المجلس التنفيذي
الدورة العادية األولى
روما 27-25 ،فبراير/شباط 2019

التوزيع :عام

البند  8من جدول األعمال

التاريخ 4 :فبراير/شباط 2019

WFP/EB.1/2019/8-E/1

اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(https://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
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2018
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خالل المشاورات غير الرسمية التي أفضت إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،2017التزم البرنامج باطالع
المجلس بصورة منتظمة على التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية فيما يتعلق بالخطط االستراتيجية القطرية والخطط
االستراتيجية القطرية المؤقتة التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له من جانب المجلس التنفيذي ،بما في
()1

ذلك التنقيحات والزيادات التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة معا.
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()2

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

تنقيح أي عملية طوارئ محدودة أو التنقيح المتعلق بحاالت الطوارئ في خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتركة من المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة في
أي حالة تتجاوز فيها قيمة الزيادة المقابلة في الميزانية  50مليون دوالر أمريكي؛

( )1انظر "تحديث عن خارطة الطريق المتكاملة" (الوثيقة  WFP/EB.2/2017/4-A/1/Rev.1التي وافق عليها المجلس في القرار  ،)2017/EB.2/2الفقرات من
 105إلى .112

( )2انظر "قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ( "2017الوثيقة  ،)WFP/EB.2/2017/11القرار  ،2017/EB.2/2الفقرة  ،)4والمصدر
نفسه ،الملحق الثاني.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة J. Luma

السيد R. Saravanamuttu

المديرة

مستشار أول لشؤون البرامج

مكتب نائب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف066513-2923 :

هاتف066513-2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ب)

التنقيح بزيادة لحصيلة استراتيجية واحدة أو أكثر من حصائل خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية يكون مجال تركيزها القدرة على الصمود أو األسباب الجذرية ،شريطة ّأال
يتجاوز المبلغ اإلجمالي للزيادة المقابلة في الميزانية نسبة  25في المائة من آخر قيمة للخطة وافق عليها المجلس أو
األولية التي وافق عليها المدير التنفيذي في حالة عدم وجود مثل تلك القيمة بالنسبة إلى الخطط االستراتيجية
القيمة ّ
القطرية المؤقتة االنتقالية أو  150مليون دوالر أمريكي؛

ج)

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

د)

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

ه)

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.

ويشمل هذا التقرير التنقيحات والزيادات في الميزانية فيما يتصل بالخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية
المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية الموافق عليها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول
 ،2018على النحو الملخص أدناه وفي الملحق.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على  24تنقيحا منها ثالثة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة للمدير التنفيذي،
وتنقيح واحد بموجب السلطة المفوضة لنائب المدير التنفيذي ،وسبعة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة للمديرين اإلقليميين،
و 13تنقيحا بموجب السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى مديرين قطريين .وبلغ مجموع تكاليف هذه التنقيحات التي يتحملها
البرنامج  247مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ( :)2021-2017يستجيب هذا التنقيح لألزمة االقتصادية الحادة في فنزويال،
والتي أسفرت عن هجرة مليوني فنزويلي إلى البلدان المجاورة بحثا عن فرص العمل ،والمرافق الطبية ،واألغذية .وبسبب طول
الحدود مع فنزويال وسهولة اختراقها فقد تلقت كولومبيا العدد األعظم من المهاجرين حيث زاد عددهم عن مليون مهاجر.
واستجابة لالحتياجات المتصاعدة فقد قام البرنامج بتفعيل استجابة طوارئ مؤسسية من المستوى  2في  26مارس/آذار .2018
وفي ضوء استنتاجات التقدير فإن التنقيح يهدف إلى توسيع تغطية النشاطين  2و 3في إطار الحصيلة االستراتيجية  2بغية
الوصول إلى المزيد من المستفيدين عبر تسليم المساعدة الغذائية الطارئة إلى المهاجرين الفنزويليين في مراكز العبور وإلى أسر
"المهاجرين المختلطين" الضعفاء الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية ويعتزمون البقاء في كولومبيا .كما ستوفَّر المساعدة
الغذائية إلى مجتمعات السكان األصليين الضعفاء التي تستضيف أعدادا ضخمة من المهاجرين الفنزويليين .وبسبب احتياجاتهم
التغذوية الخاصة فسيتلقى األطفال التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا مساعدة للوقاية من سوء التغذية وعالجه ،في
حين أن توسيع أنشطة التغذية المدرسية التي يبذلها البرنامج ستم ّكِّن البرنامج الوطني للتغذية المدرسية من تعزيز قدرته على
استيعاب وصول األطفال المهاجرين الفنزويليين .ويوفر التنقيح المساعدة لعدد إضافي من الناس قدره  354 000نسمة ،بحيث
يرتفع مجموع عدد المستفيدين إلى  1 179 000مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  44مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لنيبال ( :)2018يمدد هذا التنقيح أجل الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية لستة أشهر بغية تغطية الفترة التي تسبق بدء تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية لنيبال في يناير/كانون الثاني
 . 2019ووفقا ألفضليات الالجئين المستفيدين وسعيا وراء تقليل االعتماد على عمليات التوزيع العام لألغذية فقد تم إدخال
التحويالت القائمة على النقد إلى النشاط  2في إطار الحصيلة االستراتيجية  2لتمكين المستفيدين من أن يلبوا على نحو أفضل
احتياجاتهم الغذائية األساسية .وبموجب هذا التنقيح فقد عُززت المساعدة التغذوية للمتضررين من الفيضانات عبر إدخال التغذية
التكميلية الشاملة لمدة شهر واحد؛ وتوفير التغذية التكميلية الموجهة إلى األطفال التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا
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المصابين بسوء التغذية وإلى الحوامل والمرضعات من النساء والبنات لمدة ستة أشهر؛ وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج
صحة وتغذية األم والطفل الذي يركز على األلف يوم األولى بعد الحبل .وساند التنقيح عددا إضافيا من الناس قدره
 107 636نسمة بحيث وصل مجموع عدد المستفيدين إلى  1 134 958مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  7.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لكمبوديا ( :)2018زاد هذا التنقيح من ميزانية النشاط  1في إطار
الحصيلة االستراتيجية  1بغية استيعاب الهبات الضخمة من األرز ،والزيت النباتي ،واألسماك المعلبة لالستخدام في تنفيذ الخطة
االستراتيجية القطرية لكمبوديا في عام  .2019كما أن التنقيح يوفر زيادة لجهود تعزيز القدرات ،وتعديالت تكاليف تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،ومناصب الموظفين ،وتقديم أطراف ثالثة للخدمات اللوجستية .وبلغت القيمة اإلجمالية  4ماليين دوالر
أمريكي.

