال المتراوحة أعمارهل بين  6أشهر و 23شهرا في منطقة الساحل حيث تسجل أعلى
معدالت سوء التغذية؛ وتوفير الغذاء بموجب وصفة طبية للمرضى المعالجين بمضادات الفيروسات الرجعية الذين يح صلون
على م ستح ضر  SuperCerealوالزيوت النباتية والتحويالت القائمة على النقد؛ وتنفيذ أن شطة الم ساعدة الغذائية مقابل إن شاء
األصيييول لتطوير القدرة على الصيييمود للمجتمعات المحلية الريفية الضيييعيفة التي تعاني من الصيييدمات وانعدام األمن الغذائي؛
وتشييجيع سييالس يل القيمة الزراعية المعززة بفضييل الشييراء المحلي من صييغار المزارعين ووحدات تجهيز األلبان التي تش يغّلها
جماعات نسائية تنتج الحليب وتجمعه وتحوله إلى لبن رائب من أجل برنامج الوجبات المدرسية وتقوية األغذية.
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وتتصييدى العملية الممتدة  200793للمسييتويات العالية لنقص التغذية وانعدام األمن الغذائي من الل التغذية التكميلية الموجهة
لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل لدى األطفال المتراوحة أعمارهل بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات المعانيات
من سييوء التغذية؛ والتغذية التكميلية الشيياملة للوقاية من سييوء التغذية الحاد لدى األطفال المتراوحة أعمارهل بين  6أشييهر و23
شييهرا؛ وتنفيذ أنشييطة المسيياعدة الغذائية مقابل إنشيياء األصييول لصييالح الرجال والنسيياء باسييتخدام التحويالت القائمة على النقد.
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وتنطوي العملية الممتدة أيضيييييا على عمليات توزيع عام شيييييهرية لألغذية والتحويالت القائمة على النقد على الالجئين الماليين
الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي أو االستهالك الغذائي الحدي في مخيّمين في منطقة الساحل.
استنتاجات وتوصيات عملية إعادة التقييم
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يعمل تنقيح الميزانية هذا على توفير جزء من دعل البرنامج إلى بوركينا فاسو في سعيها إلى تحقيق القضاء على الجوع تمشيا
مع طة التنمية المستدامة لعام .2030

-8

ويتعرض أكثر من  2.4مليون شيييييخص لخطر انعدام األمن الغذائي ويعاني نحو  213 000شيييييخص من انعدام األمن الغذائي
ويعجزون عن تلبية االحتياجات الغذائية األسيييياسييييية ألسييييرهل .ويبلغ مسييييتوى إنتاج الحبوب في الفترة  2017/2016حسييييب
التقديرات  4.7مليون طن متري وهو أعلى من مستوى اإلنتاج في الموسل السابق بنسبة  12.3في المائة وأعلى من المتوسط
الل مس سنوات بنسبة  6.48في المائة .وعلى الرغل من أن الحبوب تتوفر في األسواق المحلية وأن اتجاهات األسعار تقل
عن االتجاهات المسيييجلة في العام الماضيييي ،لل تعد األسيييعار إلى المسيييتويات المسيييجلة قبل األزمة في عام  ،2011وال يزال
الحصول على األغذية يمثّل تحديا بالنسبة إلى األسر الفقيرة التي تشكل  40.1في المائة من السكان حسب التقديرات.
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وعقب االضييييييطرابات السييييييياسييييييية واالجتماعية في عام  ،2014أُنشييييييئت حكومة انتقالية وأُجريت انتخابات رئاسييييييية في
نوفمبر/تشرين الثاني  2015ثل انتخابات بلدية في مايو/أيار  .2016ووضعت الحكومة الجديدة طة وطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ( )Plan national de développement économique et social - PNDESتغطي الفترة 2020-2016
وتركز على تحسيييين الوضيييع التغذوي في صيييفول النسييياء واألطفال ،وتعزيز حصيييول الجميع على التعليل الجيد ،والنهوض
بأنشطة الحماية االجتماعية ،والحد من عدم المساواة االجتماعية ،وعدم المساواة بين الجنسين.
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وتصيييديا لمواطن الضيييعف المحددة في الخطة الوطنية للتنمية االقتصيييادية واالجتماعية بوصيييفها األسيييباب الجذرية لتنمية البلد
االقتصادية البطيئةُ ،حددت األولويات االستراتيجية الثالث التالية:
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إصالح المؤسسات وتحديث اإلدارة؛



تنمية رأس المال البشري؛



تنشيط قطاعات االقتصاد والعمل الواعدة.

