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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
( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2019
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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 بموجب السلطة المفوضة إليه من جانب المجلس التنفيذي ،بما
()1

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

()2

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

تنقيح أي عملية طوارئ محدودة أو التنقيح المتعلق بحاالت الطوارئ في خطة ا ستراتيجية قطرية أو خطة ا ستراتيجية
قطرية مؤقتة أو خطة استتتتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتتتتترمة 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  ،)4والمرجع
نفسه ،الملحق الثاني.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Asad

السيد R. Saravanamuttu

رئيس الديوان

مستشار أول لشؤون البرامج

مكتب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف06 6513-2009 :

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

ج)

تنقيح مكونات ال تتعلق بالطوارئ في خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية 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  1يناير/مانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران
 ،2019على النحو الملخص أدناه وفي الملحق.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على  26تنقيحا منها أربعة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،وخمسة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي ،وتنقيح واحد بموجب
الستتتلطة المفوضتتتة إلى نائب المدير التنفيذي ،وثالثة تنقيحات بموجب الستتتلطة المفوضتتتة إلى المديرين اإلقليميين ،و 13تنقيحا
بموجتتتب الستتتتتتلطتتتة المفوضتتتتتتتتتة إلى المتتتديرين القطريين .وبلغ مجموع تكتتتاليف هتتتذه التنقيحتتتات التي يتحملهتتتا البرناااامج
 1.1مليار دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
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التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( :)2020-2017يعمل هذا التنقيح على توفير المساعدة الغذائية لعدد متزايد
من المستفيدين في مومس بازار في بنغالديش لمدة عامين آخرين ( .)2020-2019ويتسم وضع سوء التغذية بشدته في مومس
بازار ،وهي المنطقة التي تستضيف أمبر عدد من الالجئين من ميانمار ،وخصوصا على مستوى المناطق وفي المستوطنات
المؤقتة التي تستضيف مواطني ميانمار غير الحاملين لوثائق رسمية والالجئين الجدد .ويظل الالجئون يعتمدون اعتمادا شديدا
على المساعدة اإلنسانية بينما تستبعد عودة الالجئين إلى وطنهم في ميانمار في المستقبل القريب نظرا إلى تكرر أحداث العنف
وهشاشة الوضع العامة في ميانمار .وسيؤثر التنقيح أساسا في النشاط  5في إطار الحصيلة االستراتيجية  2ويستتبع زيادات في
التحويالت القائمة على النقد وعمليات توزيع األغذية وقيمة القسائم اإللكترونية للمبادلة في المتاجر المتعاقدة مع البرنامج.
وسيستمر توسيع نطاق برامج الوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل وعالجه بإتاحة الخدمات لألطفال دون سن الخامسة
والحوامل والمرضعات من النساء والبنات في المخيمات والمجتمعات المحلية المضيفة .وسيعزز التنقيح أيضا تقديم البرنامج
لخدمات اللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ المشترمة إلى األوساط العاملة في المجال اإلنساني وتوفيره للمساعدة
التقنية وحمالت الدعوة الرامية إلى تدعيم اآلثار اإليجابية لشبكات أمان مختارة على األمن الغذائي والتغذية .ويدعم التنقيح
 586 058مستفيدا آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  3 853 158شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  438مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االساااتراتيجية القطرية ألفغانساااتان ( :)2022-2018يستتتتجيب هذا التنقيح لحالة جفاد شتتتديد تعرضتتتت لها
 20مقاطعة في مناطق البلد الشتترقية والغربية .وخالل فترة فصتتل الشتتتاء  ،2018-2017أستتفر االنخفاض الشتتديد في مستتتوى
تستتتتتتاقط األمطار والثلوج مقترنا بارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد عن شتتتتتتح المياه للزراعة المعتمدة على مياه األمطار
والري ،وخصتتوص تا خالل فترة نمو محصتتول القمح الرئيستتي ،مما أثر في المناطق الريفية التي ارتفعت فيها مستتتويات انعدام
األمن الغذائي المزمن ونقص التغذية .وأدى الجفاد إلى نزوح الستتتتتتكان من المناطق الريفية إلى المرامز الحضتتتتتترية وعرقل
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الجهود الرامية إلى القضتتتتاء على الجوع بتكوين احتياجات غذائية حادة واحتياجات أخرى لدى الماليين من الستتتتكان الريفيين.
واسترشادا بتقييم لوضع األمن الغذائي في حاالت الطوارئ ،يستهدد التنقيح تعزيز العمل في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين
 1و 3وتلبية االحتياجات المتنامية بزيادة عدد األشتتتتتتخا

