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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 اق والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية

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 ن  1نا /كا ون الثا
إلى  30و يو/حز ان 2019

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

845 824

90 811-

755 013

(دوالر أ
ج وع التكاليف

ك )

216 825 661

53 411 613

270 237 274

التحويل

175 696 373

49 466 630

225 163 003

التنفيذ

15 722 102

1 506 142-

14 215 960

تكاليف الدعم المباشرة
المعدَّلة

12 173 695

2 191 261

14 364 956

المجموع الفرعي

203 592 170

50 151 749

253 743 919

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في المائة)

13 233 491

3 259 864

16 493 355

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر* 2أ
* https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-en.pdf
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ا ساس ال نطق
-1

اعتُمدت الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة الحالية للعراق في عام  2017لتغطي األنشطة في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى
ديسمبر/كانون األول  .2018وأجرت الحكومة خالل تلك الفترة استعراضا استراتيجيا وطنيا لألمن الغذائي سيجري االسترشاد به
األولية لالستعراض إلى إحراز
في وضع الخطة االستراتيجية القطرية
َّ
المقرر إصدارها في منتصف عام  .2019وتُشير النتائج َّ
بعض التقدم في معالجة انعدام األمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر .و ُحدِّدت خمسة مجاالت في حاجة إلى مزيد من اإلجراءات،
وهي :تحسين أدوات شبكات األمان؛ وتعزيز اإلنتاج الزراعي المستدام؛ ومعالجة العبء المزدوج لسوء التغذية؛ وزيادة فرص
العمل ،خاصة بين الشباب والنساء؛ وإصالح سياسات التسويق والتجارة واألسعار.
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وفي ضوء هذه النتائج ،سيُعدِّل تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية دور الب ا

في العراق لتيسير االنتقال بسالسة

نحو استراتيجية قطرية طويلة األجل.
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ويُتيح أيضا تمديد تاريخ انتهاء الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمدة ستة أشهر من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران
 2019فرصة إلعادة النظر في األرقام التخطيطية األصلية التي ُحسبت في أواخر عام  .2017وعندما اعت ُمدت تلك الخطة ،كان من
المعتقد أن المشردين داخليا سيعودون إلى أماكنهم األصلية بأعداد كبيرة في النصف األول من عام  2018قبل انتخابات مايو/أيار
 .2018غير أن االتجاهات الفعلية تشير إلى تباطؤ العودة .ولم يعد  40في المائة من المشردين بسبب النزاع حتى اآلن إلى أماكنهم
األصلية على نطاق البلد )1(.وفي أعقاب االنتخابات التي أُجريت في  12مايو/أيار  ،2018ال تزال عملية اختيار الحكومة جارية وقد
تمتد لفترة طويلة .ويمكن لهذا الركود في البيئة السياسية أن يفاقم أيضا الحالة األمنية ،مثل استمرار بقاء عناصر تنظيم الدولة
اإلسالمية في العراق والشام في البلد .وفي هذا السياق ،يُوضح التنقيح أيضا أنشطة الب ا

في إطار خطة التعافي وبناء القدرة على

الصمود التي اعتمدتها األمم المتحدة مؤخرا للعراق للسنتين  2018و 2019والتي يجري التركيز فيها على المناطق التي يمكن أن
ينشأ فيها تطرف عنيف.
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ولذلك يهدف هذا التنقيح إلى تمديد تاريخ إنهاء أنشطة الب ا

في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية من يناير/كانون

الثاني إلى يونيو/حزيران  2019وتعديل األرقام التخطيطية لعدة أنشطة في ضوء الحالة السياسية واإلنسانية المتقلبة .ويمكن تلخيص
هذه التغييرات في اآلتي:


عبر عن انخفاض معدالت عودة المشردين عن
النشاط  :1التمديد إلى يونيو/حزيران  2019وتعديل األرقام التخطيطية كي ت ُ ِّ
المتوقع في عامي  2018و ،2019وتنقيح الميزانية لتصبح  153 719 657دوالرا أمريكيا؛



النشاط  :2مواصلة برنامج الوجبات المدرسية في حاالت الطوارئ للسنة الدراسية  2019/2018التي تبدأ في سبتمبر/أيلول
 ،2018وتنقيح الميزانية لتصبح  35 296 641دوالرا أمريكيا؛



