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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – الزيادات في ميزانيات الخطط االستراتيجية
القطرية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

تنقيح الخطة االست اتيجية القط ة لبي و والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية

ال دة

ال يزا ية الحالية

التغيي

ال يزا ية ال نقحة

 1نا /كا ون الثا – 2018
 31د س ب /كا ون ا ول 2022

–

 1نا /كا ون الثا – 2018
 31د س ب /كا ون ا ول 2022

(دوالر أ
ج وع التكاليف

ك )

13 251 288

17 748 712

31 000 000

التحويالت

7 764 175

12 814 508

20 578 683

التنفيذ

1 697 422

1 398 812

3 096 234

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

2 980 927

2 452 137

5 433 064

ال ج وع الف ع

12 442 524

16 665 457

29 107 981

808 764

1 083 255

1 892 019

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)
رمز مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر:

*3

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

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة T. Goossens

السيد M. Barreto
المدير اإلقليمي

المديرة القطرية

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

بريد إلكترونيtania.goossens@wfp.org :

بريد إلكترونيmiguel.barreto@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ش وع الق ار



يوافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو والزيادة المقابلة في ميزانية الحافظة القطرية البالغة  17 748 712دوالرا
أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة.

ا ساس ال نطق
-1

اعتمدت الخطة االستراتيجية القطرية لبيرو في نوفمبر/تشرين الثاني  2017للفترة الممتدة من  2018إلى  .2022وتقترح الخطة
تغييرا استراتيجيا كبيرا في عمل الب ا

في البلد للتحول من توفير المساعدة التقنية نحو تعزيز الدعوة والشراكات واالتصاالت.

وتشمل الخطة االستراتيجية القطرية حصيلة استراتيجية متوائمة مع هدف التنمية المستدامة  17بشأن الشراكات يرمي إلى إنشاء
تحالف وطني لمكافحة الجوع ،وتعبئة القطاع الخاص والهيئات األكاديمية والمجتمع المدني .وباإلضافة إلى ذلك ،ومن خالل
االنخراط السياسي الرفيع المستوى ،يعتزم الب ا

التأثير على سياسة الحكومة واستراتيجيتها وقراراتها التمويلية بطرق تيسِّر

تحقيق هدف التنمية المستدامة  2بحلول عام .2030
-2

واعتبارا من أواخر عام  2017وخالل عام  ،2018شرع المكتب القطري في تنفيذ عناصر االستراتيجية الجديدة ،بما يشمل
ابتكارات من قبيل برنامج تليفزيوني وطني يصل إلى  12في المائة من أسر بيرو .وأقيمت شراكات استراتيجية على أرفع
مستويات الحكومة ،بما في ذلك رئيس البالد ورئيس الوزراء ،ومع أهم ثالثة منافذ إعالمية .واستطاع الب ا

أيضا ضمان

إدراج الجوع ضمن القضايا المطروحة في االتفاق الوطني ،وهو آلية تستخدمها األحزاب السياسية ومختلف قطاعات المجتمع
لتوجيه النقاش بشأن السياسات الوطنية الطويلة األجل واالتفاق عليها.
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وكان الهدف من األنشطة في السنتين الفائتتين هو تحضير الب ا

لدور أوسع ومعزز في الدعوة وبدء تنفيذ الخطة االستراتيجية

القطرية .وكان التموضع االستراتيجي المبكر ناجحا بدرجة كبيرة ،فقد حسَّن من صورة الب ا

ومصداقيته في البلد ،وجعل

منه شريكا مختارا في العمل صوب تحقيق هدف التنمية المستدامة  2مع الحكومة والجهات المانحة الناشئة ،بما فيها الجهات
المانحة من القطاع الخاص .وأفضى ذلك إلى زيادة كبيرة في التمويل .واستجابة للزيادة الحادة في الهجرة من فنزويال ،يعمل
المكتب القطري للب ا

في بيرو على توسيع أنشطته في مجال الحماية االجتماعية .وبحلول أبريل/نيسان  ،2019كان هناك

أكثر من  730 000مهاجر من فنزويال يعيشون في بيرو ،ومن المتوقع أن تزداد أعدادهم .وتأتي بيرو في المرتبة الثانية من
بين بلدان اإلقليم في استضافة العدد األكبر من المهاجرين ،وأدى وصول أعداد ضخمة من األشخاص من فنزويال إلى زيادة
الطلب على الخدمات االجتماعية األساسية .ويعمل الب ا

مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة التنمية واإلدماج االجتماعي

على تعزيز االستجابة الوطنية الحتياجات المهاجرين.
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والغرض من هذا التنقيح هو زيادة ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية لتشمل المساهمات اإلضافية المستلمة بفضل النهج
الجديد الذي يتبعه الب ا

في بيرو .وال توجد أي تغييرات مقترحة على االتجاه االستراتيجي أو الحصائل أو األنشطة.