الحاصتتتتتتلين على المستتتتتتتاعدة من خالل عمليات توزيع األغذية

والتحويالت القائمة على النقد وتوفير الدعم الملبي الحتياجات تغذوية خاصتتة لألشتتخا

المتضتتررين في المناطق الحضتترية

والريفية .ويعمل التنقيح على تقديم المستتتتتتتاعدة إلى  2 442 000مستتتتتتتفيد آخر مما يزيد مجموع المستتتتتتتفيدين ليصتتتتتتتل إلى
 13 514 000شخص بتكلفة إجمالية قدرها  172مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( :)2021-2017يعمل هذا التنقيح على توفير المساعدة الغذائية الطارئة
لألشخا

المتضررين من إعصار إيدي الذي ضرب الساحل بالقرب من مدينة بيرا في مقاطعة سوفاال وسبب الخسائر في

األرواح ودمار المنازل والبنى التحتية على نطاق واسع .وأشارت خطة منقحة لالستجابة اإلنسانية صدرت في
مارس/آذار  2019إلى حاجة  1.85مليون شخص إلى المساعدة العاجلة .والغرض من التنقيح هو تعزيز العمل في إطار
الحصيلة االستراتيجية  2عن طريق العمليات الطارئة لتوزيع األغذية وتوفير الدعم التغذوي لألطفال المتراوحة أعمارهم بين
 6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وسيسمح إدراج الحصيلة االستراتيجية  7محصيلة جديدة بإتاحة
خدمات سلسلة اإلمداد واللوجستيات واالتصاالت في حاالت الطوارئ لمساندة االستجابة اإلنسانية األوسع نطاقا .ويدعم التنقيح
 1.7مليون مستفيد آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 945 066شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  168مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ( :)2021-2017يستجيب هذا التنقيح لألزمة الحالية التي تشهدها فنزويال
وأسفرت عن هجرة أعداد غفيرة من الفنزويليين إلى البلدان المجاورة سعيا إلى الحصول على األغذية والوصول إلى المرافق
الطبية وبحثا عن فر

تضمن سبل مسب العيش األساسية .وسيعبر  5ماليين مهاجر فنزويلي الحدود باتجاه البلدان المجاورة

بحلول نهاية عام  2019حسبما تشير إليه التقديرات األخيرة الصادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة
الدولية للهجرة .ومن المتوقع أن تستضيف مولومبيا بسبب حدودها الطويلة التي يسهل اختراقها مع فنزويال
 2.2مليون الجئ ومهاجر بحلول نهاية عام  2019منهم  1.1مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية .ونظرا إلى
تنامي االحتياجات ،يهدد التنقيح إلى تكملة جهود الحكومة المبذولة بتوسيع نطاق تغطية الحصيلتين االستراتيجيتين  2و 3من
خالل عمليات توزيع األغذية وقسائم األغذية وبرامج التغذية المدرسية والدعم التغذوي الشامل للوقاية من سوء التغذية لدى
الحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألطفال دون سن الخامسة .وسيقدَّم الدعم التقني إلى الحكومة بهدد جعل نظامها
للحماية االجتماعية أمثر مراعاة للصدمات .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  963 260شخصا ليصل مجموع
المستفيدين إلى  2 158 260شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  93مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمدغشقر ( :)2019-2018يعمل هذا التنقيح على تقديم المساعدة
المنقذة لألرواح إلى السكان الضعفاء المتضررين من موجة الجفاد الممتدة في جنوب مدغشقر .وأمدت بعثات التقييم وتقارير
التقييم األخيرة أن وضع األمن الغذائي والتغذية لدى األسر المتضررة من الجفاد غير مستقر على النحو المتوقع في تحليل
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي الذي أجري في يونيو/حزيران  .2018ومنحت األولوية لألشخا

في مرحلتي األمن

الغذائي  3و 4حسب التصنيف المتكامل للحصول على الدعم في موسم الجدب من يناير/مانون الثاني إلى يونيو/حزيران .2019
ومثف التنقيح العمل في إطار الحصائل االستراتيجية  1و 3و 4بالتعاون الوثيق مع الحكومة والجهات الشريكة ،من خالل توزيع
األغذية على األشخا

المتضررين وإمدادهم بالتحويالت القائمة على النقد ورسائل التغذية المستهدفة واألغذية المغذية التي