المقرر للمستفيدين في الجزء المتبقي من عام  2018فصاعدا،
النشاط  :3تمديد النشاط حتى عام  ،2019مع تخفيض العدد
َّ
بما يُعبِّر عن نتائج التقدير المشترك لهشاشة األوضاع الذي ستجريه مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،وتنقيح الميزانية
لتصبح  21 437 733دوالرا أمريكيا؛



النشاط  :4تخفيض األنشطة ،مع التركيز على برنامج تسخير التكنولوجيا من أجل الغذاء ،وتنقيح الميزانية لتصبح
 5 267 508دوالرات أمريكية؛

( )1بيانات الفصل األول من عام  .2018المصدر ،Return Trends Overview, Returns Working Group :أبريل/نيسان .2018
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ُعبر بدقة أكبر عن نطاق األنشطة الحالية لبناء القدرة على
النشاط  :5التمديد حتى عام  2019وتخفيض عدد المستفيدين كي ي ِّ
الصمود ،وتنقيح الميزانية لتصبح  45 719 369دوالرا أمريكيا؛



النشاط  :6التمديد حتى عام  2019دون تغيير ميزانية النشاط البالغة  1 220 390دوالرا أمريكيا؛



األنشطة من  7إلى  :10التمديد حتى عام  2019بعد إدخال تغييرات طفيفة على النحو المبيَّن في األقسام التالية ،مع تنقيح
ميزانيات األنشطة لتصبح  3 658 679دوالرا أمريكيا؛ و 2 318 343دوالرا أمريكيا؛ و 686 802دوالرا أمريكيا؛ و154
 912دوالرا أمريكيا ،على التوالي.

التغي ات
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استند مستوى الدعم المقدَّم من الب ا

األولي بعودة أعداد كبيرة من المشردين داخليا إلى أماكنهم
في إطار النشاط  1إلى االفتراض َّ

األصلية قبل انتخابات مايو/أيار  .2018غير أنه خالل الفترة السابقة على االنتخابات وبعدها ،ظلت األعداد اإلجمالية في المخيمات
المقرر للمستفيدين
ثابتة بدرجة كبيرة ،حيث عادت بعض األُسر ولكن حلت محلها أُسر أخرى في المخيمات .ولذلك انخفض العدد
َّ
في عام  2018من 780 000مستفيد شهريا إلى  585 000مستفيد ،في حين أن العدد المقرر للمستفيدين في الفترة من يناير/كانون
الثاني إلى يونيو/حزيران  2019يبلغ  442 000مستفيد.
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وفي إطار اإلشراف على إغالق المخيمات وتوحيدها في المدى البعيد ،أنشأت الحكومة لجانا للعودة في خمس محافظات .وتتولى
السلطات المحلية قيادة هذه اللجان التي تشمل أعضاء من األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ،وتهدف إلى تيسير عملية العودة
المبدئية .غير أن فعالية ت لك اللجان يمكن أن تكون محدودة إذا لم يتم تشكيل حكومة مركزية قريبا ،ويمكن أن يحد ذلك بدوره من
احتماالت عملية عودة قوية .وتُشير التقديرات الحالية إلى أن عدد سكان المخيمات سيتراجع قبل السنة الدراسية الجديدة .ويتوقع
الب ا

أيضا إمكانية ازدياد عدد المشردين دا خليا الذي سيعودون إلى أماكنهم األصلية بعد فصل الشتاء في ظل استمرار تحسن

الحالة األمنية .وفي غضون ذلك ،سيكون من األساسي استمرار االستعداد للطوارئ وتخطيط االستجابة ،ذلك أن إمكانية حدوث
تقلبات ال تزال مرتفعة كما هو مبيَّن أعاله .وتتأثر معدالت عودة المشردين داخليا بعوامل من قبيل المنازل المتضررة والتوترات
المجتمعية واالفتقار إلى الخدمات في مناطقهم األصلية .ويرى الب ا
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أن من الضروري إيجاد حلول أكثر استدامة لدعم المشردين

داخليا في أماكن نزوحهم .ويمكن تحقيق هذه الحلول من خالل عمل الب ا

في بناء القدرة على الصمود.

