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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 )2020
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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.
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()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 استتراتيجية قطرية أو خطة استتراتيجية
قطرية مؤقتة أو خطة استتتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتتتتراة 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  ،)6والمرجع
نفسه ،الملحق الثاني.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد G. Barrett

السيد R. Saravanamuttu

رئيس الديوان

مستشار أول لشؤون البرامج

ومدير 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 أاثر من حصائل خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية يكون مجال ترايزها 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
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)
-3

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/اانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران
 ،2020على النحو الملخص أدناه وفي الملحق.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على  40تنقيحا منها عشرة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،وسبع ة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي ،وتنقيحان بموجب
السلطة المفوضة إلى نائب المدير التنفيذي ،و 11تنقيحا بموجب السلطة المفوضة إلى المديرين اإلقليميين ،و 10تنقيحات بموجب
السلطة المفوضة إلى المديرين القطريين .وبلغ مجموع تكاليف هذه التنقيحات التي يتحملها البرنامج  2.3مليار دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية ( :)2020-2019يوسع هذا التنقيح نطاق توفير
المساعدة الطارئة للسكان المتضررين من استمرار األعمال العدائية ،وتشرد السكان ،وارتفاع أسعار األغذية ،وانخفاض قيمة
العملة ،وتنامي انعدام األمن الغذائي .ووفقا لالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية ،من المتوقع أن يعاني  7.9مليون شخص
من انعدام األمن الغذائي في عام  2020مما يمثل زيادة بنسبة  20في المائة مقارنة بعام  .2019وقد تواصل ارتفاع عدد حاالت
التشرد بوتيرة مثيرة للقلق وبلغ عدد المشردين الجدد  875 000شخص منذ ديسمبر/اانون األول  2019معظمهم من جنوب
محافظة إدلب .وتلبية لالحتياجات المتنامية ،يستهدف هذا التنقيح توسيع نطاق المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح وتغطية برنامج
َّ
ستعزز الحصيلة االستراتيجية  3من
الوجبات المدرسية في إطار الحصيلة االستراتيجية  .1وعقب زيادة معدل انتشار التقزم،
خالل توفير المساعدة التغذوية الوقائية الشاملة لألطفال والحوامل والمرضعات في  174ناحية يتراوح فيها معدل انتشار التقزم
ونقص المغذيات الدقيقة بين متوسط ومرتفع .وسيوسَّع نطاق الدعم المقدم إلى مجتمع العمل اإلنساني في إطار الحصيلة
االستراتيجية  4ليشمل الخدمات التي تتيحها دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية .ويدعم التنقيح مليون
مستفيد آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  6 055 000شخص بتكلفة قدرها  335.9مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( :)2021-2017يستهدف هذا التنقيح التصدي لتدهور األمن الغذائي
والتغذية الناتج عن فترات الجفاف الطويلة والفيضانات المحلية وتفشي دودة الحشد الخريفية وموسم الحصاد السيء الثالث على
التوالي .ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في الجنوب األفريقي ،ستسود حصائل األزمة (المرحلة  3حسب
التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي) اعتبارا من فبراير/شباط  2020في مابوتو ،وغازا ،وإينهامبان ،والمناطق الجنوبية
من مقاطعتي سوفاال ومانيكا ،وفي اابو ديلغادو .ويظل المعدل الوطني النتشار التقزم لدى األطفال دون سن الخامسة مرتفعا
ويبلغ  50في المائة .ويدرج هذا التنقيح سلسلة من المبادرات الرامية إلى تكوين سبل عيش أقدر على الصمود في إطار الحصيلة
االستراتيجية  1من خالل مخططات التأمين المتناهي الصغر المرتبط بمؤشر الطقس ،وإنشاء األصول ،وإرساء نظام لإلنذار