تلبي احتياجات تغذوية خاصة والمساعدة التغذوية المتصلة بذلك مثل فحص تحري سوء التغذية لفائدة األطفال المتراوحة
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .وأدى التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 353 411شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 969 809أشخا

بتكلفة إجمالية قدرها  45مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( :)2021-2017يتصدى هذا التنقيح لحاالت نقص األغذية الناجمة عن
موجات الجفاد الممتدة وأنماط هطول األمطار غير المنتظمة وفاشية دودة الحشد الخريفية التي خفّضت تخفيضا شديدا إنتاج
المحاصيل في المناطق الريفية .وقد أفادت اللجنة األخيرة لتقدير هشاشة األوضاع في زمبابوي بأن  2.4مليون شخص
سيحتاجون إلى المساعدة الغذائية في ذروة موسم الجدب في عام  .2019وبناء على نتائج التقييم ،يوسع التنقيح نطاق الحصيلة
االستراتيجية  1ويعمل على تقديم الدعم خالل موسم الجدب إلى األشخا

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد عن

َّ
وستعزز
طريق عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد وتوفير المساعدة التغذوية لألطفال دون سن الخامسة.
قدرات المؤسسات الحكومية بهدد تحسين قدرات االستجابة واالرتقاء بتدخالت شبكات األمان االجتماعي .ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  852 516شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 933 142شخصا بتكلفة إجمالية قدرها
 40مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ( :)2023-2019يتصدى هذا التنقيح لتفاقم وضع األمن الغذائي والتغذية
الناتج عن تصاعد أعمال العنف في مناطق الشرق والساحل والشمال .وأصدرت الحكومة في ديسمبر/مانون األول 2018
خطتها الوطنية لالستجابة ،وأعلن رئيس البلد في يناير/مانون الثاني  2019حالة الطوارئ في  14من أصل  45مقاطعة من
مقاطعات البلد .وأدى ارتفاع مستوى تقلب الوضع إلى تشريد األشخا

الداخلي القسري وتزايد االحتياجات اإلنسانية .وفي

أبريل/نيسان  ،2019تشرد أمثر من  135 600شخص وفقا للمجلس الوطني للمساعدة في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل
( .)Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitationونتيجة الستمرار التعرض للهجمات
والتهديدات من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ،هناك احتمال مبير أن تسجَّل حاالت تشرد إضافية قبل نهاية عام
 .2019ونظرا إلى سرعة تدهور وضع األمن الغذائي ،يكثف التنقيح العمل في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  1و 3عبر تنفيذ
أنشطة خاصة بالتغذية ومراعية للتغذية وتوفير التحويالت القائمة على النقد وتوزيع األغذية والتغذية المدرسية في حاالت
الطوارئ .وسيجري البرنامج أيضا تقييمات منتظمة مراعية لالعتبارات الجنسانية ويعزز اآلليات الرامية إلى ضمان المساءلة
إزاء السكان المتضررين ،سعيا إلى توجيه استجابته .ويعمل التنقيح على تقديم المساعدة إلى  727 167مستفيدا آخر مما يزيد
مجموع المستفيدين ليصل إلى  2 397 380شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  39مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االسااااااتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لبن ( :)2019-2018استتتتتتت هل هذا التنقيح إلدماج الصتتتتتتندوق
االستتتتتتئماني لبنن في الخطة االستتتتتتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية للفترة من يناير/مانون الثاني إلى يونيو/حزيران ،2019
وفقا لإلرشتتتادات الجديدة بشتتتأن التعامل مع الصتتتناديق االستتتتئمانية في إطار الخطط االستتتتراتيجية القطرية .وعدلت الحصتتتيلة
االستتتتتراتيجية  1لزيادة عدد المستتتتتفيدين من برنامج التغذية المدرستتتتية وتوستتتتيع نطاق تغطية البرنامج من  620مدرستتتتة إلى
 3 799مدرستتتتتتة في  77مقاطعة على نطاق البلد .ودعم التنقيح  629 354مستتتتتتتفيدا آخر ليصتتتتتتل مجموع المستتتتتتتفيدين إلى
 779 213شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  12مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االسااااتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية تسااااواتيني ( :)2019-2018مث ّف هذا التنقيح المستتتتاعدة المقدمة
خالل موستتم الجدب تصتتديا لتفاقم انعدام األمن الغذائي بستتبب آثار األنماط المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو التي شتتملت فاشتتية
دودة الحشتتتتتد الخريفية التي أصتتتتتبحت متوطنة في البلد وعرضتتتتتت مجددا للخطر قدرة األستتتتتر على تلبية احتياجاتها الغذائية.
واختلف معدل انتشتتتتتار الجوع حستتتتتب المنطقة الجغرافية ،حيث أثر الجوع الشتتتتتديد أو المعتدل في  40في المائة من الستتتتتكان
في منطقتي شتتتيزيلوني ولوبومبو .وإجماال ،صتتتنف نحو  247 700شتتتخص في البلد على أنهم في حالة "أزمة" أو "طوارئ"
(المرحلتان  3و 4حستتتتتتتب التصتتتتتتنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) .وردا على ذلك ،طلبت الحكومة عن طريق الومالة
الوطنية إلدارة المخاطر المستتتتتاعدة من البرنامج لتلبية االحتياجات الغذائية لألشتتتتتخا