وخالل الفصل األول من عام  ،2018وفي إطار النشاط  ،2نفَّذ الب ا

برنامجا للوجبات المدرسية في حاالت الطوارئ في

الموصل ،استفاد منه  87 000تلميذ .وفي ضوء ما تحقق من نجاح في هذا البرنامج الرائد ،سيدعم الب ا

وزارة التعليم في توسيع

البرنامج ليشمل المناطق األكثر تأثرا بالنزاع واألشد هشاشة في العراق ،بما فيها المناطق التي ال يوجد فيها حاليا حضور للب ا .
وسيجري االنتهاء من إعداد طرائق األنشطة المحددة ومواقعها والسلة الغذائية مع وزارة التعليم قبل بداية السنة الدراسية في
سبتمبر/أيلول  .2018ومما قيد نطاق البرنامج في الفصل األول من السنة عدم دقة البيانات الحكومية المتعلقة بالتالميذ في الموصل؛
غير أن الب ا

يُزمع زيادة عدد التالميذ المستفيدين عن طريق توسيع البرنامج ليشمل مدارس جديدة في السنة الدراسية

 .2019/2018ويبلغ مجموع العدد المقرر للمستفيدين من البرنامج  110 000في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران
.2019
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وسيواصل الب ا

دعم الالجئين السوريين األشد ضعفا في المخيمات بمساعدة غذائية عامة في إطار النشاط  .3واعتبارا من

يوليو/تموز  ،2018سيُجري الب ا

عملية استهداف باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في جميع مخيمات

مكونا لرصد جمع المعلومات المتصلة بالحماية واألمن الغذائي
الالجئين التسعة في إقليم كردستان العراق .وستشمل هذه العملية ِّ
والتحقق منها .وتبيَّن من دراسة َّأولية – وهي تقدير مشترك لهشاشة األوضاع أجراه الب ا

باالشتراك مع مفوضية األمم المتحدة

لشؤون الالجئين في عام  – 2017أن  13في المائة من الالجئين في المخيمات يعانون انعدام األمن الغذائي .وأكد التقدير المشترك
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لهشاشة األوضاع أن أُسر الالجئين التي يرأسها رجال تنعم بقسط أوفر من األمن الغذائي مقارنة باألُسر التي ترأسها نساء ،وأن
األُسر التي لديها حوامل أو مرضعات تُعاني على األرجح انعدام األمن الغذائي .وبدأت في يوليو/تموز  2018عملية استهداف
مشتركة بين الب ا ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء من المنظمات غير الحكومية بهدف ضمان توجيه المساعدة
إلى أشد المحتاجين .وفي ضوء ما كشف عنه التقدير المشترك لهشاشة األوضاع من أن نسبة صغيرة فقط من أُسر الالجئين هي التي
تعاني انعدام األمن الغذائي ،ستُسحب المساعدة الغذائية تدريجيا من المستفيدين الحاليين لتوجيهها إلى أشد المحتاجين .وعُدِّلت األرقام
التخطيطية على أساس عملية االستهداف المذكورة.
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وتم تقليص النشاط  4للتركيز على برنامج واحد فقط ،وهو تسخير التكنولوجيا من أجل الغذاء ،في ضوء تعقد هذا البرنامج والعدد
الكبير للجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة بناء قدرة الالجئين السوريين على الصمود .وأفضى هذا التغيير إلى تقليص كبير في العدد
المقرر للمستفيدين .ويبلغ مجموع العدد المقرر للمستفيدين  1 050في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران  .2019غير
َّ
أنه بناء على النجاح الذي حققه البرنامج الرائد لتسخير التكنولوجيا من أجل الغذاء الذي انطلق في عام  2017في السليمانية ،يقوم
الب ا

بتوسيع متواضع لنطاق هذا البرنامج خالل عام  2018كي يشمل أربيل ودهوك والموصل ،وسينظر في توسيعه إلى مناطق

أخرى من البلد كي يشمل المشردين داخليا والمجتمعات المحلية المضيفة .والغرض من هذا النهج هو تعزيز تماسك النسيج االجتماعي
في المناطق المستهدفة .ويرمي البرنامج إلى بناء المهارات الرقمية بين المشاركات والمشاركين من أجل تحسين فرصهم في الحصول
سبل كسب عيش مستدامة .وسيتلقى المشاركون أيضا إعانة نقدية .وش َّكلت النساء  60في المائة من المشاركين في األشهر
على ُ
التسعة األولى من البرنامج.
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وسيجري تقليص نطاق برامج بناء القدرة على الصمود في إطار النشاط  5بسبب تنفيذ البرامج على نطاق أضيق مما كان مقررا
بفعل نقص عدد الشركاء واستمرار مشكالت الوصول وانخفاض وتيرة عمليات عودة المشردين داخليا عما كان متوقعا .ويبلغ مجموع
العدد المقرر للمستفيدين  86 970مستفيدا وذلك في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران  .2019وتركز أنشطة الب ا
على المناطق التي يُنتظر أن يعود إليها المشردون داخليا .وستجري مواءمة هدف الب ا المتمثل في زيادة التركيز على جهود
إعادة اإلعمار في المناطق المتأثرة بالنزاع مع خطة األمم المتحدة للتعافي وبناء القدرة على الصمود التي أُطلقت في مطلع عام
 .2018وعلى غرار النشاط  ،4ستسعى المشروعات المنفذة في إطار النشاط  5إلى زيادة تماسك النسيج االجتماعي وتحقيق المساواة
بين الجنسين .وتُساعد االعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحقيق الحماية ،والمشاورات مع المشاركات والمشاركين على
تحسين اختيار األنشطة ،وسيرصد الب ا