WFP/EB.2/2020/7-D/1

3

سع نطاق المساعدة الطارئة عن طريق عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد في
المبكر بحاالت الجفاف .وسيو َّ
إطار الحصيلة االستراتيجية  2قبل موسم الجدب في المناطق المتضررة من األعاصير والجفاف والنزاع .وتخفيفا لوطأة التقزم،
سع نطاق العمل في ظل الحصيلة االستراتيجية  4لتوفير الدعم التغذوي لألطفال دون سن الخامسة بينما تستهدف األنشطة
سيو َّ
في إطار الحصيلة االستراتيجية  5زيادة اإلنتاج الزراعي لدى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .ويوفر هذا التنقيح
المساعدة لما مجموعه  1 362 914مستفيدا آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  4 876 894شخصا بتكلفة قدرها
 277.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للصومال ( :)2021-2019يتناول هذا التنقيح زيادة االحتياجات اإلنسانية
الناشئة عن حالة الجفاف الشديد والفيضانات المفاجئة وتفشي الجراد الصحراوي .وقد قلصت اآلثار المدمرة لظاهرة الجفاف
في عام  2019تقليصا شديدا إنتاج الحبوب في جنوب الصومال الذي يعتبر سلة الخبز للبلد .وأدت األمطار الغزيرة في موسم
األمطار "دير" إلى فيضانات مفاجئة ،مما سبب تشرد السكان وتضرر األراضي الزراعية والبنى التحتية الرئيسية على نطاق
واسع .ويهدد انتشار الجراد الصحراوي بسرعة اإلنتاج الزراعي في جميع أنحاء البلد بشكل خطير .وسيعاني  1.3مليون شخص
من انعدام األمن الغذائي بمستويات حرجة في عام  2020وفقا لوحدة تحليل األمن الغذائي والتغذية بينما يُحتمل أن يعاني مليون
طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد خالل الفترة نفسها حسب تقديرات مجموعة التغذية .ويستهدف هذا التنقيح تكثيف
العمل في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بغية تلبية احتياجات السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد عن طريق
عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد وتوسيع نطاق الوقاية من سوء التغذية وعالجه لدى األطفال دون سن
الخامسة والحوامل والمرضعات .ودعما لجهود الحكومة والجهات الشريكة ،سيوسَّع نطاق الحصيلة االستراتيجية  6ليشمل
إتاحة خدمات اللوجستيات ،والمشتريات ،وتكنولوجيا المعلومات لمجتمع العمل اإلنساني .ويدعم التنقيح  1 471 050مستفيدا
آخر ليصل مجموع المستفيدين إلى  7 571 315شخصا بتكلفة قدرها  274.8مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لنيجيريا ( :)2022-2019يزيد هذا التنقيح حجم المساعدة الطارئة المقدمة في نيجيريا
سق
حيث يص َّنف  2.9مليون شخص حسب التقديرات على أنهم أشخاص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد وفقا لإلطار المن َّ
( )Cadre harmoniséالصادر في يونيو/حزيران  .2019وتنجم الظروف الحالية عن تكثّف األعمال العدائية في شمال شرق
تكرر حاالت التشرد ،وزيادة مصاعب الوصول ،وتفاقم وضع األمن الغذائي والتغذية .ويزيد التنقيح في
نيجيريا التي تسبب ّ
إطار الحصيلة االستراتيجية  1عدد المستفيدين الذين سيستفيدون من عمليات توزيع األغذية ،والتحويالت القائمة على النقد،
وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل .وعلى الرغم من االرتفاع الحالي في االحتياجات اإلنسانية ،سيُحتفظ في هذا التنقيح باألنشطة
الرامية إلى تحسين سبل العيش في إطار الحصيلة االستراتيجية  .2ويدعم التنقيح  302 677مستفيدا آخر ليصل مجموع
المستفيدين إلى  1 195 277شخصا بتكلفة قدرها  183.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( :)2021-2017يستجيب هذا التنقيح لالحتياجات الملحة للسكان المتضررين
من االنتشار الواسع لحاالت الجفاف والفيضانات وصدمات االقتصاد الكلي قبل موسم الجدب المقبل .ووفقا للتقديرات الواردة
في تقرير صادر في مايو/أيار  2019عن لجنة تقييم هشاشة األوضاع في زمبابوي ،سيعاني  7.7مليون شخص من انعدام األمن
الغذائي في الفترة من يناير/اانون الثاني إلى مارس/آذار  .2020ويستهدف هذا التنقيح تعزيز دعم السكان المتضررين من
األزمات في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من خالل تمديد فترة المساعدة في موسم الجدب وزيادة عدد المستفيدين .وستوفَّر
حصص وقائية من األغذية التي تلبي احتياجات تغذوية خاصة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل
والمرضعات في المقاطعات المستهدفة إلى جانب برامج مراعية للتغذية من أجل التصدي لألسباب األساسية لسوء التغذية.
وسترمي األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  4إلى النهوض بمشاراة أابر في أنشطة دعم سبل العيش مثل إنشاء األصول
والمناولة في مرحلة ما بعد الحصاد وحفظ األغذية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  2 600 000شخص ليصل
مجموع المستفيدين إلى  4 582 656شخصا بتكلفة قدرها  178.3مليون دوالر أمريكي.