وفي إطار تناول األولوية الثالثة من تلك األولويات سير َّكز على ما يلي:


تطوير قطاع الزراعة ليكون منتجا وقادرا على الصمود؛



تعزيز القدرات الوطنية لتنمية الموارد المائية وإدارتها المتكاملة؛



عكس االتجاهات في مجال التدهور البيئي؛



تنمية موارد طبيعية مستدامة.

وأوصت الحكومة وفريق األمل المتحدة القطري بتمديد إطار عمل األمل المتحدة الحالي للم ساعدة اإلنمائية حتى ديسمبر/كانون
األول  2017لتيسييييييير مواءمة برامج التنمية المرتبطة به مع األولويات الوطنية .وسيييييييغطي إطار عمل األمل المتحدة القادم
للمساعدة اإلنمائية الفترة .2020-2018

-13

وأوصييييى تقييل ارجي في منتصييييف المدة للبرنامج القطري أُجري في أبريل/نيسييييان  2014بتحسييييين االسييييتهدال واالرتقاء
بالشيييراكات ونقل المسيييؤوليات إلى الحكومة )1(.وقدم البرنامج الدعل التقني والمالي إلى وزارة التعليل الوطني ومحو األمية في
عام  2015لتنظيل حلقة عمل بشيييأن تطبيق نهج النظل لتحسيييين نتائج التعليل في إطار برامج الوجبات المدرسيييية .ودعا التقرير

(.Patat, C. and Leturque, H. April 2014. External evaluation of country programme. IRAM/URD/AEDES/I. OEV/2013/022 )1
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ا لمنبثق عن حلقة العمل إلى وضع سياسة وطنية للوجبات المدرسية وتشريع لتنفيذها .وتدمج الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية
واالجتماعية الوجبات المدرسية في استراتيجيتها لتنمية رأس المال البشري.
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ونظل البرنامج في مايو/أيار  2016زيارة وفد رفيع الم ستوى إلى مركز االمتياز لمكافحة الجوع في البرازيل التابع للبرنامج.
وضيييل الوفد ممثلين من وزارات التعليل والزراعة واالقتصييياد والمالية ومن الشيييركات الخاصييية في قطاع الزراعة والجمعيات
النسييائية التي تناصيير تعليل البنات .والتزمت الحكومة أثناء الزيارة بوضييع سييياسيية وطنية للوجبات المدرسييية والتغذية سيييتولى
صياغتها براء من عدة وزارات معنية بالقطاع.
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واسيييييتُهل المشيييييروع التجريبي بقيادة الحكومة إلدراج منتجات األلبان المحلية الطازجة في الوجبات المدرسيييييية في مايو/أيار
 .2015واستُعيض عن مستحضر  SuperCerealالمستورد والمستخدم في السابق لتحضير وجبات اإلفطار المدرسية باللبن
الرائب الطازج المنتج في معامل األلبان الصيييييغيرة التي تديرها جماعات نسيييييائية محلية .وأكد تقييل لهذا المشيييييروع التجريبي
وجاهة المشييييروع وفعاليته وكفاءته وحصييييائله التعليمية اإليجابية .وأشييييار التقييل أيضييييا إلى اآلثار المفيدة على وحدات تجهيز
األلبان التي تديرها المرأة وعلى منتجي اللبن الرائب من الن ساء ومربي الما شية من الن ساء والرجال والم ستفيدين من الوجبات
المدرسية.