المتضتتتتتررين .واعتمدت الحصتتتتتيلة

االستتتتتتتراتيجية  3المرمزة على االستتتتتتتجابة لألزمات من أجل تعزيز الدعم خالل موستتتتتتم الجدب عبر عمليات توزيع األغذية
والتحويالت القائمة على النقد .وأدى التنقيح إلى زيادة عدد المستتتفيدين بمقدار  181 660شتتخصتتا ليصتتل مجموع المستتتفيدين
إلى  268 292شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  9.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيحات التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ( :)2023-2019استلزم إجراء هذا التنقيح بهدد تخفيف وطأة زيادة
التعرض النعدام األمن الغذائي الناجم عن تدهور الوضع األمني ،مما أدى إلى تشرد السكان على نطاق واسع .واتسم الوضع
األمني في بورمينا فاسو بتكرر الهجمات وعمليات االختطاد من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ،وال سيما في
شمال البلد .وأدخلت تعديالت برامجية للسماح للبرنامج بإضافة طرائق جديدة للمساعدة واعتماد التعديالت التقنية الالزمة بغية
مواصلة تقديم المساعدة الكافية في الوقت المناسب إلى األشخا

الضعفاء .وأدى التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار

 38 060شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 670 213شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  40.5مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اتقليميون بموجب السلطة المفوضة إليهم
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطي ( :)2022-2018يهدد هذا التنقيح إلى تخفيف آثار الرمود االقتصادي
والبطالة وعدم المستتتتتاواة بين الجنستتتتتين وارتفاع معدالت الفقر ،وال ستتتتتيما في قطاع غزة .وقد ظل تقييد التجارة والوصتتتتتول
إلى الموارد إلى جانب أثر القالقل األهلية والنزاع يطرح التحديات أمام تحقيق اإلنعاش المستتتدام والنمو االقتصتتادي .وبلغ عدد
األشتتتخا

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشتتتديد  404 000شتتتخص في عام  2018في قطاع غزة والضتتتفة الغربية

مقارنة بما مجموعه  220 000شخص في عام  .2016واألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ال شديد هي أسر تعاني من
عجز شتتديد أو مبير في االستتتهالك ال يمكنها أن تتصتتدى له عبر الوستتائل االقتصتتادية أو آليات التكيف ،مما يجعلها في حاجة
ملحة إلى المستاعدة الغذائية .ويعيش نحو شتخص واحد من مل ثالثة أشتخا

