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اللغة األصلية :اإلنكليزية

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

تنقيحات الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي أو المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول )2017
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خالل المشاورات غير الرسمية التي أفضت إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،2017التزم البرنامج بإطالع
المجلس بصورة منتظمة على التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية فيما يتعلق بالخطط االستراتيجية القطرية والخطط
االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة معا ً أو
المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة للمدير التنفيذي.
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()1

ووفقا ً لقرارات المجلس ،تغطي السلطة المفوضة للمدير التنفيذي فيما يتعلق بالموافقة على التعديالت ما يلي:

()2

أ)

تنقيح أي عملية طوارئ محدودة أو تنقيح يتعلق بحاالت طوارئ في خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية
مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتركة من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ألي زيادة
في الميزانية المقابلة تتجاوز  50مليون دوالر أمريكي؛

ب)

تنقيح بزيادة لحصيلة استراتيجية واحدة أو أكثر من حصيلة لخطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية مع مجال تركيز يتمثل في القدرة على الصمود أو األسباب الجذرية ،شريطة
أال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للزيادة المقابلة في الميزانية  25في المائة من آخر قيمة للخطة وافق عليها المجلس أو القيمة
األولية التي وافق عليها المدير التنفيذي في حالة عدم وجود مثل هذه القيمة بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
ّ
االنتقالية ،أو  150مليون دوالر أمريكي؛

ج)

تنقيح مكونات ال تتعلق بالطوارئ في خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية بعد عملية طوارئ محدودة؛

( )1انظر "تحديث بشأن خارطة الطريق المتكاملة" ( ،WFP/EB.2/2017/4/A/1/Rev.1الذي وافق عليه المجلس في القرار  ،)2017/EB.2/2الفقرات
.112-105
( )2انظر "قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي ،(WFP/EB.2/2017/11) "2017 ،القرار  ،2017/EB.2/2الفقرة  ،4والمصدر نفسه،
الملحق الثاني.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Saravanamuttu
مستشار أول لشؤون البرامج
وحدة دعم إدارة العمليات
هاتف066513-2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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د)

تنقيح خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو حصيلة استراتيجية يمولها البلد المضيف بالكامل؛

هـ)

إضافة حصيلة استراتيجية في خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية
مؤقتة انتقالية ممولة بالكامل من جانب بلد مضيف لم يطلب موافقة المجلس على الحصيلة االستراتيجية؛

و)
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التنقيحات المتعلقة بأنشطة توفير الخدمات.

يغطي هذا التقرير التنقيحات والزيادات في الميزانية بالنسبة للخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة
()3