-16

وما زال من الضييروري إحراز التقدم في الحد من أوجه عدم المسيياواة بين الجنسييين .ودرجة تصيينيف البلد حسييب مؤشيير عدم
المسيياواة بين الجنسييين هي  0.631مما يجعل البلد يحتل المرتبة  144من أصييل  155بلدا حسييب تصيينيف مؤشيير عام .2015
وتمثل النساء والبنات نحو  52في المائة من مجموع السكان البالغ  19مليون نسمة )2(.وتبلغ نسبة اإلناث من السكان الناشطين
اقتصيييياديا  45.7في المائة ويشييييارك  36.74في المائة منهن في الزراعة .ويعمل نحو  12.86في المائة من النسيييياء في قطاع
الخدمات .وتمثل األسر التي يعيلها الرجل  90في المائة من مجموع األسر .وعالوة على ذلك ،تشكل النساء  1.7في المائة من
مجموع السيييييكان العاطلين عن العمل ،وتناهز نسيييييبة اإلناث من العاملين الزراعيين  60في المائة .ومعدل األمية مرتفع ويبلغ
 65.5في المائة )3(.وتسيلط دراسيات مختلفة األضيواء على أثر أوجه عدم المسياواة بين الجنسيين على وضيع المرأة االجتماعي
والتغذوي واالقت صادي .وفي بعض المناطق ،ي شيع زواج البنات في سن مبكرة مما يمكن أن يف سر انخفاض م ستوى التحاقهن
بالمدارس :أُشيييير في إحدى الدراسيييات إلى زواج  52.6في المائة من النسييياء قبل بلوغهن الثامنة عشيييرة من العمر )4(.ويؤدي
الزواج المبكر إلى الحمل المبكر وزيادة الضعف التغذوي لدى المراهقات الحوامل ومواليدهن.
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ودعما لعملية االسيييتعراض االسيييتراتيجي الوطني لجهود القضييياء على الجوع الجارية في الوقت الحالي ،أوفد البرنامج بيرا
لالضطالع بما يلي:
)1

تحليل استمرار القيود االجتماعية والثقافية في بوركينا فاسو و صوصا القيود التي تفاقل أوجه عدم المساواة بين الجنسين
من الل المساهمة في تهميش النساء والبنات والحد من مشاركتهن في أنشطة التنمية وصنع القرارات في مجتمعاتهن
المحلية وأسرهن؛

)2

تقييل اإلنجازات ومواطن الضعف في مجالي تعميل منظور المساواة بين الجنسين وضمان الحماية في بوركينا فاسو
وال سيما فيما يتصل بالتغذية ،واألمن الغذائي ،والنفاذ إلى األسواق ،وتمثيل المرأة وقيادتها في هيئات صنع القرار
المجتمعية؛

)3

تحديد التحديات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين واإلشارة إلى السبل التي يمكن أن يعتمدها البرنامج الستخدام
مساعدته من أجل دعل تحول األدوار والعالقات القائمة على نوع الجنس والتصدي لألسباب الجذرية النعدام األمن
الغذائي وسوء التغذية؛

( )2المعهد الوطني لإلحصاء والديموغرافيا في بوركينا فاسو.2016 ،
( )3الخطة الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ،أغسطس/آب .2016
( )4المعهد الوطني لإلحصاء والديموغرافيا .2010 ،االستقصاء العنقودي المتعدد المؤشرات بشأن الصحة والسكان.
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)4

االستناد إلى الدروس المستخلصة وتحديد االستراتيجيات والنهج من أجل التصدي ألوجه عدم المساواة بين الجنسين
ومخاطر الحماية الرئيسية مما يعزز مساهمة البرنامج في تحقيق الهدل  5من أهدال التنمية المستدامة من الل تدعيل
قدرات المؤسسات الوطنية.
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ومن المتوقع أن يسيييييياعد ت نفيذ التوصيييييييات المبنية على عمليات التقييل من هذا القبيل على الحد من أوجه عدم المسيييييياواة بين
الجنسين والنهوض بتمكين المرأة في الوقت ذاته تمشيا مع سياسة البرنامج بشأن المساواة بين الجنسين (.)2020-2015

الغرض من التمديد والزيادة في الميزانية
-19

سيييييمكن هذا التمديد لمدة  12شييييهرا المكتب القطري من تركيز أنشييييطته في المناطق الجغرافية األشييييد احتياجا ومواءمتها مع
أولويات بوركينا فاسيييو اإلنمائية على النحو المبين في الخطة الوطنية للتنمية االقتصيييادية واالجتماعية ( )2020-2016وإطار
عمل األمل المتحدة للمساعدة اإلنمائية ( )2020-2018والخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة (.)2018

-20

وسيييييمكن تنقيح الميزانية أيضييييا البرنامج من زيادة تأثير األنشييييطة في إطار البرنامج القطري إلى جانب االسييييتعداد لتسييييليل
المسيييييؤولية إلى الحكومة وتوسييييييع نطاق الفرال لتحسيييييين عالقات التعاون وأوجه التتزر عبر الشيييييراكات مع وكاالت األمل
المتحدة ،والمنظمات غير الحكومية ،والرابطات المحلية ،ومنظمات المجتمع المدني.