التنقيح الذي وافق عليه نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( :)2021-2017يتضمن هذا التنقيح تسليم المساعدة الطارئة إلى
المتضررين من الجفاف في منطقتي غازا وإنهمباني الداخليتين شبه القاحلتين والمصنفتين على أنهما تندرجان في المرحلة 3
من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .وفي أعقاب مواسم فاشلة أو دون المتوسط فإن من المنتظر أن ترتفع أسعار
الحبوب وأن تُستنفد مخزونات األسر الغذائية في وقت مبكر في المناطق المتضررة ،مما سيؤدي إلى تدهور جسيم في األمن
الغذائي والتغذوي خالل موسم الجدب من أكتوبر/تشرين األول  2018إلى مارس/آذار  .2019وعبر هذا التنقيح ستُجرى
تعديالت على النشاط  3في إطار الحصيلة االستراتيجية 2؛ وستتمثل طرائق المساعدة المستخدمة في عمليات التوزيع العام
لألغذية في المواقع النائية والتحويالت القائمة على النقد في المناطق ذات األسواق حسنة التشغيل .كما سيوفر التوزيع العام
لألغذية للمشردين داخليا المقيمين في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية المتضررة من النزاع والتي تعاني من أعلى معدالت سوء
التغذية في البالد (المرحلة  4من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) .ويزيد التنقيح من أعداد المستفيدين بمقدار
 295 000مستفيد ،بحيث يصل مجموع عددهم إلى  1 245 066مستفيدا وبتكلفة إجمالية قدرها  25مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون بموجب السلطة المفوضة لهم
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ( :)2022-2018يستجيب هذا التنقيح لمختلف العوامل بما في ذلك تصاعد
األعمال العدائية في والية راخين الشمالية وانتقال بأسرع من المتوقع من عمليات التوزيع العام لألغذية إلى استخدام التحويالت
القائمة على النقد .وسيُعزز النشاط  1في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بغية مساعدة عدد إضافي من المستفيدين قدره
 100 000مستفيد في والية راخين الشمالية من خالل عمليات التوزيع العام لألغذية ،في حين سيجري نقل  25 000مستفيد
في والية راخين الوسطى من نظام التحويالت الغذائية العينية إلى نظام التحويالت القائمة على النقد ،بحيث يُضافون إلى
 10 000مستفيد يتلقون بالفعل التحويالت القائمة على النقد .وكجزء من جهود االستعداد للطوارئ واالستجابة لها فإن البرنامج
سيقيم محورا لوجستيا في سيتوي بغية تعزيز فعالية العمليات اإلنسانية في واليتي راخين الوسطى والشمالية .ويهدف برنامج
التغذية المدرسية إلى تنويع النظام الغذائي لألطفال عبر التحول تدريجيا من استخدام البسكويت العالي الطاقة إلى توفير الوجبات
المدرسية المطهوة .وفي ضوء االستنتاجات المستخلصة من أحدث عرض عام لالحتياجات اإلنسانية ومراعاة لالحتياجات
المتغيرة ،سيتم خفض عدد المستفيدين التغذويين بشكل كبير في النشاطين  7و 8في إطار الحصيلة االستراتيجية  .3وتبلغ التكلفة
اإلجمالية للتنقيح  28مليون دوالر أمريكي
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية ألوغندا ( :)2022-2018يغطي هذا التنقيح تكاليف إدراج تدخل لتعزيز القدرات في
النشاط  1في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بهدف دعم الجهود الحكومية الستضافة العدد المتزايد من الالجئين .وعبر هذا
التنقيح يزمع البرنامج النهوض بجودة االستجابة لالجئين من خالل تنفيذ أنشطة خاصة بالتغذية ومراعية لها ،وتدعيم البنية
التحتية لمواقع األنشطة التغذوية ،واالنخراط مع تجار التجزئة قبل التوسع المحتمل في استخدام التحويالت القائمة على النقد،
وتنفيذ مبادرات بناء القدرات المتعلقة بمسائل االعتبارات الجنسانية والحماية .كما سيسهم البرنامج في العمل المتعلق بمعالجة
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األسباب الجذرية لسوء التغذية عبر إجراء التقديرات والدراسات التغذوية ،واستعراض المبادئ التوجيهية التغذوية ،ونشر
منصته الرقمية المؤسسية إلدارة المستفيدين والتحويالت (سكوب) لتحسين إدارة البيانات المتعلقة بهويات ومستحقات المستفيدين
التغذويين .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  18مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجنوب السودان ( :)2020-2018يهدف هذا التنقيح إلى تحسين االستجابة
للنزاع المستمر في جنوب السودان المتسم بتشرد واسع للسكان ،وانهيار االقتصاد ،وتدهور األمن الغذائي والتغذية .وفي ضوء
استنتاجات تقديرات األسواق ودراسات الجدوى األخيرة فإن التنقيح يتضمن خفضا للنطاق الكلي والقيمة اإلجمالية للتحويالت