-10

التنقيح  8للخطة االستراتيجية القطرية لكولومبيا ( :)2021-2017يوسع هذا التنقيح نطاق المساعدة الطارئة على وجه السرعة
من أجل التصدي لتنامي عدد األشخاص المتضررين من انعدام األمن الغذائي والنزاع .ويبلغ عدد األشخاص المتضررين من
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النزاع والكوارث الطبيعية في اولومبيا  6.3مليون شخص منهم  2.4مليون شخص من المتوقع أن يعانوا من انعدام األمن
الغذائي في عام  ،2020وفقا لالستعراض العام لالحتياجات اإلنسانية لعام  .2020ويمكن أن يصل عدد المهاجرين من فنزويال
في اولومبيا إلى  5.6مليون شخص بحلول نهاية عام  ،2020حسب تنبؤات الفريق المشترك بين الوااالت المعني بتدفقات
الهجرة المختلطة .وتبلغ نسبة المهاجرين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  55في المائة ،وفقا لتقييم لألمن الغذائي في
حاالت الطوارئ الذي أُجري عام  2019في مقاطعات أراواا ،وسيسار ،وال غواخيرا ،ونارينيو ،ونورتي دي سانتاندير الواقعة
على الحدود .ويعزز هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  2عن طريق توفير التحويالت القائمة على النقد للسكان المهاجرين؛
وتقديم الدعم التغذوي الوقائي إلى األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات؛ وتنفيذ أنشطة توزيع األغذية في منطقة
غواخيرا العليا؛ وتوسيع نطاق تغطية الوجبات المدرسية من أجل التصدي الستمرار الزيادة في عدد المهاجرين الملتحقين
بالنظام المدرسي الكولومبي .وسيوسَّع نطاق المساعدة التقنية في إطار الحصيلة االستراتيجية  5لتغطية إنشاء نظم لإلنذار المبكر
ووضع خطط تكيّف مجتمعية من خالل نهج البرنامج الثالثي .ويدعم التنقيح زيادة عدد المستفيدين بمقدار  1 517 120شخصا
ليصل مجموع المستفيدين إلى  3 687 897شخصا بتكلفة قدرها  148.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لمصر ( :)2023-2018يستهدف هذا التنقيح دعم حكومة مصر في تلبية االحتياجات
المتنامية لالجئين الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمقيمين في البلد .وتقوم مصر بإجراء إصالحات اقتصادية رئيسية،
وهو ما جعل الالجئين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم األساسية وتسبب في تدهور سريع في سبل عيشهم .وتمشيا مع الجهود
الحكومية ،يوسع هذا التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  2ويوفر قسائم محددة القيمة بهدف تعزيز التنوع الغذائي لدى عدد
أابر من الالجئين .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  55 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى 1 364 000
شخص بتكلفة قدرها  97مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية ( :)2020-2019يتصدى هذا التنقيح لتدهور
وضع األمن الغذائي والتغذية في البلد .وقد أدى تصاعد األعمال العدائية المسلحة في الشمال الغربي والشمال الشرقي إلى تفاقم
األزمة التي طال أمدها .وعالوة على ذلك ،ضغطت األزمة المالية في لبنان المجاور ضغطا إضافيا هبوطيا على قيمة العملة
السورية بينما أسفر تأثير جائحة اوفيد 19-أيضا عن زيادة االحتياجات اإلنسانية .وسجلت أسعار المواد الغذائية األساسية في
األسواق المحلية ارتفاعا قياسيا وازدادت بنسبة  111في المائة في المتوسط منذ أبريل/نيسان  .2019وأسعار األغذية المسجلة
في الوقت الحالي هي أعلى من متوسط األسعار قبل األزمة بمقدار  14ضعفا ،مما يعني أن الوجبة الصحية ليست في متناول
معظم األسر .ونظرا إلى االحتياجات اإلنسانية المتنامية ،يعزز هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  1من خالل توسيع نطاق
عمليات توزيع األغذية على السكان الضعفاء بشكل ملحوظ .وقد ُوضعت أيضا خطة احترازية لتلبية االحتياجات الغذائية لما
مجموعه  500 000مستفيد آخر لمدة تصل إلى ثالثة أشهر في حال حدوث صدمة ابرى مثل زيادة حاالت التشرد نتيجة
لتصاعد مفاجئ في أعمال العنف أو حاالت العودة التلقائية .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،4سيوسّع برنامج التغذية الوقائية
للبرنامج نطاق التغطية ليشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء
والبنات .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  1 400 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى 7 455 000
شخص بتكلفة قدرها  87.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لهايتي ( :)2023-2019يستهدف هذا التنقيح مساعدة الفئات السكانية الشديدة الضعف
التي تضررت من شدة عدم استقرار الوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي في البلد .وما زالت هايتي تعاني من نقص في
الوقود ،وانخفاض قيمة العملة ،وارتفاع أسعار األغذية والخدمات األساسية ،وتقلّص اإلنتاج الزراعي .ووفقا لالستعراض العام
لالحتياجات اإلنسانية الذي أجري في يناير/اانون الثاني  ،2020من المتوقع أن يحتاج  4.1مليون شخص إلى المساعدة بحلول
مارس/آذار  ،2020بمن فيهم مليون شخص في المرحلة  4حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي .وعلى الرغم من
أن تقييم التأثير الكامل لجائحة اوفيد 19-في هايتي ال يزال جاريا ،فإن الجائحة تع ّقد بشكل ملحوظ البيئة التشغيلية الصعبة أصال.
ويعزز هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  1من خالل زيادة دعم األشخاص المصنفين في المرحلة  4حسب التصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذائي بفضل إتاحة مزيج من عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد في السياقات الريفية وشبه
الحضرية .وفي مناطق مختارة يتعرض سكانها لخطر ارتفاع معدل سوء التغذية الحاد الشامل ،اتخذ البرنامج الترتيبات الرامية
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إلى توفير حصص التغذية التكميلية الشاملة للحوامل والمرضعات من النساء والبنات ولألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6
أشهر و 23شهرا .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  650 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى
 2 121 000شخص بتكلفة قدرها  64.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ( :)2023-2019يتصدى هذا التنقيح لتدهور الوضع األمني السريع
الذي أدى إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية .وقد أسفر تكثّف أنشطة الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة عن تشريد السكان على
نطاق واسع وتعطيل الخدمات األساسية .وفي  12فبراير/شباط  ،2020اان هناك أاثر من  765 000شخص مشرد ،بتسجيل
حاالت تشرد جديدة مبلّغ عنها يوميا .وأشارت التقديرات الواردة في اإلطار المنسق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019
إلى معاناة  1.2مليون شخص من انعدام األمن الغذائي في الفترة من أاتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/اانون األول .2019
سع هذا التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  1ليشمل عددا أابر من المشردين داخليا وأفراد
ونظرا إلى االحتياجات المتنامية ،يو ّ
المجتمعات المضيفة واألشخاص المتضررين من موسم الجدب من خالل إتاحة مزيج من عمليات توزيع األغذية والتحويالت
القائمة على النقد .وسيقدَّم الدعم التغذوي عن طريق التغذية التكميلية الشاملة إلى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر
و 23شهرا والحوامل والمرضعات ،بينما سيحصل مقدمو الرعاية الذين يصحبون األطفال لتلقي عالج سوء التغذية الحاد
المعتدل على حصص غذائية عينية شهرية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  336 000شخص ليصل مجموع
المستفيدين إلى  3 450 380شخصا بتكلفة قدرها  59.8مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي
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التنقيح  6للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018يدعم هذا التنقيح السكان الضعفاء المتضررين من جائحة
اوفيد .19-وقد طلبت حكومة غواتيماال من البرنامج أن يتيح خدمات سالسل اإلمداد على نطاق واسع بهدف مساعدة أاثر من
مليون أسرة تضررت اقتصاديا من التدابير المتخذة الحتواء هذه الجائحة .ويعزز هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  6من خالل
زيادة توفير الخدمات عند الطلب للحكومة والجهات الشريكة في مجاالت سالسل اإلمداد ،واللوجستيات ،وتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ،وإدارة المستودعات .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  77.7مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية للسودان ( :)2023-2019يتصدى هذا التنقيح لتنامي انعدام األمن الغذائي وسوء
التغذية نتيجة ألزمة اقتصادية حادة .وما فتئ السودان يعاني من ارتفاع معدالت التضخم ،وارتفاع أسعار األغذية ،وارتفاع
تكاليف اإلنتاج والنقل ،ونقص في النقد والوقود .وقد اان هناك  9.3مليون شخص أي نحو ربع سكان البلد ممن يحتاجون إلى
المساعدة اإلنسانية بحلول نهاية عام  2019مقارنة بما مجموعه  5.7مليون شخص في أوائل عام  .2019وتبعا لطلب الحكومة
يوسع التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  4للسماح بشراء  200 000طن متري من القمح من مصادر دولية للمساعدة على
التصدي للنقص البالغ األغذية على نطاق البلد .وسيكثَّف العمل في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لتشجيع تنوع الخيارات
المتصلة بسبل العيش من خالل تعزيز قدرات المنظمات المجتمعية المحلية المتعلقة بإنتاج مواقد مقتصدة في استهالك الوقود.
وسيعمل البرنامج أيضا مع حكومات الواليات في المناطق المعرضة للصدمات الطبيعية لتعزيز دور الوجبات المدرسية اشبكة
أمان مستجيبة للصدمات بهدف تدعيم األمن الغذائي لألسر .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  67.9مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية ألفغانستان ( :)2022-2018يتصدى هذا التنقيح لتفاقم وضع األمن الغذائي والتغذية
الناجم جزئيا عن الجفاف المدمر .وقد أشارت تقديرات التحليل الذي أُجري للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي في عام
 2019إلى معاناة  11.3مليون شخص في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني  2019إلى مارس/آذار  2020من انعدام األمن
صنفوا في المرحلة  4حسب التصنيف
صنفوا في المرحلة  3و 2.7مليون شخص ُ
الغذائي الحاد الشديد منهم  8.6مليون شخص ُ
المتكامل لمراحل األمن الغذائي .ويوسّع هذا التنقيح النطاق الجغرافي للحصيلة االستراتيجية  1ليشمل مقاطعات بغالن ،وبلخ،
وجوزجان ،واابيسا ،وخوست ،ولوغار ،وبكتيا ،ونمروز ،ويوفر المساعدة للسكان الضعفاء عبر عمليات توزيع األغذية
والتحويالت القائمة على النقد .وستراز الحصيلة االستراتيجية  2على مشروعات إلنشاء أصول مستدامة ستحسن قدرة
َّ
وستعزز الحصيلة االستراتيجية  3لمنح األولوية للمقاطعات التي
المجتمعات المحلية على التصدي للصدمات في المستقبل.
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تتحمل العبء األثقل لسوء التغذية الحاد وفقا لمجموعة التغذية بينما توفَّر المساعدة التغذوية الوقائية عن طريق التغذية التكميلية
الشاملة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات .وسترتقي األنشطة في إطار الحصيلة
االستراتيجية  4بسالسل القيمة للقمح والصويا وتدعم المبادرات الوطنية لتقوية األغذية .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد
المستفيدين بمقدار  3 979 524شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  17 493 524شخصا بتكلفة قدرها  59مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية للنيجر ( :)2024-2020يستهدف هذا التنقيح تلبية االحتياجات الطارئة للسكان الضعفاء
المعرضين لآلثار غير المباشرة للنزاعات المسلحة في بوراينا فاسو ،ومالي ،ونيجيريا المجاورة .ويؤدي تدهور الوضع األمني
السريع في تلك البلدان إلى التشريد القسري وزيادة االحتياجات اإلنسانية؛ ويوجد  220 000الجئ من مالي ونيجيريا حسب
التقديرات في النيجر في الوقت الحالي .ووفقا لتحليل اإلطار المنسق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني  ،2019من المرتقب
تسجيل ارتفاع شديد في االحتياجات مقارنة باألعوام الماضية إذ يُتوقع أن يحتاج  1.9مليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية
خالل موسم الجدب في عام  .2020واستجابة لذلك ،يزيد هذا التنقيح عدد المستفيدين في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لتمكين
البرنامج من توفير المساعدة عبر عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد لعدد أابر من المشردين داخليا والالجئين
والسكان المضيفين .وسيتاح عالج سوء التغذية الحاد المعتدل لعدد أابر من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و23
شهرا والحوامل والمرضعات .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  1 126 838شخصا ليصل مجموع
المستفيدين إلى  6 643 496شخصا بتكلفة قدرها  48.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االستراتيجية القطرية للبنان ( :)2021-2018يستهدف هذا التنقيح التصدي للضعف المتزايد في صفوف
الالجئين السوريين وتخفيف وطأة تدهور الوضع االقتصادي في لبنان .وقد شهد البلد اضطرابات مدنية منذ أاتوبر/تشرين األول
 2019إذ يحتج آالف األشخاص على زيادة الضرائب والفساد والظلم االجتماعي والتدهور االقتصادي .ويهدف هذا التنقيح إلى
زيادة حجم عمليات توزيع األغذية في إطار الحصيلة االستراتيجية  1على الالجئين السوريين وتوسيع نطاق دعم السكان
اللبنانيين الضعفاء .وستوفَّر التحويالت القائمة على النقد لالجئين العائدين إلى الجمهورية العربية السورية قبل مغادرتهم،
بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  125 000شخص
ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 132 055شخصا بتكلفة قدرها  46.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلثيوبيا ( :)2020-2019يستهدف هذا التنقيح تخفيف وطأة جائحة اوفيد19-
تكرر
واستيعاب مساهمة جديدة من الجهات المانحة ترمي إلى تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية للسكان المتضررين من ّ
حاالت الجفاف والفيضانات وتفشي الجراد في اآلونة األخيرة .وعلى غرار عدة بلدان ،تتعرض إثيوبيا لمخاطر إنسانية وإنمائية
ال يُستهان بها وترتبط بجائحة اوفيد 19-وتكون لها آثار ابيرة على الفئات الضعيفة .وقد ُرفعت قيمة ميزانية الحصيلة
االستراتيجية  4لالستفادة من مساهمة الجهات المانحة التي ترمي إلى شراء  72 440طنا متريا من القمح وتسليمها في مواقع
مختارة على نطاق إثيوبيا .ونظرا إلى تصاعد تأثير جائحة اوفيد ،19-سيوسَّع نطاق الحصيلة االستراتيجية  5إلتاحة خدمات
سالسل اإلمداد التي تمس الحاجة إليها للحكومة والجهات الفاعلة اإلنسانية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  39.7مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية للفلبين ( :)2023-2018يعزز هذا التنقيح دعم جهود الحكومة لالستعداد للطوارئ
واالستجابة لها من أجل تحسين القدرة الوطنية على الصمود للصدمات الطبيعية ويزيد المساعدة المقدمة إلى السكان الذين يعانون
سع التنقيح من خالل تكييف األنشطة في إطار
من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من النزاع المسلح في مينداناو .وسيو ّ
الحصيلة االستراتيجية  4نطاق دعم إدارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلنشاء مرااز متنقلة لعمليات الطوارئ وتصميم
سع أيضا نطاق توفير المساعدة عبر
بروتواوالت لالتصاالت ودورات تدريبية للمشغلين ومنسقي االستجابة للطوارئ .وسيو ّ
عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لألشخاص المتضررين من القتال بين
الحكومة والجماعات المسلحة .وتنطوي الحصيلة االستراتيجية  1أيضا على توفير أغذية تلبي احتياجات تغذوية خاصة لألطفال
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دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار 42 230
شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  370 030شخصا بتكلفة قدرها  8.6مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لمالي ( :)2024-2020يسمح هذا التنقيح للبرنامج بتلبية االحتياجات اإلنسانية المتنامية
الناشئة عن تدهور الوضع األمني وتأثير الصدمات المناخية .واستنادا إلى نتائج اإلطار المنسق الصادر في عام  ،2019تشير
التقديرات إلى معاناة  3.6مليون شخص من انعدام األمن الغذائي في الوقت الحالي .ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع خالل موسم
الجدب من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول  2020عندما يُرتقب أن يعاني قرابة  4.9مليون شخص من انعدام األمن الغذائي.
وقد أصبح النزاع وتأثيره على المجتمعات المحلية اآلن المحراين الرئيسيين النعدام األمن الغذائي في المناطق الوسطى
والشمالية من مالي ،بتسجيل ارتفاع شديد في عدد حاالت التشرد المبلّغ عنها في منطقة موبتي .وتمشيا مع نتائج اإلطار المنسق،
ُوسّع نطاق الحصيلة االستراتيجية  1ليشمل عددا إضافيا من المستفيدين قبل موسم الجدب من خالل عمليات توزيع األغذية
والدعم التغذوي ،والتحويالت القائمة على النقد حيثما أمكن .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار 317 170
شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  3 272 150شخصا بتكلفة قدرها  23.8مليون دوالر أمريكي.
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مكون االستجابة للطوارئ في الخطة
التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لغانا ( :)2023-2019يدرج هذا التنقيح ّ
االستراتيجية القطرية لتخفيف وطأة تدهور وضع األمن الغذائي في أعقاب القيود المفروضة بسبب جائحة اوفيد .19-وتسفر
تدابير اإلغالق المقترنة بالحدود المغلقة وتعطيل االقتصاد العالمي عن خفض دخل األسر بسبب ارتفاع أسعار السلع األساسية
والحد من النشاط االقتصادي وتقلّص فرص الحصول على الخدمات االجتماعية .ويدرج التنقيح الحصيلة االستراتيجية  5الجديدة
التي تنطوي على توزيع األغذية على السكان الضعفاء المتضررين من التدابير المتصلة بجائحة اوفيد .19-ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  100 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  325 000شخص بتكلفة قدرها  22مليون دوالر
أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون بموجب السلطة المفوضة إليهم
-24

التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لليبريا ( :)2023-2019يتصدى هذا التنقيح لجائحة اوفيد 19-التي أدت إلى تفاقم
وضع السكان الضعفاء غير المستقر أصال .وقد أعلنت الحكومة تدابير ترمي إلى التصدي النتشار الفيروس وتشمل إغالق
المدارس والعديد من أنواع األعمال التجارية وفرض قيود صارمة على الحراة في بعض المناطق .وال تتمتع ليبريا بوضع جيد
يمكنها من استيعاب اآلثار ال ِّ ّ
معطلة الناجمة عن تدابير احتواء الجائحة على سبل العيش واألسواق وسالسل اإلمدادات الغذائية،
مما أسفر عن زيادة انعدام األمن الغذائي .وفي المناطق التي ُ
طبقت فيها تدابير اإلغالق سيوسَّع نطاق الحصيلة االستراتيجية 2
ليشمل عمليات توزيع األغذية لضمان استمرار حصول األسر الضعيفة على األغذية .وتحسينا لدعم جهود الحكومة والجهات
الشريكة ،أُدرجت الحصيلة االستراتيجية  4الجديدة التي تنطوي على إتاحة خدمات سالسل اإلمداد ،واللوجستيات ،واالتصاالت
في حاالت الطوارئ من أجل تعزيز االستجابة للطوارئ .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار 2 065 000
شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 240 000شخص بتكلفة قدرها  39.1مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لموريتانيا ( :)2022-2019يجسد هذا التنقيح زيادة احتياجات السكان المتضررين من
حاالت الجفاف المتتالية والسكان الذين يتدهور أمنهم الغذائي بسبب تدابير احتواء جائحة اوفيد .19-وقد تعرضت موريتانيا في
السنوات األخيرة لحاالت جفاف متعددة أثرت تأثيرا شديدا على سبل العيش واستنفدت آليات التصدي األسرية .ويهدد هذا الوضع
بالتسبب في موسم جدب قاس للغاية في عام  2020إذ يُتوقع حسب اإلطار المنسق أن يواجه  610 000شخص ظروف األزمات،
سع التنقيح نطاق األنشطة
مما يعد أسوأ توقع لوضع األمن الغذائي في البلد على اإلطالق .واستجابة لالحتياجات المتنامية ،سيو ّ
في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من خالل زيادة توزيع األغذية والدعم التغذوي لألسر المتضررة من القيود المفروضة بسبب
جائحة اوفيد .19-وسيزيد الدعم في موسم الجدب في إطار الحصيلة االستراتيجية  4عن طريق توسيع نطاق األنشطة الرامية
إلى إنشاء األصول في المناطق المتضررة بينما تدرج الحصيلة االستراتيجية  6توفير خدمات اللوجستيات وسالسل اإلمداد
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للحكومة ومجتمع العمل اإلنساني األوسع .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  236 076شخصا ليصل مجموع
المستفيدين المنقح إلى  680 642شخصا بتكلفة قدرها  32.2مليون دوالر أمريكي.
-26

التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية لمصر ( :)2023-2018يتصدى هذا التنقيح لزيادة انعدام األمن الغذائي عقب اعتماد
تدابير احتواء جائحة اوفيد 19-التي أسفرت عن تق ّلص فرص العمل والدخل وانخفاض اإلنتاج الزراعي وتعطيل قطاع السياحة
مع ما يقابل ذلك من زيادة في االحتياجات األساسية .واستنادا إلى معايير هشاشة األوضاع ،يوسّع التنقيح نطاق الحصيلة
االستراتيجية  2لزيادة توزيع األغذية على األسر المتضررة من األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة اوفيد 19-وتوفير
َّ
وستعزز أنشطة بناء القدرة على الصمود أيضا في إطار الحصيلة االستراتيجية  4من خالل
التحويالت القائمة على النقد لها.
األنشطة الرامية إلى إنشاء األصول للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 735 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 111 000شخص بتكلفة قدرها  31مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لغامبيا ( :)2021-2019يستهدف هذا التنقيح التصدي لتدهور وضع األمن الغذائي
والتغذية الذي تفاقم بسبب ظهور موسم الجدب في وقت مبكر وفرض القيود المرتبطة بجائحة اوفيد .19-ووفقا لإلطار المنسق
الصادر في عام  ،2020يحتاج  177 000شخص إلى المساعدة الطارئة الفورية .ويزيد التنقيح في إطار الحصيلة االستراتيجية
 1توزيع األغذية على السكان الذين يعانون من ضعف شديد والمتضررين من التدابير المتصلة بجائحة اوفيد ،19-بمن فيهم
ابار السن ،واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،واألشخاص ذوو اإلعاقة ،واألشخاص الذين يواجهون
صعوبات اقتصادية شديدة في ظل الحجر الصحي .وسيوا َجه تدهور مؤشرات التغذية في إطار الحصيلة االستراتيجية  3من
خالل برامج التغذية الشاملة التي تشمل توفير األغذية المغذية للحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألطفال دون سن
الخامسة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  433 182شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  733 000شخص
بتكلفة قدرها  19.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لبوروندي ( :)2020-2018يوفر هذا التنقيح المساعدة لألسر الضعيفة التي تضررت
من تدابير احتواء جائحة اوفيد .19-وتنتشر الجائحة في سياق يشهد األمطار الغزيرة والفيضانات واالنهيارات األرضية منذ
أاتوبر/تشرين األول  ،2019مما أثر تأثيرا شديدا على إنتاج البقول والحبوب .وقد اان لتدابير إغالق الحدود وفرض القيود
على الحراة نتيجة لجائحة اوفيد 19-عواقب وخيمة على العمل وتوافر األغذية والمواد األساسية في األسواق .ويوسّع هذا
التنقيح عمليات توزيع األغذية في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من أجل دعم األسر الشديدة الضعف التي تعاني اآلن من
التدابير المتخذة نتيجة للجائحة .وفي ضوء البيئة التشغيلية المعقدة ،ستتاح خدمات اللوجستيات ،وسالسل اإلمداد ،واالتصاالت
في حاالت الطوارئ عند الطلب للحكومة والجهات الشريكة في إطار الحصيلة االستراتيجية  .5ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد
المستفيدين بمقدار  250 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 527 840شخصا بتكلفة قدرها  19.3مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  8للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018يستهدف هذا التنقيح تخفيف وطأة زيادة انعدام األمن الغذائي
عقب اعتماد تدابير احتواء جائحة اوفيد .19-وتبعا لطلب الحكومة والجهات الشريكة ،سيعزز هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية
 6من خالل إتاحة خدمات سالسل اإلمداد واالتصاالت في حاالت الطوارئ وإدارة المعلومات وتوفير التحويالت القائمة على
النقد واستهداف المستفيدين عند الطلب من أجل تيسير العمليات الميدانية الفعالة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  16مليون دوالر
أمريكي.

