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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها عن طريق
التصويت بالمراسلة
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل لك بود ا
( 1نا /كا ون الثا –  31ارس/آذار )2019

مدة الخطة االستراتيجية القطرية

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2019ديسمبر/كانون األول 2023

مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار 2019

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية التي يتحملها الب ا
( 5سنوات)

 50 241 310دوالرات أمريكية

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل
التي يتحملها الب ا ( 3أشهر)

 3 854 769دوالرا أمريكيا

مجموع عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية والخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

424 640

عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية المؤقتة القصيرة األجل
وحدها

294 300

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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*

.http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

الق ار
وافق المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل لكمبوديا
( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار  )2019بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  3 854 769دوالرا أمريكيا.

 21ديسمبر/كانون األول 2018
مالحظة :ينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة مقترنة بمشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لكمبوديا ( )2023-2019المقدمة إلى المجلس
للموافقة عليها .

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد D. Kaatrud

السيدة F. Erdelman

المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

آسيا والمحيط الهادئ

بريد إلكترونيfrancesca.erdelmann@wfp.org :

بريد إلكترونيdavid.kaatrud@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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باإلشارة إلى مشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لكمبوديا للفترة  ،2023-2019تتألف هذه الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل من أنشطة تواصل مشروعات الب ا

الحالية في البلد .وهي تلتمس موافقة المجلس التنفيذي بالمراسلة

على تنفيذ هذه األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار  2019انتظارا لموافقة المجلس على الخطة
االستراتيجية القطرية في دورته العادية األولى لعام  .2019وتعد هذه البداية المبكرة ضرورية لضمان استمرارية العمليات إلى
حين موافقة المجلس التنفيذي على الخطة االستراتيجية القطرية.
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ولضمان الحوكمة والرقابة بشكل كاف ،تستند جميع الحصائل واألنشطة االستراتيجية في إطار الخطة المؤقتة القصيرة األجل
إلى األنشطة الجارية والمشروعات التي تمت الموافقة عليها سابقا .ولن تتضمن الخطة المؤقتة القصيرة األجل أية حصائل أو
أنشطة استراتيجية جديدة ال تنبع من المشروعات القائمة ،ولن يتم تنفيذ مثل هذه الحصائل واألنشطة ّإال في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها .وستنسخ الخطة االستراتيجية القطرية الموافق عليها هذه الخطة المؤقتة
القصيرة األجل.
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وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل ،سيساعد الب ا

حكومة كمبوديا والشركاء على تحقيق

الحصائل االستراتيجية الخمس التالية من خالل ستة أنشطة:


الحصيلة االست اتيجية  :1تمتُّع المجتمعات المحلية الضعيفة في كمبوديا بالقدرة على الحصول على أغذية مغذية وآمنة
ومتنوعة ومناسبة وبأسعار معقولة وتفضيلية بحلول عام ( 2025غاية التنمية المستدامة )1-2
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :1تقديم الدعم في التنفيذ والمساعدة التقنية ،بما في ذلك وضع السياسات والبرامج القائمة على األدلة،
إلى الجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية من القطاعين العام والخاص المنخرطة في شبكات األمان
االجتماعي ،وال سيما برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.



الحصيلة االست اتيجية  :2ازدياد قدرة المجتمعات الفقيرة والضعيفة في كمبوديا على الصمود أمام الصدمات والضغوط
التي يتعرض لها النظام الغذائي بحلول عام ( 2023غاية التنمية المستدامة )4-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :2تقديم دعم التنفيذ والمساعدة التقنية للجهات الفاعلة الوطنية ودون الوطنية من القطاعين العام والخاص
المنخرطة في مجال إنتاج األغذية وتجهيزها.



الحصيلة االست اتيجية  :3تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ودون الوطنية على تخفيف أثر المخاطر ،وقيادة الجهود
المنسَّقة لالستعداد للصدمات واالستجابة لها بحلول عام ( 2025غاية التنمية المستدامة )9-17
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :3تقديم الدعم التقني والمساندة للجهات الوطنية المعنية المنخرطة في آليات االستعداد للصدمات
واالستجابة لها ،والتنسيق القائم على الوعي بالمخاطر.