-21

ونظرا إلى القيود الحالية المفروضيييييية على الموارد سيييييييقدَّم دعل الوجبات المدرسييييييية في مقاطعتين فقط من مقاطعات منطقة
السييياحل األربع ،هما مقاطعتا سيييينو وسيييوم حيث يجري تنفيذ مشيييروع اللبن الرائب .وسييييقدم البرنامج في عام  2018وجبات
مدرسيييية إلى  77 000من المسيييتفيدين المسيييتهدفين – منهل  40 040ولدا و 36 960بنتا – بتوزيع اللبن الرائب المعتمد على
اإلنتاج المحلي على  10 000طفل ودعل تعليل  4 400بنت من الل توفير حصص منزلية شهرية مشروطة من الحبوب.

-22

وسيظل البرنامج يشجع تعزيز سالسل القيمة الزراعية عن طريق دعل صغار المزارعين من الرجال والنساء ووحدات تجهيز
الحليب وأنشطة تقوية األغذية.

-23

ويعتزم البرنامج االنتقال من تقديل المسييياعدة الغذائية إلى دعل تنفيذ السيييياسيييات وتعزيز القدرات .وسييييؤدي تسيييليل المسيييؤولية
التدريجي في نهاية المطال إلى برامج تديرها المجتمعات المحلية وتمولها الحكومة .ويتوقع أن تتمكن الحكومة والمجتمعات
المحلية على حد سواء من تصميل برامج األمن الغذائي والتغذوي وتنفيذها وإدارتها بحلول عام .2030

-24

وسييوفَّر الغذاء بموجب وصييفة طبية للمرضييى المعالجين بمضييادات الفيروسييات الرجعية والمعانين من سييوء التغذية في إطار
العملية الممتدة  200793إلى جانب أنشييطة بناء القدرة على الصييمود المنقولة من البرنامج القطري منذ ظهور األزمة الغذائية
في عام .2012

-25

وعُلق دعل الوقاية من سيييييوء التغذية المزمن في منطقة السييييياحل عن طريق التغذية التكميلية لألطفال المتراوحة أعمارهل بين
 6أشهر و 23شهرا والمساعدة الغذائية المقدمة إلى األيتام بسبب مرض اإليدز نتيجة للقيود المفروضة على التمويل.
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الجدول  :1المستفيدون حسب المكون والنشاط
النشاط

األعداد الحالية

فئة المستفيدين

البنات/
النساء

األوالد/
الرجال

الزيادة/التخفيض
األوالد/

المجموع

الرجال

البنات/
النساء

األعداد المنقحة
المجموع

البنات/
النساء

األوالد/
الرجال

المجموع

المكون  :1دعم التعليم االبتدائي
الوجبات المدرسية

تالميذ المدارس
االبتدائية

371 630

328 370

700 000

الحصص المنزلية للبنات

تالميذ المدارس
االبتدائية

-

60 400

60 400

40 040

36 960

77 000

411 670

365 330

777 000

4 400

4 400

-

64 800

64 800

المكون  :2الدعم التغذوي للفئات الضعيفة
التغذية التكميلية الموجهة
(منقولة إلى العملية
الممتدة)

األطفال دون الخامسة

التغذية التكميلية الموجهة
(منقولة إلى العملية
الممتدة)

الحوامل
والمرضعات

التغذية التكميلية (معلقة)

األطفال بين  6أشهر
و 23شهرا

15 360

الغذاء بموجب وصفة طبية
(منقولة إلى العملية
الممتدة)

المرضى المعالجون
بمضادات الفيروسات
الرجعية

11 600

47 600

المساعدة الغذائية (معلقة)

األيتام بسبب مرض
اإليدز

10 800

12 000

98 196

102 204

200 400

-

-

-

98 196

102 204

200 400

-

66 800

66 800

-

-

-

0

66 800

66 800

16 640

32 000

-

-

-

15 360

16 640

32 000

59 200

-

-

-

11 600

47 600

59 200

22 800

-

-

-

10 800

12 000

22 800

المكون  :3دعم االقتصاد الريفي في سياق تغيُّر المناخ
المساعدة الغذائية مقابل
إنشاء األصول (منقولة إلى
العملية الممتدة)

صغار المزارعين

44 000

90 000

46 000

-

-

-

44 000

46 000

90 000

*

المكون  :4تشجيع سالسل القيمة الزراعية المعززة والمشتريات المحلية
صغار المزارعين
وأعضاء منظمات
المزارعين والمنتجين
ومجهزي األغذية
المقواة