-30

التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية لبيرو ( :)2022-2018يستجيب هذا التنقيح للطلب الموجه من وزارة الشؤون الخارجية
في بيرو إلى األمم المتحدة والداعي إلى دعم الحكومة في التصدي لجائحة اوفيد .19-ويدرج التنقيح الحصيلة االستراتيجية 4
الجديدة التي تنطوي على توفير التحويالت القائمة على النقد للمهاجرين الفنزويليين غير المشمولين بالنظام الوطني للحماية
االجتماعية وللمجتمعات المحلية المضيفة الضعيفة في المناطق الحدودية المتضررة من هذه الجائحة .وستتاح خدمات سالسل
اإلمداد واللوجستيات عند الطلب في إطار الحصيلة االستراتيجية  5الجديدة لدعم الحكومة ومجتمع العمل اإلنساني في تنفيذ
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استجابة إنسانية فعالة .ويدرج التنقيح عددا إضافيا من المستفيدين مقداره  98 400مستفيد بتكلفة قدرها  15.7مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ( :)2021-2018يستجيب هذا التنقيح لوضع أدت فيه حالة الجفاف التي
طال أمدها إلى تعاقب مواسم الحصاد السيئة في بعض أنحاء البلد .وتُستنزف االحتياطيات الغذائية لألسر بسرعة بينما تبدي
مؤشرات االقتصاد الكلي تباطؤا اقتصاديا في عام  2020بانخفاض فرص العمل والدخل لألشخاص األشد ضعفا .وتلبية
لالحتياجات المتزايدة على طول منطقة الممر الجاف ،سيوسَّع نطاق األنشطة الرامية إلى إنشاء األصول في إطار الحصيلة
االستراتيجية  .3وسيحصل األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي في المرحلة  4حسب التصنيف المتكامل لمراحل
األمن الغذائي على الدعم عن طريق التحويالت القائمة على النقد في إطار الحصيلة االستراتيجية  .4وفي إطار الجهود الرامية
إلى تحسين التغذية ،سيبدأ تنفيذ مشروع تجريبي لألغذية الطازجة في ظل الحصيلة االستراتيجية  .2ويؤدي التنقيح إلى زيادة
عدد المستفيدين بمقدار  536 155شخصا في الفترة  2021-2020ليصل مجموع المستفيدين إلى  2 836 155شخصا بتكلفة
قدرها  13.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية للعراق ( :)2024-2020يوفر هذا التنقيح دعما إضافيا للسكان الضعفاء المقيمين في
المخيمات .وقد شهد العراق منذ أاتوبر/تشرين األول  2019اضطرابات داخلية بسبب الفساد وعدم توافر فرص للعمل .وأثرت
هذه االحتجاجات على النظم الحكومية العراقية ،وخصوصا تلك المتعلقة باستمرار الخدمات المالية بين المصارف التي يديرها
البنك المرازي العراقي .وهذا أمر يثير القلق بالنسبة إلى عمليات البرنامج في العراق ألن التحويالت القائمة على النقد ستو َّفر
بدال من المساعدة الغذائية العينية اعتبارا من عام  .2020وعالوة على ذلك ،تجدَّد تدفق الالجئين السوريين خالل األشهر األخيرة
من عام  2019بسبب العمليات العسكرية المتواصلة في شمال الجمهورية العربية السورية .وعليه ،يوسّع التنقيح نطاق الحصيلة
االستراتيجية  1ويدرج تقديم المساعدة الغذائية العينية إلى الالجئين السوريين اإلضافيين والعائدين العراقيين الذين يقيمون في
المخيمات .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  30 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 088 770شخصا
بتكلفة قدرها  12مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لجزر المحيط الهادئ ( :)2022-2019يسمح هذا التنقيح
للبرنامج بدعم البلدان واألقاليم الجزرية في المحيط الهادئ في تخفيف وطأة جائحة اوفيد .19-وقد اتخذت عدة حكومات في
منطقة المحيط الهادئ تدابير حاسمة لالستعداد للجائحة وتخفيف وطأتها من أجل مكافحتها ،بما في ذلك إعالن حاالت الطوارئ
الوطنية وإغالق الحدود ،مما أدى إلى انخفاض شديد في الخدمات األساسية المتاحة للسكان المحليين .وحد إلغاء الرحالت الجوية
التجارية من قبل شراات النقل الكبرى من الحراة الدولية لألشخاص والبضائع .ويضيف التنقيح الحصيلة االستراتيجية  2التي
تتصل بتوفير الخدمات وتنطوي على إتاحة خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية للعاملين اإلنسانيين ،واألطباء المتخصصين
واإلمدادات الطبية ،وسائر مواد اإلغاثة اإلنسانية التي تمس الحاجة إليها .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  10.4مليون دوالر
أمريكي.