التغييرات في المؤشرات المتصلة باستخدام الوقت والمشاركة في األنشطة واتخاذ

القرارات بين النساء المشاركات .وتشمل خطة التعافي وبناء القدرة على الصمود تسعة مكونات ،ثالثة منها ستُنفذ في المجتمعات
المحلية ذات األولوية العالية التي يمكن أن يشتعل فيها من جديد فتيل التطرف العنيف .وسيركز الب ا

في أنشطة بناء القدرة على

الصمود على الركيزتين  3و 9لخطة التعافي وبناء القدرة على الصمود (استعادة الزراعة ونُظم المياه وتعزيز المصالحة المجتمعية).
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وفي إطار هذا النشاط ،سيوسِّع الب ا

أيضا دعمه من أجل جهود الحماية االجتماعية .ويعمل الب ا

مع وزارة التجارة للمساعدة

على تحديث منصة التكنولوجيا من أجل نظام التوزيع العام في العراق لتعزيز العمليات الداخلية وضمان وصول المساعدة المناسبة
إلى الفئات األشد ضعفا .ويُمثِّل نظام التوزيع العام أكبر شبكة أمان اجتماعي في العراق ،ومنصة حديثة لتكنولوجيا التشغيل البيني
ستكفل مساهمة تحسين تنسيق المساعدة الغذائية بين نظام التوزيع العام والب ا

والشركاء اآلخرين في تحقيق سجل موحَّد للحماية

االجتماعية وفقا ألهداف إصالح نظام التوزيع العام على النحو المحدَّد في استراتيجية الحد من الفقر للفترة .2022-2018
-12

وفيما يتعلق بالنشاط  ،6سيعتمد الب ا
أنشطة الب ا

-13

نهجا شامال في البرمجة المراعية للتغذية وبناء قدرات النُظم الحكومية .وستُدمج جميع

البرمجة المراعية للتغذية في طرائق التحويالت.

وعُدِّلت ميزانيات مجموعات اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ واألمن الغذائي لعام ( 2018المقابلة لألنشطة من  7إلى
 ) 9من خالل التنقيح األول للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية في مطلع عام  .2018وفي عام  ،2019سيجري تقليص
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ميزانية مجموعة األمن الغذائي مرة أخرى ،ذلك أن منصب منسق المجموعة سيجري تحويله إلى منصب وطني وستنخفض احتياجات
الطوارئ .وفيما يتعلق بمجموعة اللوجستيات ،يتوقع الب ا

تقليص األنشطة تبعا لطلب الشركاء ،مع التركيز بصفة خاصة على

التنسيق المستمر ،وتبادل المعلومات ،وبناء القدرات ،واالستعداد للطوارئ ،وكذلك ،ولكن بدرجة أقل مما كان من قبل ،توفير خدمات
وستتحول مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ عن األنشطة التقليدية المتمثلة في توفير خدمات االتصاالت
التخزين المشتركة.
َّ
اآلمنة والربط بخدمات نقل البيانات نحو التركيز على الخدمة من أجل المجتمعات المحلية.
-14

وأخيرا ،وفي إطار النشاط  ،10سيواصل الب ا

دعم مجتمع العمل اإلنساني في عام  2019عن طريق توفير خدمات منصة إدارة

التحويالت والمستفيدين (سكوب) ومساعدة الجهات الفاعلة اإلنسانية على التعاون في تبادل المعلومات واستخدامها ،وتعزيز الصالت
بين القطاع اإلنساني ونُظم الحماية االجتماعية وشبكات األمان الحكومية.
تحليل ال ستفيد ن
الجدول  :1ال ستفيدون ن ا
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط

ال دد الحال
أوالد/
رجال

الز ادة/النقصان
أوالد/
رجال

بنات/
ساء

780 000 398 220 382 604

95 984-

99 901-

584 115 298 319 286 620 195 885-

 :2توفير المساعدة في المدارس 61 200
التي است ُصلحت وأعيد تأهيلها
حديثا

120 000 58 800

5 000-

5 000-

10 000-

56 200

110 000 53 800

2

 :3تقديم المساعدة الغذائية
العامة إلى الالجئين الضعفاء

33 670

31 330

65 000

4 715-

211-

4 926-

28 955

31 119

60 074

3

 :4توفير الدعم ألنشطة بناء
سبل
القدرة على الصمود و ُ
كسب العيش لالجئين السوريين

5 180

4 820

10 000

4 637-

4 313-

8 950-

543

507

1050

150 000 73 500

31 824-

31 206-

63 030-

44 676

42 294

86 970

 :1توفير المساعدة الغذائية
العامة في شكل تحويالت
منتظمة قائمة على النقد أو
استحقاقات غذائية عينية شهرية
وحصص غذائية جاهزة
األولية
لالستخدام في المرحلة َّ
من النزوح

1

 :5بناء القدرة على الصمود من 76 500
خالل أنشطة كسب العيش
والحماية االجتماعية لدعم
األشخاص الذين يعانون انعدام
األمن الغذائي
ال ج وع

بنات/
ساء

ال دد ال نقَّح

ال ج وع

ال ج وع

845 824 429 550 416 274

أوالد/
رجال

بنات/
ساء

ال ج وع

755 013 383 238 371 775

التحو الت
-15

لم يطرأ أي تغيير على االستراتيجية العامة للتحويالت في إطار النشاط  1عما كان عليه الحال في الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية األصلية .وقدَّم الب ا

في البداية مساعدات اإلغاثة إلى  781 000مشرد داخلي في المخيمات عبر مساعدات

غذائية عينية ( )530 000وتحويالت قائمة على النقد ( .)251 000وتلقى المستفيدون من التحويالت القائمة على النقد استحقاقاتهم
الشهرية من خالل تحويل األموال باستخدام الهواتف النقالة وبطاقات نظام سكوب .وسيُوسِّع الب ا

استخدام التحويالت القائمة
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على النقد حيثما أمكن لزيادة فعالية البرنامج وكفاءته .واعتبارا من يوليو/تموز  ،2018سيُنقل  50 000شخص آخر في مخيمات
األنبار ودهوك والسليمانية ودياال ،من المساعدة العينية إلى التحويالت القائمة على النقد .ويعني ذلك أنه اعتبارا من يناير/كانون
الثاني حتى يونيو/حزيران  2018سيتراجع عدد المستفيدين الذين يحصلون على مساعدات إلى  442 000مستفيد ،منهم 240 000
سيحصلون على مساعدة عينية ،و 202 000سيحصلون على تحويالت قائمة على النقد .وسيستمر على األرجح تقديم التحويالت
ضمن إطار النشاط  2في شكل وجبات مدرسية مؤلفة من الخبز والفاكهة والجبن والمياه ،وربما بسكويت التمر ،بعد نجاح هذا النشاط
التجريبي في الموصل .وسيستمر استخدام التحويالت القائمة على النقد في إطار األنشطة من  3إلى  .5وأشارت الحكومة إلى أنها
تود توسيع الوجبات المدرسية في السنة الدراسية الجديدة لتشمل مناطق جديدة ووقف تقديمها في الموصل.
الجدول  :2قي ة الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) والتحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم)
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 1

وع ال ستفيد ن

الحصيلة االست اتيجية 2

النشاط 1

النشاط 2

ال ش دون داخليا

تال ي

الط قة

عينية (حصة
ائية
أس ة)

حبوب

333

بقول

66

زيت

30

ملح

5

سكر

33

عينية
(حصة
ائية
فور ة)

دواجن معلَّبة

80

بقول معلَّبة

80

ُحمص معلَّب

80

بسكويت

107

تمر

80

تحو الت
قائ ة على
النقد

تحو الت
قائ ة على
النقد

النشاط 3

النشاط 4

الجئون سور ون الجئون سور ون
تحو الت قائ ة
على النقد

تحو الت قائ ة
على النقد

الحصيلة
االست اتيجية 3

النشاط 5
عائدون
تحو الت قائ ة
على النقد

خبز وجبن
حليب وفواكه
مجموع السعرات الحرارية
في اليوم
نسبة السعرات الحرارية من
البروتين

النقد (دوالر/شخص/يوم)
عدد أيام التغذية

30

3

0.57

1.07

0.63

0.63

0.57

30

20

30

30

30
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الجدول  : 3ج وع االحتياجات ن ا
وع ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ة/التحو الت القائ ة على النقد