القائمة على النقد بسبب الظروف السوقية التي تقل عن المستوى المطلوب في العديد من أرجاء البالد .على أن استخدام طريقة
سع في المناطق الحضرية بغية مساعدة الالجئين المقيمين في المخيمات والمستفيدين من النشاط
التحويالت القائمة على النقد ستو َّ
مكون دعم سبل كسب العيش للمناطق الريفية في النشاط  4في إطار الحصيلة
 1في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،1وكذلك في ّ ِّ
االستراتيجية  .3ويشمل التنقيح كذلك إدراج نشاطين جديدين في إطار الحصيلة االستراتيجية  :4توفير خدمات سالسل اإلمداد
عند الطلب لمجتمع العمل اإلنساني الواسع؛ وتوفير خدمات اتصاالت الطوارئ المشتركة بين الوكاالت .ويزيد التنقيح من عدد
المستفيدين بمقدار  102 500مستفيد ،بحيث يصل مجموعهم إلى  4 468 754مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  18مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( :)2020-2018يستجيب التنقيح للوضع
المتدهور لألمن الغذائي والتغذية والناجم عن التصاعد المفاجئ في أعمال العنف في مقاطعات كاساي ،وتنجانيقا ،وكيفو
الجنوبية ،وكيفو الشمالية ،وإيتوري .وكشفت دراسة تغذوية حديثة أجرتها الحكومة عن تدهور حاد في تغذية األطفال .وتشير
تحليالت االتجاهات واألدلة التجريبية على أن الوضع التغذوي قد واصل التدهور وأنه سيسوء على األرجح خالل الفصل األخير
من عام  2018مع بدء موسم الجدب .وسيزيد التنقيح من عدد المستفيدين من النشاط  4في إطار الحصيلة االستراتيجية  2عبر
توسيع برنامج الوقاية من سوء التغذية الحاد .وعلى وجه التحديد فإن البرنامج سيقوي التدخالت للوقاية من سوء التغذية الحاد
بالترافق مع عالج سوء التغذية المعتدل وسوء التغذية الحاد الوخيم ،وتنفيذ عمليات التوزيع العام لألغذية في المناطق ذات
األولوية بغية ضمان تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للمجتمعات المحلية المتضررة .ويقدم التنقيح المساعدة لعدد إضافي من
الناس قدره  181 952نسمة ،بما يزيد من مجموع عدد المستفيدين إلى  6 747 386مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  16مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية للكاميرون ( :)2020-2018يُعنى هذا التنقيح باالحتياجات اإلنسانية الناشئة عن األعمال
العدائية المتصاعدة بين المجموعات المسلحة غير الحكومية وقوات األمن ،والتي أسفرت عن عمليات تشرد واسعة النطاق في
اإلقليمين الشمالي الغربي والجنوبي الغربي .وتتفاقم األزمة بفعل عدة حاالت طوارئ إنسانية أخرى تضر بنحو  3.3مليون
نسمة في مختلف أنحاء الكاميرون وتشمل أزمة بوكو حرام في اإلقليم الشمالي األقصى ،وتداعيات أزمة جمهورية أفريقيا
الوسطى في أقاليم الشرق ،وأداماوا ،والشمال .وتلبية لالحتياجات المتزايدة فإن التنقيح يتضمن توسيعا للنشاط  1ليغطي إقليم
الجنوب الغربي في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بغية مساعدة المشردين داخليا؛ وزيادة عدد المستفيدين من منصة النقد متعددة
األغراض في إقليم الشمال األقصى؛ وتوفير عمليات التوزيع العام لألغذية والتحويالت القائمة على النقد لالجئين من جمهورية
أفريقيا الوسطى .ويدعم التنقيح عددا إضافيا من الناس قدره  105 550نسمة ،بحيث يصل مجموع عدد المستفيدين إلى
 624 980مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  16مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين ( :)2022-2018يهدف هذا التنقيح إلى التخفيف من أثر الفرص
المتدهورة لسبل كسب العيش والمعدالت المرتفعة للفقر التي تقود إلى تفاقم انعدام األمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على نسبة
تبلغ  39في المائة من السكان في قطاع غزة وعلى  13في المائة في الضفة الغربية .ويطرح تقييد التجارة والوصول إلى
الموارد ،وال سيما في قطاع غزة ،والمترافق مع أثر النزاع والقالقل األهلية ،تحديات أمام اإلنعاش المستدام والنمو االقتصادي.
وعلى وجه التحديد فإن التنقيح يتضمن زيادة في عدد المستفيدين من التحويالت القائمة على النقد في النشاط  1في إطار الحصيلة
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االستراتيجية  1وتعزيزا للسلة الغذائية عبر إضافة األسماك المعلبة والبقول .ويزيد التنقيح من أعداد المستفيدين بمقدار 54 700
مستفيد ،بحيث يصل مجموع عددهم إلى  368 700مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  13مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لنيكاراغوا ( :)2019-2018عزز هذا التنقيح من جهود البرنامج