دون مستتوى الفقر وتبلغ نستبة األشتخا

الذين

تبيّن أنهم يعانون من الفقر  53في المائة في قطاع غزة و 13.9في المائة في الضتتتتفة الغربية .ويقتضتتتتي التنقيح زيادة في دعم
التحويالت القائمة على النقد في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من أجل تلبية االحتياجات المتنامية في قطاع غزة .ويعمل على
تقديم المساعدة إلى  90 000مستفيد آخر مما يزيد مجموع المستفيدين إلى  404 000شخص بتكلفة إجمالية قدرها  15مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمالي ( :)2019-2018يستجيب هذا التنقيح لالحتياجات المتنامية
الناشئة عن وضع أمني متدهور أسفر عن تشرد السكان في منطقة موبتي .وفي شرق منطقة موبتي التي تشمل باندياغارا ومورو
تحول النزاع بين المجموعات العرقية الذي تأصلت جذوره أصال في التنافس على األراضي والموارد
وأجزاء من دوينتزاّ ،
الطبيعية إلى نزاع بين الحكومة والجماعات المتطرفة بصفة متزايدة .وسجل ما مجموعه  126 000شخص من المشردين
داخليا بحلول مارس/آذار  .2019ويقيم أمثر من  50في المائة من المشردين في المجتمعات المحلية المضيفة ،مما يضغط
سع نطاق المساعدة بتدعيم
ضغطا إضافيا على الموارد الشحيحة أصال ويؤدي إلى ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي .وو ّ
الحصيلة االستراتيجية  1من خالل توفير التحويالت القائمة على النقد بغية مساعدة عدد متزايد من األفراد المتضررين من
النزاع .ويدعم التنقيح  150 000مستفيد آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 766 335شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  13مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لبيرو ( :)2022-2018يزيد هذا التنقيح الدعم المقدم إلى الحكومة ويعزز قدرتها على
توليد األدلة وتوثيق أفضل الممارسات التي يمكن أن توجه تصميم السياسات والبرامج التغذوية االبتكارية والشاملة وتنفيذها.
وقد عقدت شرامات استراتيجية في عام  2019مع مكتب الرئيس ومكتب رئيس الوزراء ومع أبرز منافذ اإلعالم .وتمكن
البرنامج أيضا من ضمان إدراج مشكلة الجوع في االتفاق الوطني ،وهو آلية شاملة يجري من خاللها بحث السياسات الطويلة
األجل واالتفاق عليها .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  1.3مليون دوالر أمريكي.
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التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون بموجب السلطة المفوضة إليهم
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لسيراليون ( :)2019-2018يعمل هذا التنقيح على توفير المساعدة
والدعم التقنيين للسياسات والمشتريات ،بمساعدة الحكومة على الوفاء بأولوياتها في مجاالت التعليم واألمن الغذائي والتغذية.
وبعد إجراء استعراض ،رفع البرنامج مستوى الحصص الغذائية حتى تتوافق توافقا أوثق مع المتطلبات التغذوية وفقا للمبادئ
التوجيهية للبرنامج بشأن التغذية المدرسية .ورفعت قيمة الحصص الغذائية للوجبات المدرسية في إطار الحصيلة االستراتيجية
 2من  70غراما إلى  120غراما للشخص في اليوم ودعم البرنامج الحكومة في شراء  8 300طن متري من السلع الغذائية
المتنوعة وضمان نقلها إلى المدارس المستهدفة .وبلغت التكلفة اإلجمالية للتنقيح  7ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية للسودان ( :)2023-2019يهدد هذا التنقيح إلى تعزيز قدرة المستفيدين المتضررين
من األزمة االقتصتتتتادية في الستتتتودان على الصتتتتمود .وقد أدت األزمة إلى نقص العملة في القطاع المصتتتترفي وتضتتتتخم جامح
وانخفاض شتتتتديد في فر

الحصتتتتول على الستتتتلع والخدمات الغذائية األستتتتاستتتتية التي ارتفعت تكلفتها بنستتتتبة  100في المائة