التغيُّ ات
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ال يجري إدخال أي تغييرات استراتيجية على الخطة االستراتيجية القطرية.

-6

وستؤثر زيادة التمويل على جميع الحصائل االستراتيجية الثالث للخطة االستراتيجية القطرية.
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وال تشمل الخطة االستراتيجية القطرية أغذية أو تحويالت قائمة على النقد للمستفيدين.

 هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
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التوجه االست اتيج
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في إطار االستجابة للطلب المتزايد على عمل الب ا  ،يشمل تعديل الميزانية تمويل المقادير اإلضافية من الموظفين والقدرات
المطلوبة إلجراء األنشطة الفرعية الجديدة التي ترتبط أساسا بالمشروعات الميدانية والحد من مخاطر الكوارث.
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وأثناء السنة األولى من تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،أصبحت معالجة فقر الدم تشكل أولوية في جدول أعمال السياسات
الوطنية .وتشير آخر البيانات إلى أن معدالت الوزن الزائد والسمنة آخذة في االرتفاع في نفس الوقت الذي استقرت فيه معدالت
سوء التغذية المزمن .ودفع ذلك الحكومة والجهات المانحة إلى إبداء اهتمام متزايد بالقدرات التقنية للب ا  .من ذلك على سبيل
المثال ،أن الحكومة طلبت من الب ا  ،في أعقاب تجربته الناجحة للحد من معدالت فقر الدم في منطقتي سيشورا وفنتانيال
الساحليتين ،توسيع هذا النهج ليشمل سائر مناطق البلد.
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ويزداد اهتمام كيانات القطاع الخاص بإحداث تغيير اجتماعي في البلد ،وال سيما في الحد من فقر الدم .وفي ظل األجواء السياسية
الحالية المعقدة ،يزداد االعتراف بدور الب ا
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ويعمل الب ا

في تيسير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

مع وزارة االقتصاد والمالية ووزارة التنمية واإلدماج االجتماعي في وضع آليات جديدة وتنفيذها من أجل تعزيز

االستعداد للطوارئ واالستجابة لها من خالل برامج للحماية االجتماعية .ويشمل هذا العمل إدخال مخططات حماية اجتماعية
مستجيبة للصدمات تدعم مهاجري فنزويال.

توز ع التكاليف
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من المتوقع تمويل  87في المائة من الميزانية المنقحة للخطة االستتتتتتتراتيجية القطرية بمستتتتتتاهمات جديدة من الجهات التالية،
من بين مصادر أخرى:


حكومة بيرو ،التي تعطي األولوية ألنشطة مكافحة الجوع والحد من معدالت فقر الدم؛



كيانات القطاع الخاص ،التي تساهم في المشروعات الميدانية الجديدة ،والسيما في المناطق الساحلية ومناطق مرتفعات
اإلنديز؛



الصين ،التي تدعم أنشطة االتصاالت – بما فيها برنامج تليفزيوني – في إطار الحصيلة  ،1واالستجابة للكوارث؛



مكتب الواليات المتحدة للمستتتتاعدة في حاالت الكوارث وبرنامج االستتتتتعداد للكوارث التابع لمكتب المعونة اإلنستتتتانية
للجماعة األوروبية ،الساعيان إلى تعزيز وضع آليات حكومية جديدة وتنفيذها من أجل االستعداد للطوارئ واالستجابة
لها ،مثل أنشتتتتطة الحماية االجتماعية التي يمكن تكييفها مع حاالت الطوارئ ،بما يشتتتتمل الهجرة الواستتتتعة النطاق من
فنزويال.
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الجدول  :1توز ع تكاليف التنقيح فقط (دوالر أ

جال الت كيز
التحويالت
التنفيذ

ك )
ال ج وع

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

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

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

الحصيلة االست اتيجية 1

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

2 419 689

6 660 220

3 734 600

12 814 509

154 991

1 010 664

233 157

1 398 812

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

2 452 136

ال ج وع الف ع

16 665 457

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)

1 083 255

ال ج وع

17 748 712

الجدول  : 2توز ع تكاليف كا ل الخطة االست اتيجية القط ة عقب التنقيح (دوالر أ

ك )

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

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

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

الحصيلة االست اتيجية 2

الحصيلة االست اتيجية 3

الحصيلة االست اتيجية 1

ا سباب
الج ر ة

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

التحويالت

10 481 132

5 837 033

4 260 519

20 578 684

التنفيذ

1 715 318

491 769

889 147

3 096 234

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

2 827 333

1 418 796

1 186 934

5 433 063

ال ج وع الف ع

15 023 783

7 747 598

6 336 600

29 107 981

976 546

503 594

411 879

1 892 019

16 000 329

8 251 192

6 748 479

31 000 000

جال الت كيز

تكاليف الدعم غير المباشرة
( 6.5في المائة)
ال ج وع

ال ج وع

BI-EB22019-17810A