لالستعداد للطوارئ بهدف ضمان تمتع الحكومة بالقدرات الالزمة لالستعداد والتصدي للكوارث الطبيعية أو الصدمات
االقتصادية في عام  .2018وبغية العناية بأمر احتياجات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظمات المزارعين فإن
التنقيح يعزز النشاط  4في إطار الحصيلة االستراتيجية  3من خالل إدراج توزيع المعدات الزراعية وتوفير التدريب التقني
للمزارعين المستفيدين سعيا إلى زيادة اإلنتاج الزراعي وتيسير الوصول إلى األسواق .وفضال عن ذلك ،ومن خالل النشاط 7
في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،5جرى تقديم المساعدة التقنية إلى النظام الوطني للوقاية من الكوارث ،والتخفيف منها ،واالنتباه
مكون األغذية وأعداد المستفيدين المناظرة كإجراء احترازي
لها بغية ضمان التأهب في حال وقوع حالة طوارئ مفاجئة .كما زيد ّ ِّ
عند بدء موسم األعاصير .وقدم التنقيح المساعدة إلى عدد إضافي من الناس يبلغ  40 000شخص ،بحيث ارتفع العدد اإلجمالي
للمستفيدين إلى  276 400مستفيد بقيمة إجمالية قدرها  1.5مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون بموجب السلطة المفوضة لهم
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمدغشقر ( :)2019-2018يرمي هذا التنقيح إلى زيادة المساعدة
المقدمة إلى المحرومين من األمن الغذائي وتعزيز القدرات الوطنية لالستعداد والتصدي للكوارث الطبيعية .وكشف تقدير
للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي أُجري مؤخرا عن أن العدد المتوقع للمحرومين من األمن الغذائي الذين يحتاجون إلى
المساعدة خالل موسم الجدب ( 2019-2018من أكتوبر/تشرين األول إلى مارس/آذار) هو أعلى بكثير من مستويات التخطيط
الراهنة .وتعرضت المناطق الشمالية الشرقية من مدغشقر إلعصاري إيفا وإيلياكيم في يناير/كانون الثاني ومارس/آذار ،2018
على التوالي ،واللذين ألحقا أضرارا واسعة النطاق بالمنازل والبنية التحتية .ويقوي التنقيح النشاط  1في إطار الحصيلة
االستراتيجية  1من خالل توفير عمليات التوزيع العام لألغذية للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة بشدة من موسم الجدب.
كما أنه يعزز قدرات البرنامج في مجالي الشؤون اللوجستية واتصاالت الطوارئ في إطار الحصيلة االستراتيجية  6بغية ضمان
توافر ما يكفي من أصول وموظفين لدعم الحكومة ومجتمع العمل اإلنساني في التصدي بفعالية للكوارث الطبيعية المفاجئة.
ويدعم التنقيح عددا إضافيا يبلغ  433 720من السكان ،بحيث يصل مجموع عدد المستفيدين إلى  1 958 378مستفيدا بتكلفة
إجمالية قدرها  10ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية إلكوادور ( :)2021-2017يستجيب هذا التنقيح لوصول أعداد متزايدة من المهاجرين
الفنزويليين الضعفاء عبر الحدود سعيا وراء الفرص األساسية لكسب العيش والحصول على األغذية .وبين يناير/كانون الثاني
ويوليو/تموز  2018وصل  608 948من الفنزويليين إلى إكوادور وقرر ما يُقدر بنحو  160 000منهم البقاء .وفي إطار القدرة
المحدودة على الحصول على األغذية فقد اعتمدت األسر استراتيجيات سلبية للتصدي بما في ذلك شراء األغذية ذات النوعية
المنخفضة والحد من حجم الوجبات وعددها .ونظرا إلى تدهور الوضع اإلنساني فإن التنقيح سيزيد من عدد المستفيدين في إطار
الحصيلة االستراتيجية  1عبر توفير التحويالت القائمة على النقد للمهاجرين الضعفاء ،وتقديم التدريب على مناولة األغذية
والسالمة الغذائية بهدف تعزيز مهارات المهاجرين ،وإتاحة التوعية التغذوية للمجموعات السكانية المتضررة .ويدعم التنقيح
عددا إضافيا قدره  334 768شخصا ،بحيث يصل مجموع عدد المستفيدين إلى  510 718مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها
 10ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لبوركينا فاسو ( :)2018يسعى هذا التنقيح إلى تخفيف أثر نقص
المطول والذي أدى إلى ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي .وأتاح التنقيح للبرنامج استيعاب
الحبوب الناجم عن موسم الجدب
َّ
مساهمة عينية يسَّرت عمليات التوزيع العام لألغذية في النشاط  6في إطار الحصيلة االستراتيجية  4الهادفة إلى حماية األصول
اإلنتاجية وتخفيف أثر استراتيجيات التصدي السلبية .واستند االستهداف إلى تحليل االقتصاد األسري وجرى تسجيل المستفيدين
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من المساعدة الغذائية العينية في منصة "سكوب" .وقدم التنقيح المساعدة إلى عدد إضافي يبلغ  38 060شخصا بحيث ارتفع