19 200

40 000

20 800

5 768

6 576

12 344

24 968

27 376

52 344

*

المكون  :5تعزيز القدرة الوطنية على تحسين األمن الغذائي والوضع التغذوي للسكان الضعفاء
الدعوة والمشورة
السياساتية ودعل صنع
القرارات في مجال برمجة
األمن الغذائي ،والتغذية،
والحماية االجتماعية،
والقدرة على الصمود،
والوجبات المدرسية
المجموع دون تداخل

الحكومة على
المستويين الوطني
والمحلي

-

-

-

1 314

1 166

2 480

1 314

1 166

2 480

483 439

543 261

1 026 700

40 040

36 960

77 000

523 479

580 221

1 103 700

* ال يحصل المستفيدون من المكونين  4و 5على المساعدة الغذائية ويُستبعدون بالتالي من المجموع.
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االحتياجات الغذائية
الجدول  :2االحتياجات الغذائية/التحويالت القائمة على النقد حسب النشاط والمكون
النشاط

االحتياجات الغذائية (طن متري)/
التحويالت القائمة على النقد (دوالر أمريكي(

األغذية/التحويالت
القائمة على النقد

المجموع المنقح

الزيادة

المجموع الحالي

المكون 1
األغذية

الوجبات المدرسية والحصص المنزلية
المكون ( 2معلق)

37 095

-

4 240
-

41 335
-

-

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل – األطفال
بين  6أشهر و 59شهرا

األغذية

4 356

-

4 356

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل – الحوامل
والمرضعات

األغذية

1 726

-

1 726

التغذية التكميلية – األطفال بين  6أشهر و23
شهرا

األغذية

3 624

-

3 624

الغذاء بموجب وصفة طبية – المرضى
المعالجون بمضادات الفيروسات الرجعية

األغذية

3 486

-

3 486

480 000

-

480 000

2 531

-

2 531

التحويالت القائمة
على النقد
األغذية

المساعدة المقدمة إلى األيتام بسبب مرض
اإليدز
المكون ( 3معلق)

األغذية

المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول

التحويالت القائمة
على النقد
األغذية

المجموع

التحويالت القائمة
على النقد

2 328

-

2 328

4 612 500

-

4 612 500

55 146
5 092 500

59 386

4 240
-

5 092 500

تقييم األخطار والمخاطر وتخطيط االستعداد
-26

سيييجلت عدة إضيييرابات وهجمات في مقاطعة سيييوم.
يرصيييد البرنامج الوضيييع االجتماعي والسيييياسيييي في بوركينا فاسيييو إذ ُ
واستُعرضت حزمة االستعداد للطوارئ واالستجابة لها في نوفمبر/تشرين الثاني  2016ووضعت طة احترازية مشتركة بين
الوكاالت تتناول تصييييورات المخاطر المتعددة .وسييييينقح البرنامج طته الخاصيييية بتواصييييل األعمال للحفاظ على األنشييييطة
األساسية في حال تدهور الظرول األمنية.

-27

وفي حال حدوث أزمة سييييياسييييية مصييييحوبة باضييييطرابات اجتماعية وحاالت تعطل األسييييواق أو النقص في اإلمدادات ،يعتزم
البرنامج االنتقال من التحويالت القائمة على النقد إلى التحويالت الغذائية أو ليط من هاتين الطريقتين في إطار المسيييييياعدة
الغذائية التي يقدمها وتنسييييق أنشيييطته مع الحكومة .وسييييرسيييي البرنامج مواقع آمنة للتوزيع تكون قريبة من المسيييتفيدين قدر
المستطاع .وسيُشغَّل ط هاتفي مجاني لجمع شكاوى المستفيدين والرد عليها بحلول نهاية عام .2017