الحصيلة االست اتيجية  :4امتالك المؤسسات الوطنية ودون الوطنية في كمبوديا لقدرات معززة على وضع وتنسيق
وتنفيذ إجراءات مستنيرة وفعالة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية بحلول عام ( 2030غاية التنمية المستدامة )9-17
جاالت الت كيز :األسباب الجذرية
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ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :4تطوير ودمج نظم المعلومات الرقمية ،وتزويد المسؤولين الحكوميين ونظرائهم بالمساعدة التقنية
الستخدام هذه النظم.

•

النشاط  :5تقديم المساعدة التقنية والتنسيقية والتنظيمية إلى الحكومة والجهات الفاعلة األخرى في مجال األمن
الغذائي والتغذية ،والحماية االجتماعية على المستويين الوطني ودون الوطني.



الحصيلة االست اتيجية  :5حصول الشركاء في العمل اإلنمائي واإلنساني في كمبوديا على الخدمات المشتركة المتصلة
بسالسل اإلمداد المشتركة طوال السنة
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :6تقديم خدمات سالسل اإلمداد حسب الطلب إلى وكاالت األمم المتحدة األخرى والجهات الفاعلة في
المجال اإلنساني.
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وسوف يقدم الب ا

مساعدته إلى المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة على النحو الموجز في الجدول .1

ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  : 1ال ستفيدون ن ا
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

 :1تقديم الدعم في التنفيذ والمساعدة التقنية ،بما في ذلك وضع
السياسات والبرامج القائمة على األدلة ،إلى الجهات الفاعلة
الوطنية ودون الوطنية من القطاعين العام والخاص المنخرطة
في شبكات األمان االجتماعي ،وال سيما برنامج التغذية
المدرسية بالمنتجات المحلية.

1

ال ج وع
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ال ستفيدون
النساء
والبنات

ال جال
وا والد

ال ج وع

145 330

148 970

294 300

145 330

148 970

294 300

ويعرض الجدوالن التاليان لمحة عامة عن ميزانية كل من الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة والخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل.
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الجدول  : 2التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019
النتيجة
االست اتيجية
 ،1ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية
 ،4ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية
 ،5ا ة التن ية
ال ستدا ة
9-17

النتيجة
االست اتيجية
 ،5ا ة التن ية
ال ستدا ة
9-17

النتيجة
االست اتيجية
 ،8ا 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

ال ج وع

التحويالت

25 821 410

3 655 335

1 614 032

2 806 036

410 793

34 334 605

التنفيذ

5 077 587

1 188 063

193 152

141 102

65 980

6 665 883

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

4 557 855

800 140

288 628

450 227

77 602

6 174 451

المجموع الفرعي

35 456 852

5 643 537

2 122 811

3 397 365

554 374

47 174 939

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في
المائة)

2 304 695

366 830

137 983

220 829

36 034

3 066 371

ال ج وع

37 761 548

6 010 367

2 260 794

3 618 193

590 409

50 241 310

الجدول  : 3التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ ك )
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019

التحويالت

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

النتيجة
االست اتيجية
 ،4ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

النتيجة
االست اتيجية
 ،5ا ة التن ية
ال ستدا ة
9-17

النتيجة
االست اتيجية
 ،5ا ة التن ية
ال ستدا ة
9-17

النتيجة
االست اتيجية
 ،8ا 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

ال ج وع

2 059 644

400 000

71 892

160 317

13 704

2 705 557

التنفيذ

366 470

130 000

600

3 000

1 756

501 826

تكاليف الدعم المباشرة
المعدلة

300 950

80 000

8 992

20 259

1 918

412 119

المجموع الفرعي

2 727 064

610 000

81 484

183 575

17 378

3 619 501

تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في
المائة)

177 259

39 650

5 297

11 932

1 130

235 268

2 904 323

649 650

86 781

195 507

18 508

3 854 769

ال ج وع
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