مجموع عدد المستفيدين إلى  1 119 975مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  8.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ( :)2021-2017يرمي هذا التنقيح إلى زيادة القدرات اإلنتاجية للمزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة في المناطق الريفية .وعبر التنقيح ،سيتم توسيع الحصيلتين  4و 5بغية زيادة أعداد المستفيدين من
التحويالت القائمة على النقد والنهوض بجهود تعزيز القدرات .وفي النشاط  9ستُستخدم التحويالت القائمة على النقد كحافز
لتحسين الممارسات الزراعية وكطريقة لتيسير التنويع الغذائي وتمتين سبل كسب العيش .كما أن األنشطة ستركز على تسهيل
االنخراط الفعال للمرأة الريفية في عمليات صنع القرارات العامة وعلى إرساء برنامج متكامل لإلصالح الريفي مستجيب
المدرة للدخل وتقوية القدرات الزراعية لرابطات المزارعين
لالعتبارات الجنسانية .ويتمثل هدف النشاط  7في توسيع الفرص
َّ
أصحاب الحيازات الصغيرة .ويزيد التنقيح من عدد المستفيدين بمقدار  16 000مستفيد بحيث يصل مجموعهم إلى
 1 195 000مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  8.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ( :)2023-2018يسعى هذا التنقيح إلى العناية بأمر االحتياجات اإلنسانية
للمتضررين من أزمة ماراوي وتعزيز األمن الغذائي والتغذية في صفوف الضعفاء في منداناو .وفي عام  2017خضعت مدينة
ماراوي ،وهي عاصمة منطقة الناو ديل سور في إقليم منداناو ذي االستقالل الذاتي ،لحصار المقاتلين اإلسالميين مما أدى إلى
تشرد  400 000شخص .وقد جرت استعادة المدينة منذ ذلك الحين عقب هجوم شنته القوات المسلحة الفلبينية ،ويجري العمل
حاليا لوضع اللمسات النهائية على خطة إنعاش شاملة .ويوفر التنقيح توسيع النشاط  1في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بغية
دعم المتضررين من األزمة في الناو ديل سور عبر تقوية التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ ،والتدخالت الخاصة بالمساعدة
الغذائية مقابل إنشاء األصول ،وعمليات التوزيع العام لألغذية .وسيجري توزيع أغذية مغذية متخصصة على الحوامل
والمرضعات من النساء والبنات وعلى األطفال التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا .ومن خالل النشاط  3في إطار
الحصيلة االستراتيجية  3فإن التنقيح سيوفر أيضا توزيع التحويالت القائمة على النقد في مناطق منداناو الوسطى ذات األسوق
مكون للتغذية المدرسية يستغرق أربعة أشهر ويشمل تقديم األرز ،والفاصولياء ،والزيت النباتي ضمن
حسنة التشغيل وتنفيذ ّ ِّ
الوجبات المدرسية .ويوفر التنقيح المساعدة لعدد إضافي من الناس يبلغ  148 430نسمة بحيث يرتفع مجموع عدد المستفيدين
إلى  227 800مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  8ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية للسنغال ( :)2018يوفر هذا التنقيح توسيع نطاق مساعدة البرنامج
بغية استكمال الخطة الحكومية لالستجابة للطوارئ خالل موسم الجدب لعام  .2018وفي مارس/آذار  2018ذكر "اإلطار
المنسق" أن  752 618شخصا يعانون من أزمة أو حالة طوارئ ،في حين أشار تقدير للبرنامج عن األمن الغذائي في حاالت
الطوارئ في الجزء الشمالي من البالد في فبراير/شباط  2018إلى ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي .ودعما للمجموعات
السكانية الضعيفة خالل موسم الجدب فقد وسَّع التنقيح من نطاق األنشطة  1و 2و 3في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  1و.2
مكون التحويالت القائمة على النقد ،في حين ركزت جهود تعزيز القدرات على
وشهد النشاط  1زيادة في عدد المستفيدين من ّ ِّ
دعم الحكومة لالستجابة بفعالية أشد للصدمات الموسمية والمتكررة .وانصب تركيز المساندة المقدمة عبر النشاط  2على تقوية
القدرات الحكومية في مجال التغذية المدرسية وتوفير الدعم لألسر المتأثرة بفيروس اإليدز .وجرى توزيع منتجات تغذوية
متخصصة للوقاية من سوء التغذية في صفوف األطفال التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا ولعالج سوء التغذية
الحاد المعتدل لدى األطفال التي تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وزاد
التنقيح من أعداد المستفيدين بمقدار  96 000مستفيدا بحيث وصل مجموع عددهم إلى  495 158مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها
 5ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لغينيا بيساو ( :)2019-2018يهدف هذا التنقيح إلى تحسين نوعية
الوجبات المدرسية وتعزيز اإلنتاج الزراعي وفرص إدرار الدخل من خالل زيادة المشتريات المحلية من األغذية .ويقوي التنقيح
النشاط  7في إطار الحصيلة االستراتيجية  3عبر شراء  1 523طنا متريا من األغذية من المزارعين أصحاب الحيازات
الصغيرة بغية إمداد برنامج التغذية المدرسية؛ وتصعيد تعزيز القدرات الذي يدعم المنظمات المحلية غير الحكومية في القيام
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بالتمارين التدريبية الهادفة إلى تحسين الممارسات الزراعية في صفوف المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ وتدعيم
سع البرنامج والشركاء غير الحكوميين من العمل في مجال الرصد واللوجستيات .ويساند التنقيح عددا إضافيا من
الميزانية ليو ِّ ّ
الناس يبلغ  4 358شخصا بحيث يصل مجموع عدد المستفيدين إلى  232 046مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  2مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لموريتانيا ( :)2018قدم هذا التنقيح الدعم لالجئين الماليين
المتضررين من النزاعات والمجموعات السكانية الموريتانية الضعيفة عبر طرائق مختلفة للمساعدة .واستمر تدهور الوضع
األمني في شمال ووسط مالي خالل النصف األول من عام  ،2018مع وقوع صدامات بين المجموعات المسلحة مما أدى إلى
وصول أعداد متزايدة من الالجئين إلى موريتانيا .وأسفرت التعديالت ال ُمدخلة على النشاط  3في إطار الحصيلة االستراتيجية
 2عن تزايد عدد المستفيدين وتعزيز سلة األغذية لالجئين الماليين الذين يتلقون مساعدات عمليات التوزيع العام لألغذية .وهدفت
التغييرات في النشاط  6في إطار الحصيلة االستراتيجية  4إلى االستعاضة عن عمليات التوزيع العام لألغذية بالتحويالت القائمة
على النقد في التدخل المعني بإنشاء األصول المجتمعية واألسرية للماليين المحرومين من األمن الغذائي .وباستخدام تمويل من
المديرية العامة للمعونة اإلنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية األوروبية فقد نفَّذ البرنامج مبادرة لالستعداد للطوارئ
واالستجابة لها تستغرق  18شهرا كجزء من النشاط  8في إطار الحصيلة االستراتيجية  6بغرض تدعيم قدرات النظام الوطني
إلدارة مخاطر الكوارث .وساند التنقيح عددا إضافيا من الناس يبلغ  3 000شخص بحيث وصل مجموع عدد المستفيدين إلى
 516 200مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمالي ( :)2018يهدف هذا التنقيح إلى تعزيز بناء القدرة على الصمود
والدعم التغذوي للمجموعات السكانية الضعيفة في المواقع ذات األولوية في مختلف أرجاء مالي .وتشير التوقعات إلى أن عدد
السكان المحرومين من األمن الغذائي سيزيد إلى نحو  3.4مليون شخص خالل موسم الجدب لعام  ،2019وأن من المنتظر أن
يندرج  400 000نسمة منهم في عداد المحرومين بشدة من األمن الغذائي .ويصل انتشار انعدام األمن الغذائي إلى أعلى مستوياته
في شمال ووسط مالي .وعبر التنقيح فإن الحصيلة االستراتيجية  3ستتعزز عن طريق توسيع نطاق التدخالت الرامية إلى الوقاية
من سوء التغذية المزمن ولعالج سوء التغذية الحاد في النشاطين  5و .6كما أن التنقيح يوفر زيادة ضخمة في المساعدة الغذائية
مقابل إنشاء األصول للنشاط  8في إطار الحصيلة االستراتيجية  4بغية العناية باحتياجات األشخاص األشد حرمانا من األمن
الغذائي عن طريق تحسين أمنهم الغذائي وقدرتهم على الصمود على األمد الطويل لتحمل الصدمات المقبلة .ويدعم التنقيح عددا
إضافيا يبلغ  389 413نسمة بحيث يصل مجموع عدد المستفيدين إلى  2 397 533مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  1.7مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لغانا ( :)2018يستجيب التنقيح لطلب الحكومة الداعي إلى زيادة
المساعدة التقنية التي يقدمها البرنامج لتوسيع نطاق النموذج والبرنامج الوطنيين للتغذية المدرسية .وعبر هذا التنقيح فقد عُدلت
الحصيلة االستراتيجية  3لتعزيز النشاط  7بغية دعم جهود الحكومة لتوسيع نطاق البرنامج الوطني للتغذية المدرسية بحيث
يغطي كل األقاليم العشرة في البالد .وتمت زيادة دعم البرنامج لتعزيز النظم الغذائية بطرق تعود بالنفع على المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة عبر تدعيم النشاط  4في إطار الحصيلة االستراتيجية  2بغية تسهيل إنشاء وحدات صغيرة النطاق لتجهيز
األغذية .وبلغت التكلفة اإلجمالية للمشروع  1.2مليون دوالر أمريكي.