الموافق عليها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2017على النحو الموجز أدناه وفي الجدول
ألف.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على تنقيحين ،األول بموجب سلطة المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية
والزراعة ،والثاني بموجب السلطة المفوضة للمدير التنفيذي .ويقدم التنقيحان معا ً المساعدة لنحو  1.67مليون مستفيد ،بتكاليف
تحويل قدرها  145مليون دوالر أمريكي لألغذية والتحويالت القائمة على النقد ،وتقوية القدرات وتقديم الخدمات وبتكلفة إجمالية
يتحملها البرنامج قدرها  167مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية ) (2020-2017لبنغالديش :يستجيب هذا التنقيح لتزايد انعدام االستقرار في والية
راخين الشمالية في ميانمار التي أدت إلى تنقالت واسعة للسكان في ميانمار وعبر الحدود باتجاه بنغالديش .ومنذ  25أغسطس/آب
 ،2017عبر أكثر من  500 000شخص الحدود من ميانمار وهم يبحثون عن مأوى في منطقة كوكس بازار ،ما يشكل أكبر
عملية تنقالت للسكان الروهينغا من والية راخين خالل عدة عقود من الزمن .واستقر انتشار سوء التغذية الحاد الشامل عند نسبة
 18في المائة في والية راخين ،أما في منطقة كوكس بازار ،فقد أفيد عن معدالت تتجاوز  21في المائة في مخيم بالوخالي
المؤقت.
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في  22سبتمبر/أيلول  ،2017واستجابة للوضع اإلنساني المتدهور ،قام البرنامج بتنشيط حالة الطوارئ من المستوى  ،3في
حين نقحت منظومة األمم المتحدة خطة االستجابة األولية لعام  2017لبنغالديش من أجل مساعدة  1.2مليون مستفيد .وبالنظر
للزيادة الكبيرة في أعداد المستفيدين المقررة ،يهدف التنقيح إلى تعزيز الدعم الغذائي والتغذوي لالجئين الذين وصلوا مؤخرا ً
والسكان الضعفاء في منطقة كوكس بازار وتالل شيتاغونغ والمناطق المتأثرة بالكوارث ،وذلك في إطار الحصيلة االستراتيجية
 2؛ وتعديل فئات التكاليف المدرجة في الميزانية للعنصر المتعلق بالقدرة على الصمود من النشاط ( 9نوبو جاترا) في إطار
الحصيلة االستراتيجية 3؛ وإدخال الحصيلة االستراتيجية الجديدة  5التي يدعمها النشاطان  12و 13لتنسيق جهود اإلغاثة
للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني من خالل توفير الخدمات اللوجستية المشتركة وسلسلة اإلمداد وخدمات االتصاالت في
حاالت الطوارئ .ويدعم التنقيح عددا ً إضافيا ً من المستفيدين قدره  1 448 000مستفيد ،وبذلك يصل العدد اإلجمالي للمستفيدين
من الخطة االستراتيجية القطرية إلى  2 990 800بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  142مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية ( )2021-2017لكولومبيا :يهدف هذا التنقيح إلى التخفيف من حدة اآلثار المترتبة على
الجفاف طويل األمد وارتفاع مستويات الفقر والمعدالت المقلقة لسوء تغذية األطفال فيما بين مجتمعات السكان األصليين المشتتة
المقيمة في مقاطعة الغواخيرا .وعقب إعالن الحكومة عن األزمة السائدة في الغواخيرا ،وافق المدير التنفيذي على تنقيح
الحصيلة االستراتيجية  3للخطة االستراتيجية القطرية من خالل إدراج النشاط  10لتوفير وجبات غذائية مدرسية في المناطق
المتضررة .ويتضمن التنقيح توفير وجبات مدرسية مستندة إلى المنتجات المحلية ،مع التركيز على األغذية المغذية وتنويع

( )3يرجى مالحظة أنه قد تمت الموافقة في عام  2017على تنقيحات ا لخطط االستراتيجية القطرية التجريبية بموجب السلطة المفوضة المؤقتة الممنوحة للمدير
القطرية:
االستراتيجية
الخطط
سياسة
في
عليه
منصوص
هو
ما
وفق
التنفيذي
.http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/eb/wfp286950.pdf
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األطعمة  ،وتقييم البنى التحتية للمدارس ،وأعداد الطالب المصنفين وفق احتياجات معينة ،وتحليل لألسواق وسالسل اإلمداد.
واتساقا ً مع توفير الوجبات المدرسية في كولومبيا القائم على أساس المركزي ،سيتبع البرنامج نهجا قائما ً على المجتمع المحلي
ويضمن الحصول على األغذية الطازجة من خالل استخدام التحويالت القائمة على النقد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين
الذين يطالهم الدعم بمقدار  228 000ليصل العدد اإلجمالي إلى  ،825 000بتكلفة إجمالية يتحملها البرنامج قدرها  25مليون
دوالر أمريكي.
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الجدول ألف – الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها
في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
البلد

العنوان

مجال (مجاالت)
التركيز في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)
القسم ألف) التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
بنغالديش

الخطة االستراتيجية القطرية
()2020-2017

االستجابة لألزمات
وبناء القدرة على الصمود

201 623 010

142 012 609

343 635 620

القسم باء) التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له
كولومبيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج

األسباب الجذرية

84 494 001

24 913 262

109 407 263

 166 925 871دوالرا ً أمريكيا
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