-34

التنقيح  7للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018يدعم هذا التنقيح الحكومة في تلبية احتياجات السكان
المتضررين من ظهور اوفيد .19-ويعزز التنقيح الحصيلة االستراتيجية  6من خالل إتاحة خدمات سالسل اإلمداد،
واللوجستيات ،واالستهداف ،وإدارة المستفيدين ،والتحويالت القائمة على النقد للحكومة والجهات الشريكة من أجل تحسين
االستجابة للطوارئ .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  7.8مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون بموجب السلطة المفوضة إليهم
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التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلثيوبيا ( :)2020-2019يستهدف هذا التنقيح دعم االتحاد األفريقي في التصدي
لتأثير جائحة اوفيد 19-على نطاق القارة .ويوسّع التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  5للسماح بإتاحة خدمات الشحن الجوي
وتسليم معدات الحماية الشخصية التي تشمل الكمامات والقفازات وواقيات الوجه المرسلة من المراز اإلنساني للبرنامج في
أديس أبابا إلى  27بلدا أفريقيا .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  10ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية لغواتيماال ( :)2021-2018يدعم هذا التنقيح مشروع البرنامج المشترك للتمكين
االقتصادي للمرأة الريفية في البلد الذي ُمدّد حتى نهاية عام  .2020وقد حصل البرنامج أيضا على التمويل من صندوق األمم
المتحدة لبناء السالم من أجل تنفيذ األنشطة التكميلية .ويدعّم هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  4من خالل إتاحة أنشطة تعزيز
القدرات لمنظمات المزارعين لالرتقاء بدور المرأة في سلسلة القيمة الزراعية .وسيوسَّع نطاق األنشطة في إطار الحصيلة
االستراتيجية  6لتحسين قدرة الحكومة المتصلة بخدمات سالسل اإلمداد وإدارة المستودعات .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح
 9ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  7للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( :)2020-2018يستهدف هذا التنقيح دعم
المشروعات التي تمولها المديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية التابعة للمفوضية األوروبية
(المديرية العامة) .وبناء على طلب المديرية العامة ،تتولى دائرة الطيران في البرنامج إدارة الرحالت الجوية للمديرية العامة
في البلد .والغرض األولي المنشود هو إتاحة وسيلة موثوقة وفعالة للنقل الجوي من أجل تيسير تنفيذ مشروعات المساعدة
اإلنسانية والتنمية في حاالت الطوارئ وبعدها .وما زالت جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه إحدى أطول حاالت الطوارئ
وأاثرها تعقيدا في العالم .وعلى الرغم من االنتقال السلمي إلى حكومة جديدة في عام  ،2019تستمر النزاعات المسلحة
ويستضيف البلد خمسة ماليين من المشردين داخليا .ويزيد التنقيح األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  5من أجل توفير
خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية دعما للمشروعات التي تمولها المديرية العامة وتواجه مصاعب هائلة في الوصول إلى
السكان الموجودين في المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر أراضي البلد الشاسعة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للتنقيح  6.1مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية إيران اإلسالمية ( :)2020-2018يستهدف هذا التنقيح تخفيف وطأة
جائحة اوفيد 19-والصدمات الطبيعية على السكان الضعفاء وتعزيز الحصائل المتعلقة بالتعليم وسبل العيش .ويوسّع التنقيح
نطاق العمل في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لتوفير المساعدة الطارئة عن طريق التحويالت القائمة على النقد أو عمليات
توزيع األغذية التي تستهدف السكان المتضررين من األزمات؛ وتقديم الدعم إلى الحكومة في تعزيز القدرات لالستعداد للطوارئ
واالستجابة لها؛ وتوفير الدعم المشروط ،وال سيما للنساء والبنات الالجئات ،بهدف تحفيز األنشطة المتصلة بالتعليم وسبل العيش
وتيسيرها؛ وضمان حصول التالميذ والمعلمين في المدارس االبتدائية والثانوية على وجبات خفيفة يومية .ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  15 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  107 100شخص بتكلفة قدرها  4.7مليون دوالر
أمريكي.

-39

ممول من صندوق
التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية لسيراليون ( :)2024-2020يستهدف هذا التنقيح إدماج مشروع َّ
األمم المتحدة لبناء السالم وتوسيع نطاق عمليات الوجبات المدرسية للبرنامج .وسيوسَّع نطاق الحصيلة االستراتيجية  2للسماح
الممول من
الممول من الحكومة في سبع مناطق إضافية .وسيُد َمج المشروع
للبرنامج بتدعيم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية
َّ
َّ
صندوق األمم المتحدة لبناء السالم في الحصيلة االستراتيجية  4ويشارك في تنفيذه البرنامج مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وستتاح األنشطة الرامية إلى إنشاء األصول للنساء والشباب ويدعمها تدريب متعلق بالممارسات الزراعية المحسنة والزراعة
المراعية للتغذية واإلدارة في مرحلة ما بعد الحصاد وإضافة القيمة والتسويق .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين
بمقدار  16 650شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  478 504أشخاص بتكلفة قدرها  4.7مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لمالي ( :)2024-2020يلبي هذا التنقيح االحتياجات الغذائية للسكان المتضررين من
تدابير احتواء جائحة اوفيد 19-ويدعم الجهود اإلنسانية المبذولة في مالي من خالل تولي البرنامج إلدارة برنامج الرحالت
الجوية للمديرية العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية .واستجابة لتأثير جائحة اوفيد ،19-يكيّف هذا
التنقيح العمل في إطار الحصيلتين االستراتيجيتين  3و 4ليشمل الدعم غير المشروط لشبكات األمان بهدف تجنب استمرار
َّ
وستعزز الحصيلة االستراتيجية  6عن طريق إتاحة خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية
تدهور وضع األمن الغذائي والتغذية.
الممولة من المديرية العامة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  4.1مليون دوالر أمريكي.
دعما للمشروعات
َّ