-26

التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لتركيا ( :)2019-2018يهدف هذا التنقيح إلى زيادة االعتماد الذاتي
لالجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا عبر تعزيز أنشطة تعزيز القدرة المؤسسية ودعم سبل كسب العيش .ومن خالل
التنقيح يتقوى النشاط  4في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بغية تزويد الحكومة ،والشركاء األكاديميين ،وغير الحكوميين
بالمساعدة التقنية الالزمة لتنوير تصميم النماذج التي ستوسع من فرص كسب العيش المتاحة لالجئين المقيمين في تركيا .وعبر
التنقيح ،وبالتعاون مع الشركاء ،سيسعى البرنامج أيضا إلى تنفيذ نشاط تجريبي صغير النطاق لصالح صغار الالجئين يزودهم
بالتدريب اللغوي والحرفي والتدريب أثناء العمل لتمهيد الطريق أمامهم للتعيين في وظائف في قطاعي الضيافة والخدمات
الغذائية .وسيتلقى المشاركون تحويالت قائمة على النقد تغطي احتياجاتهم األساسية أثناء مشاركتهم في األنشطة التدريبية .ويقدم
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التنقيح المساعدة لعدد إضافي من الناس يبلغ  427شخصا ،مما يزيد العدد اإلجمالي للمستفيدين إلى  1 650 427مستفيدا بتكلفة
إجمالية قدرها  746 370دوالرا أمريكيا.
-27

التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لكوت ديفوار ( :)2018يُعنى هذا التنقيح باالحتياجات الطارئة
للمتضررين من الفيضانات في أبيدجان .وقد ألحقت الفيضانات الشديدة الناجمة عن األمطار الغزيرة في  18يونيو/حزيران
 2018خسائر في األرواح ودمارا واسع النطاق لحق بالمنازل والبنية التحتية .وأدخل التنقيح الحصيلة االستراتيجية الجديدة ،5
بدعم من النشاط  7بشأن إجراء تقدير لألمن الغذائي في حاالت الطوارئ بغية النهوض بتنوير االستجابة .واستُخدمت التحويالت
القائمة على النقد بغية تفادي المزيد من التدهور في األمن الغذائي والوضع التغذوي للمستفيدين والحيلولة دون اعتماد األسر
المتضررة آلليات سلبية للتصدي وتحمل قدر أكبر من الديون التي قد تُضر بآفاق إنعاشهم .ودعم التنقيح عددا إضافيا من الناس
بلغ  2 500نسمة بحيث وصل مجموع عدد المستفيدين إلى  299 500مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  410 639دوالرا أمريكيا.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لغامبيا ( :)2018سعى هذا التنقيح إلى المساهمة في تعزيز قدرات
الحكومة على إدارة البرنامج الوطني للتغذية المدرسية وتنفيذ أنشطة مراعية للتغذية .وزاد التنقيح من نطاق النشاط  1في إطار
الحصيلة االستراتيجية  1عبر تزويد الكيانات الحكومية بتمارين تدريبية على استخدام طريقة التحويالت القائمة على النقد،
والتي سيتم نشرها إلى  19مدرسة جرى تسليم المسؤولية عنها مؤخرا إلى الحكومة .كما َّ
وزع البرنامج معدات لتحسين الرصد
واإلبالغ عن مؤشرات التغذية المدرسية .وتمت تقوية األنشطة المراعية للتغذية للنشاط  6في إطار الحصيلة االستراتيجية 2
مكون التواصل من أجل التغيير االجتماعي والسلوكي .وزاد التنقيح
من خالل توسيع تغطية وسائل اإلعالم للرسائل التغذوية في ّ ِّ
من قيمة الميزانية بمقدار  12 457دوالرا أمريكيا.
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الملحق
الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2018
البلد

العنوان

مجال التركيز في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

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

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية/بناء القدرة على الصمود

109 014 831

43 780 235

152 795 066

نيبال

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية/بناء القدرة على الصمود

35 155 481

7 590 916

42 746 397

كمبوديا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

بناء القدرة على الصمود/
األسباب الجذرية

18 233 903

4 251 919

22 485 823

التنقيحات التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي
موزامبيق

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات/
األسباب الجذرية

172 489 632

24 738 788

197 228 420

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون
ميانمار

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

أوغندا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية/بناء القدرة على الصمود

1 228 237 659

جنوب السودان

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()2020-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

3 167 828 495

17 947 081

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()2020-2018

االستجابة لألزمات

720 578 774

16 160 381

309 350 623

27 509 378

336 860 001

18 109 644

1 246 347 303
3 185 775 576
736 739 156
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2018
الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

البلد

العنوان

مجال التركيز في التنقيح

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

الكاميرون

الخطة االستراتيجية القطرية
()2020-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

182 028 058

15 727 339

197 755 397

دولة فلسطين

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

240 246 435

12 912 567

253 159 003

نيكاراغوا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

10 170 916

1 511 878

11 682 794

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون
مدغشقر

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

59 385 833

9 888 548

69 274 380

إكوادور

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات

41 445 242

9 806 822

51 252 064

بوركينا فاسو

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

66 963 282

8 470 726

75 434 008

كولومبيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

بناء القدرة على الصمود

152 795 066

8 445 001

161 240 067

الفلبين

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية/بناء القدرة على الصمود

33 015 920

7 667 295

40 683 215

السنغال

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

بناء القدرة على الصمود

15 164 408

4 794 583

19 958 991

غينيا بيساو

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

األسباب الجذرية

20 498 090

1 983 009

22 481 099

موريتانيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

59 612 318

1 713 640

61 325 957
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2018
الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

البلد

العنوان

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مالي

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

194 181 733

1 658 617

195 840 350

غانا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

األسباب الجذرية

10 242 480

1 238 555

11 481 035

تركيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

بناء القدرة على الصمود

737 274 852

746 370

738 021 222

كوت ديفوار

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

االستجابة لألزمات

17 942 691

410 639

18 353 331

غامبيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2018

األسباب الجذرية

7 698 147

12 547

7 710 694

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج

مجال التركيز في التنقيح

247 076 478

BISCP-EB10219-17123A