في السنة .واسترشادا بالتقييمات ودراسات السوق ،يعزز التنقيح األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  3من خالل اعتماد
عمليتتات توزيع األغتتذيتتة إلى جتتانتتب الزيتتادة المقتتابلتتة في قيمتتة التحويالت القتتائمتتة على النقتتد .وتبلغ التكلفتتة اإلجمتتاليتتة للتنقيح
 5.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لمصر ( :)2023-2018ينص هذا التنقيح على اعتماد النشاط  8منشاط جديد في إطار
الحصيلة االستراتيجية  ،5بتوسيع نطاق الجهود الرامية إلى تعزيز إعادة تأهيل المدارس بالشرامة مع منظمة األمم المتحدة
للطفولة التي ستمد البرنامج بالتمويل لالضطالع بأنشطة إعادة التأهيل في عدد مختار من المدارس في مختلف المحافظات.
وتستهدد جهود إعادة التأهيل ضمان الحصول على المياه النظيفة والمأمونة وتحسين النظافة العامة والوقاية من انتشار
األمراض المنقولة بالمياه .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  4.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االساااتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لليساااوتو ( :)2019-2018يعمل هذا التنقيح على تقديم المستتتاعدة
الطارئة خالل موستتتتم الجدب إلى الستتتتكان الضتتتتعفاء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي عقب محصتتتتول ضتتتتعيف في عام
 .2018واستتتتنفدت مخزونات األغذية لدى األستتتر الفقيرة وشتتتهدت األستتتر أستتتعارا لألغذية تفوق المتوستتتط وتقلص الدخل من
العمل الزراعي والتحويالت .ووفقا آلخر تحديث للتصتتتنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ،أجري في نوفمبر/تشتتترين الثاني
 ،2018قدّر أن هناك  141 600شخص في المرحلة  3حسب التصنيف المتكامل و 132 000شخص في المرحلة  4يتطلبون
اتخاذ إجراءات عاجلة لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية األستتاستتية قبل موستتم الجدب في الفترة  .2019/2018وعمال بخطة
الحكومة لالستتتتجابة ،اعتمد التنقيح الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  4محصتتتيلة جديدة لتلبية احتياجات األمن الغذائي الملحة لألطفال
اليتامى والضتتعفاء واألستتر التي تستتتضتتيفهم في منطقتي موهيل هوك وموثينغ .ومثفت أيضتتا الجهود لبناء القدرة على الصتتمود
في إطار الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  1من خالل توفير أنشتتتطة المستتتاعدة الغذائية مقابل إنشتتتاء األصتتتول في المناطق الزراعية
اإليكولوجية المستتتتتتتهدفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي والتدهور البيئي .ودعم التنقيح  64 035مستتتتتتتفيدا آخر ليصتتتتتتل
مجموع المستفيدين إلى  342 285شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  4.1مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليبيا ( :)2020-2019ينص هذا التنقيح على نشاط يتيح من خالله البرنامج
الخدمات بناء على الطلب في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،3بتوفير الدعم اللوجستي وتخزين اإلمدادات اإلنسانية والخدمات
المشترمة للجهات الشريكة اإلنسانية في ليبيا على أساس استرداد التكاليف .وتحتاج الجهات الشريكة اإلنسانية إلى هذه الخدمات
بهدد العمل وتقديم المساعدة ،وال سيما نظرا إلى البيئة المتقلبة التي يمكن أن تؤثر في توافر هذه الخدمات والحصول عليها،
مما يحد من قدرة الوماالت اإلنسانية على توفير الدعم لألشخا

الضعفاء على نطاق البلد .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح

 3.8مليون دوالر أمريكي.
 -23التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لهايتي ( :)2019-2018أتاح هذا التنقيح أمواال إضافية للنشاط 7
في إطار الحصيلة االستراتيجية  5عن توفير المساعدة التقنية للبرنامج الوطني لشبكة األمان للحماية االجتماعية بشأن استهداد
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هشاشة األوضاع .وقام البرنامج الوطني لشبكة األمان التابع للحكومة بدعم األشخا

األشد ضعفا في المقاطعات ذات األولوية

في الشمال الغربي والشمال الشرقي .وبلغت التكلفة اإلجمالية للتنقيح  2.8مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018يعزز هذا التنقيح استجابة الحكومة لموسم الجدب المقبل
عن طريق دعم بناء القدرات وشراء األغذية .وأشار تقييم األمن الغذائي في حاالت الطوارئ الذي أجري في
أمتوبر/تشرين األول  2018إلى حدوث خسائر في المحاصيل وتدهور وضع األمن الغذائي والتغذية على نطاق البلد نتيجة لعدم
هطول األمطار خالل  50يوما ،مبينا معاناة  3ماليين من األشخا

من انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد واعتماد

استراتيجيات سلبية للتكيّف في  37في المائة من األسر الخاضعة للتقييم .وستدرج الحصيلة االستراتيجية  6الجديدة لتمكين
البرنامج من مساعدة الحكومة في شراء السلع الغذائية وما يتصل بذلك من عمليات الشراء وتعزيز القدرات المتعلقة بتحسين
ممارسات إدارة المخازن .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  2.7مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطااة االسااااااتراتيجيااة القطريااة المؤقتااة االنتقاااليااة لغينيااا ( :)2019-2018يعمتتل هتتذا التنقيح على تعزيز قتتدرة
األشتتتخا

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي على الصتتتمود وتوفير الدعم التقني والستتتياستتتي للوزارات الحكومية المعنية.

وعدلت الحصتتيلة االستتتراتيجية  1لزيادة عدد المستتتفيدين وتواتر تقديم الوجبات الستتاخنة في المدارس المستتتهدفة .وحستتن دعم
القدرة على الصتتمود في إطار الحصتتيلة االستتتراتيجية  3من خالل إضتتافة األغذية مطريقة تحويل جديدة بهدد تمكين صتتغار
المزارعين من تلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية وتعزيز قدرة المزارعين على الت صدي لل صدمات الطبيعية وال صدمات التي
من صتنع اإلنستان .وقدمت المستاعدة التقنية إلى الحكومة لتنقيح الستياستة الوطنية للتغذية المدرستية وتعزيز جهود التعاون فيما
بين بلدان الجنوب وزيادة القدرات اللوجستتتتتتية وقدرات الرصتتتتتد .وأدى التنقيح إلى زيادة عدد المستتتتتتفيدين بمقدار 133 821
شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  287 107أشخا
-26

بتكلفة إجمالية قدرها  1.7مليون دوالر أمريكي.