ال ج وع

(طن ت ي)

ال ج وع

(دوالر أ

ك )

حبوب

50 952

20 410 344

بقول

10 102

10 000 899

زيت ودهون

4 592

4 683 791

أغذية أخرى

6 722

3 993 608

72 368

39 088 642

-

110 008 310

72 368

149 096 952

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد
ال ج وع (قي ة ا

ة والتحو الت القائ ة على النقد)

سلسلة اإل داد
-16

من المتوقع عدم حدوث تغييرات ملموسة في طرائق سالسل اإلمداد في إطار هذا التنقيح .ووفقا للترتيبات الحالية ،تُشترى السلع
الالزمة للحصص الغذائية األُسرية من تركيا ،مع تحمل المشتري مصاريف النقل ،وينقلها المكتب القطري للب ا إلى المحور
الرئيسي الذي أنشئ في أربيل .وتُنقل السلع بعد ذلك برا إلى جميع أنحاء البلد حسب االقتضاء وإلى بغداد عن طريق النقل الداخلي.
وتُشترى حصص االستجابة العاجلة محليا وفقا لشروط التسليم في المكان المتفق عليه في أربيل وبغداد .وأثبتت تلك الترتيبات أنها
األن سب عمليا واألكثر كفاءة من حيث التكلفة .غير أن المكتب القطري سيواصل االحتفاظ بممرات بديلة من خالل إيران واألردن
كتدبير احترازي .ومن التحديات المحتملة تنفيذ إجراءات جديدة للتخليص الجمركي في معبر إبراهيم الخليل نظرا للتغييرات في
السلطات المسؤولة عن المعبر.

اعتبارات أخ ى
-17

واجه المكتب القطري بعض التحديات في تعبئة الموارد في عام  ،2018خاصة من أجل االستجابة للمشردين داخليا ،بسبب حاالت
الطوارئ المتنافسة في اإلقليم وفي غيره من األماكن ،والنهوض المتصور للعراق من النزاع ،وعدم اليقين بشأن تشكيل حكومة
جديدة ،وتحديات تحديد عدد المشردين داخليا العائدين .وتبلغ نسبة تمويل الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية  74في المائة
من الميزانية وهو ما يعود في المقام األول إلى الموارد المرحَّلة الضخمة من عام  .2017وتُشير التقديرات إلى أن التمويل اإلجمالي
للمكتب القطري سيكون في حدود النسبة الوسطية للموارد التي جرت تعبئتها فيما بين عامي  2014و 2017والبالغة  72في المائة.
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توز ع التكاليف
الجدول  :4توز ع تكاليف التنقيح فقط (دوالر أ

ك )

النتيجة
االست اتيجية /1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

النتيجة
االست اتيجية /1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

النتيجة
االست اتيجية /8
ا ة التن ية
ال ستدا ة 16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

االستجابة
لألز ات

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

التحويل

60 070 972

1 885 476-

7 675 185-

328 325

1 372 007-

49 466 630

التنفيذ

3 027 283

328 230-

4 224 447-

32 500

13 249-

1 506 142-

جال الت كيز

ال ج وع

تكاليف الدعم
المباشرة المعدَّلة

2 191 261

المجموع الفرعي

50 151 749

تكاليف الدعم غير
المباشرة ()%6.5

3 259 864

ال ج وع

53 411 613

الجدول  :5توز ع التكاليف اإلج الية ل لخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ب د التنقيح (دوالر أ

ك )

النتيجة
االست اتيجية /1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

النتيجة
االست اتيجية /1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية /2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

النتيجة
االست اتيجية /8
ا ة التن ية
ال ستدا ة 16-17

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

االستجابة
لألز ات

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

158 864 345

20 872 651

38 372 809

983 536

6 069 662

225 163 003

التنفيذ

8 571 101

2 783 982

2 121 795

97 500

641 581

14 215 960

تكاليف الدعم
المباشرة المعدَّلة

10 044 645

1 418 709

2 434 381

64 870

402 351

14 364 956

المجموع الفرعي

177 480 092

25 075 343

42 928 985

1 145 906

7 113 593

253 743 919

تكاليف الدعم غير
المباشرة ()%6.5

11 536 206

1 629 897

2 790 384

74 484

462 384

16 493 355

ال ج وع

189 016 298

26 705 240

45 719 369

1 220 390

7 575 977

270 237 274

جال الت كيز
التحويل

ال ج وع
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