-28

ويمثل عدم توفر مسييييييياهمات الجهات المانحة طرا آ ر يمكن أن يقوض األنشييييييطة المقرر تنفيذها الل فترة التمديد لمدة
 12شيييييهرا .وقد أجبرت القيود المالية المكتب القطري في عام  2014على تقليص عدد موظفيه وتخفيض أنشيييييطته تخفيضيييييا
شديدا .وبغية تحسين مستويات التمويل ،وضع المكتب القطري استراتيجية لتعبئة الموارد بصورة استباقية دا ل بوركينا فاسو
تشييييمل الحفاظ على اتصيييياالت شييييخصييييية منتظمة بالجهات المانحة الراهنة والمحتملة؛ وتبادل المعلومات عن المشييييروعات
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والنتائج واالبتكارات وأوجه القصيييور؛ وتعزيز إبراز المسييياهمات الراهنة .وقام المكتب القطري بتعبئة الموارد لتنفيذ أنشيييطته
في أربع مناطق .ويسييييييتكشييييييف المكتب أيضييييييا بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا الفرال لجمع األموال من الجهات
المانحة غير التقليدية والقطاع الخاال ومن الل المناسيبات الخاصية .وعلى الرغل من ذلك ،ال تزال أوجه القصيور في توفير
الموارد قائمة وقد عُلقت بعض األنشييطة ،و صييوصييا الوجبات المدرسييية في مقاطعتين ،والتغذية التكميلية لألطفال المتراوحة
أعمارهل بين  6أشهر و 23شهرا ،ودعل األيتام بسبب مرض اإليدز.
-29

وأعد البرنامج وثيقة "عن مفهوم العمليات" تعرض ترتيباته الرامية إلى التصيييييييدي لخطر ظهور أزمة عقب االنتخابات في
بوركينا فاسو .وستنقَّح هذه الوثيقة لتشمل احتمال تشرد األشخاال المقيمين في مقاطعة سوم في حال تردي الوضع األمني.
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الملحق األول  -ألف
توزيع تكاليف تنقيح الميزانية
الكمية

القيمة

القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

األغذية
الحبوب

2 392

1 180 619

البقول

499

318 336

الزيوت والدهون

249

170 145

األغذية المخلوطة والممزوجة

651

285 243

األغذية األ رى

449

1 107 713

مجموع األغذية

4 240

3 062 057

النقل الخارجي

65 895

النقل البري والتخزين والمناولة

592 630

تكاليف التشغيل المباشرة األ رى – األغذية

257 539

األغذية والتكاليف ذات الصلة

( )1

3 978 121

تنمية القدرات وزيادتها

1 741 277

تكاليف التشغيل المباشرة

5 719 398

تكاليف الدعل المباشرة (انظر الملحق األول  -باء)

()2

مجموع تكاليف المشروع المباشرة
تكاليف الدعل غير المباشرة ( 7في المائة)

1 438 682
7 158 080

()3

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

( )1هذه سلة أغذية افتراضية وضعت ألغراض الميزنة والموافقة .ويمكن أن تتباين محتوياتها.
( )2رقل إرشادي لإلحاطة .ويجري استعراض مخصصات تكاليف الدعل المباشرة سنويا.
( )3يجوز للمجلس التنفيذي أن يغ ِّيّر معدل تكاليف الدعل غير المباشرة أثناء فترة المشروع.

501 065
7 659 145
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الملحق األول  -باء
احتياجات الدعم المباشرة (دوالر أمريكي)
موظفو البرنامج والتكاليف المتعلقة بهم
الموظفون الفنيون

341 968

موظفو الخدمات العامة

242 937

المجموع الفرعي

584 905

التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

230 032

المعدات الرأسمالية

194 016

األمن

67 200

السفر والنقل

246 472

التقديرات والتقييمات والرصد

()1

مجموع تكاليف الدعم المباشرة

( )1تعبّر عن التكاليف التقديرية عندما تضطلع بهذه األنشطة أطرال ثالثة.

116 057
1 438 682
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الملحق األول  -جيم

التحويالت حسب المكون
المكون 1

المكون 2

المكون 3

المكون 4

المكون 5

التحويالت الغذائية (طن متري)

4 240

-

-

-

-

4 240

التحويالت الغذائية (دوالر أمريكي)

3 062 057

-

-

-

-

3 062 057

تنمية القدرات وزيادتها (دوالر أمريكي)

المجموع

1 741 277
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الملحق الثاني

بوركينا فاسو
برنامج األغذية العالمي
الخطة االستراتيجية القطرية الم قتة
لعا

للبرنامج

ليس في التسميات المستخدمة في هذا المنشور ،وال في طريقة عرض مادته ،ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان لبرنامج األغذية العالمي (البرنامج) بشأن المركز
القانوني ألي بلد أو إقليل أو مدينة أو منطقة ،أو بشأن تعيين تخومها أو حدودها.
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