التنقيح  2للخطة االسااااااتراتيجية القطرية للفلبي ( :)2023-2018يستتتتتتتجيب هذا التنقيح لالحتياجات الملحة للمشتتتتتتردين
المتضتتتتتتررين من النزاع بين القوات المستتتتتتلحة الفلبينية والجماعات المقاتلة في منطقة بانغستتتتتتامورو المتمتعة بالحكم الذاتي
في مينداناو اإلستتالمية .وتشتتهد المنطقة أعلى معدالت الفقر وانعدام األمن الغذائي وستتوء التغذية في البلد .وقد حددت التقييمات
المشتتتتتتترمة بين الوماالت لالحتياجات الستتتتتتريعة أن الغذاء يمثل أهم المتطلبات بالنستتتتتتبة إلى الستتتتتتكان المتضتتتتتتررين .ونظرا
إلى االحتياجات المتنامية ،يعزز التنقيح الحصيلة االستراتيجية  1من أجل توفير التحويالت القائمة على النقد للمشردين بسبب
النزاع المستتلح في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي .ويعمل التنقيح على تقديم الدعم إلى  50 000مستتتفيد آخر مما يزيد مجموع
المستفيدين ليصل إلى  327 800شخص بتكلفة إجمالية قدرها  1.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االسااتراتيجية القطرية لمالوي ( :)2023-2019يستتتجيب هذا التنقيح لالحتياجات اإلنستتانية الناشتتئة عن أثر
إعصتتتار إيدي من الفئة  3الذي ستتتبب األمطار الغزيرة والفيضتتتانات في مناطق مالوي الجنوبية ،مما ألحق أضتتترارا جستتتيمة
بالبنى التحتية والمنازل .وب ّلغ عن تضتترر نحو  870 000شتتخص في  15منطقة .وفي  8مارس/آذار  ،2019أعلنت الحكومة
حالة الطوارئ ووجهت نداء للحصول على المساعدة اإلنسانية .وسلطت نتائج التقييمات األولية التي أجراها البرنامج األضواء
على وجود فجوات ال يستتتتتتتهان بها في قدرات النقل والتخزين ،وال ستتتتتتيما في المناطق الريفية .ويعتمد التنقيح الحصتتتتتتيلة
االستتتتراتيجية  6محصتتتيلة جديدة عن تزويد الجهات الفاعلة اإلنستتتانية والمكاتب الوطنية إلدارة الكوارث بالخدمات اللوجستتتتية
الالزمة لتنفيذ استجابة فعالة للطوارئ .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  1.3مليون دوالر أمريكي.

-28

التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران اتسالمية ( :)2020-2018استجاب هذا التنقيح لألمطار
الغزيرة التي سببت فيضانات مفاجئة مانت لها آثار وخيمة في مقاطعات غولستان وفارس وخوزستان ولورستان وإيالم.
واجتاحت البلد ثالث موجات رئيسية من األمطار الغزيرة طوال أسبوعين في مارس/آذار  2019سببت فيضانات وانزالقات
أرضية واسعة النطاق وأسفرت عن مقتل  70شخصا وتشرد نحو  500 000شخص .وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بنحو
 1 900مدينة وقرية على نطاق البلد .وبلغت قيمة الدمار في المنازل وقطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبنى التحتية الحاسمة
مئات الماليين من الدوالرات األمريكية حسب التقديرات .وبناء على طلب الحكومة وبالشرامة مع جمعية الهالل األحمر
اإليراني ،عزز التنقيح الحصيلة االستراتيجية  1لتيسير شراء األغذية في الوقت المناسب بهدد توزيعها عن طريق جمعية
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الهالل األحمر اإليراني .ودعم التنقيح  48 800مستفيد آخر مما يزيد مجموع المستفيدين ليصل إلى  78 800شخص بتكلفة
إجمالية قدرها  600 000دوالر أمريكي.
-29

التنقيح  3للخطة االسااااااتراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لكوبا ( :)2019-2018يعمل هذا التنقيح على تقديم المستتتتتتاعدة
الطارئة إلى األشتتخا الضتتعفاء تصتتديا لإلعصتتار الدوامي الشتتديد الذي اجتاح موبا في  27يناير/مانون الثاني  .2019وأدى
اإلعصتتتار الدوامي إلى هبوب رياح بلغت ستتترعتها  300ميلومتر في الستتتاعة وخلّف دمارا شتتتامال في المنازل والبنى التحتية
واألصتتتول المنتجة .ووفقا لتقديرات الحكومة ،أثر اإلعصتتتار في  253 000شتتتخص في  14مجتمعا محليا في بلديات ستتتيرو،
وديز دي أمتوبري ،وغواناباموا ،وهافانا ديل إستي ،ومارياناو ،وريغال .ودمر اإلعصار أيضا الرافعة الوحيدة المتاحة لتفريغ
حموالت الحبوب في ميناء هافانا في فترة يعاني فيها البلد من نقص شديد في دقيق القمح .ومنعا ال ستمرار تدهور وضع األمن
الغذائي والتغذية ،يعزز التنقيح النشتتتاط  2في إطار الحصتتتيلة االستتتتراتيجية  2لتيستتتير االستتتتعاضتتتة عن الرافعة .وتبلغ التكلفة
اإلجمالية للتنقيح  532 500دوالر أمريكي.

-30

التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018ساهم هذا التنقيح في تعزيز قدرات الحكومة اللوجستية من
أجل توفير الدعم للسكان المتضررين من انفجار البرمان فولكان دي فويغو في  3يونيو/حزيران  .2018وبناء على طلب السلطة
الوطنية المعنية بالكوارث في وزارة التنمية االجتماعية ،وسع التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  5لتشمل ترميب مستودعين
متنقلين في نقطتي التوزيع الرئيسيتين في إسكوينتال وتشيمالتينانغو بهدد مساعدة األشخا
وبلغت التكلفة اإلجمالية للتنقيح  82 835دوالرا أمريكيا.

المتضررين المقيمين في المآوي.
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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 م  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2019
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
بنغالديش

الخطة االستراتيجية القطرية
()2020-2017

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية

530 994 600

438 125 978

969 120 577

أفغانستان

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة
على الصمود

717 790 980

172 400 461

890 191 442

موزامبيق

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات

197 228 420

168 103 739

365 332 159

مولومبيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية

161 240 067

93 303 121

254 543 187

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
مدغشقر

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

69 274 380

45 112 763

114 387 144

زمبابوي

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات/األسباب
الجذرية

272 281 372

39 956 541

312 237 913

بورمينا فاسو

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة
على الصمود

213 267 371

39 300 569

252 567 940

بنن

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

األسباب الجذرية

8 920 518

12 460 717

21 381 235

إسواتيني

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة
على الصمود

7 887 216

9 521 616

17 408 833
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة م  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2019
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي
بورمينا فاسو

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة
على الصمود

172 776 493

40 490 878

213 267 371

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اتقليميون
دولة فلسطين

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات

253 159 003

15 278 158

268 437 161

مالي

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

247 208 951

13 233 144

260 442 094

بيرو

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

األسباب الجذرية

11 977 206

1 274 082

13 251 288

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون
سيراليون

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

بناء القدرة على الصمود

22 454 506

7 133 900

29 588 407

السودان

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

بناء القدرة على الصمود

2 271 560 159

5 664 123

2 277 224 282

مصر

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

األسباب الجذرية

453 925 877

4 443 030

458 368 907

ليسوتو

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

20 104 752

4 112 269

24 217 021

ليبيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()2020-2019

االستجابة لألزمات

60 517 166

3 881 841

64 399 007
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة م  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2019
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها
البرنامج (دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

هايتي

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

األسباب الجذرية

85 122 569

2 848 772

87 971 340

غواتيماال

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

67 243 859

2 680 078

69 923 937

غينيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

بناء القدرة على
الصمود/األسباب الجذرية

15 116 725

1 717 184

16 833 908

الفلبين

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات

40 683 215

1 387 912

42 071 126

مالوي

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

619 800 513

1 284 330

621 084 843

جمهورية إيران اإلسالمية

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
()2020-2018

االستجابة لألزمات

18 021 543

600 000

18 621 543

موبا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
االنتقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

13 755 841

532 500

14 288 341

غواتيماال

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

67 161 024

82 835

67 243 859

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج
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