11
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لكينيا ( :)2023-2018أجري هذا التنقيح نتيجة اتفاق أُبرم بين البرنامج والمديرية
العامة للعمليات األوروبية للحماية المدنية والمعونة اإلنسانية في فبراير/شباط  2020وسيتولى البرنامج بموجبه إدارة الرحالت
الجوية للمديرية العامة في اينيا لمدة سنة واحدة .ويهدف االتفاق مع المديرية العامة إلى تيسير إتاحة الخدمات الجوية للسكان
المحتاجين إلى المساعدة في شمال اينيا ،حيث تعرقل أوضاع النزاع وانعدام األمن والبنى التحتية السيئة واالفتقار إلى خدمات
النقل الجوي التجاري أو محدوديتها عرقلة شديدة قدرة العاملين اإلنسانيين واإلنمائيين على الوصول إلى مواقع تنفيذ المشروعات
جوا .وسيوسَّع بالتالي نطاق العمل في إطار الحصيلة االستراتيجية  4ليشمل توفير الخدمات عند الطلب في شكل خدمات النقل
الجوي للمساعدة اإلنسانية دعما للمشروعات التي تمولها المديرية العامة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  4ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لهايتي ( :)2023-2019يستجيب هذا التنقيح لالضطرابات المدنية وزيادة انعدام األمن
الغذائي التي حثت مجتمع العمل اإلنساني على طلب تمديد خدمات البرنامج المتاحة عند الطلب من أجل المساعدة على التغلب
على تحديات النقل والوصول والتسليم .ويوسّع التنقيح بالتالي المساعدة في إطار الحصيلة االستراتيجية  7التي تشمل إتاحة
خدمات اللوجستيات ،وسالسل اإلمداد ،والنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية للحكومة والجهات الشريكة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للتنقيح  3.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لنيبال ( :)2023-2019يستهدف هذا التنقيح دعم جهود االستعداد في صفوف السكان
المعرضين للصدمات الطبيعية .وتيسر األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1االستهداف وتحليل المستفيدين بالتنسيق
الوثيق مع الحكومة والجهات الشريكة لمجموعة األمن الغذائي لضمان استهداف المناطق الجغرافية والمستفيدين األشد ضعفا
في إطار عمليات التوزيع .وقد ُايّفت الحصيلة االستراتيجية  4لتشمل توفير خدمات التخزين والمناولة في مرحلة ما بعد الحصاد
للحكومة والجهات الشريكة؛ وتكثيف استخدام التحويالت القائمة على النقد؛ وإجراء تحليل لمخاطر الفيضانات على مستوى
األسر قبل بداية الفيضانات التي تحدث عادة خالل موسم الرياح الموسمية من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول .ويؤدي التنقيح
إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  51 898شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 727 891شخصا بتكلفة قدرها 822 000
دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية قيرغيزستان ( :)2022-2018يستجيب هذا التنقيح لطلب مقدم من الحكومة
للحصول على المساعدة في تخفيف وطأة جائحة اوفيد 19-على السكان األشد ضعفا .وفي  23مارس/آذار  2020بعد تأايد
أول حاالت اإلصابة بمرض اوفيد 19-في البلد ،أعلنت حكومة قيرغيزستان حالة الطوارئ واتخذت إجراءات حاسمة من أجل
التصدي لهذا التهديد .وشملت التدابير المتخذة فرض القيود على الحدود ،وتدابير اإلغالق ،وإلغاء التجمعات الجماهيرية ،وإغالق
مؤسسات التعليم والمطاعم والمتاجر واألسواق ،مما أثر تأثيرا مدمرا على جميع القطاعات االقتصادية .وسيوزع البرنامج
األغذية على األيتام واألطفال المحرومين من رعاية الوالدين؛ ونزالء المؤسسات االجتماعية؛ وابار السن؛ واألشخاص ذوي
اإلعاقة ،بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية في إطار األنشطة المنفذة في ظل الحصيلة االستراتيجية  .1وتبلغ التكلفة
اإلجمالية للتنقيح  200 000دوالر أمريكي.
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الملحق
الخطط االستراتيجية القطرية و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2020
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
الجمهورية العربية
السورية ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2019

االستجابة لألزمات

موزامبيق ،التنقيح 6

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

528 302 436

الصومال ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2021-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

1 283 704 733

274 784 036

نيجيريا ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2019

االستجابة لألزمات

587 524 542

183 497 004

771 021 546

زمبابوي ،التنقيح 6

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات

468 404 321

178 296 632

646 700 952

كولومبيا ،التنقيح 8

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات

256 198 457

148 172 243

404 370 700

مصر ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات

458 368 907

97 036 446

555 405 353

الجمهورية العربية
السورية ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2019

االستجابة لألزمات

1 722 163 487

87 378 256

1 809 541 744

هايتي ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

203 862 542

64 499 522

268 362 064

بوركينا فاسو ،التنقيح 4

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

376 667 321

59 826 917

436 494 237

1 386 306 865

335 856 622

1 722 163 487

277 574 130

805 876 566
1 558 488 770
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الخطط االستراتيجية القطرية و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2020
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
غواتيماال ،التنقيح 6

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

78 959 511

77 733 315

156 692 827

السودان ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

2 277 224 282

67 858 140

2 345 082 421

أفغانستان ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

890 191 442

59 032 116

949 223 557

النيجر ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

االستجابة لألزمات

1 055 624 308

48 222 018

1 103 846 326

لبنان ،التنقيح 6

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

1 756 886 101

46 181 301

1 803 067 402

إثيوبيا ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2019

االستجابة لألزمات

942 671 236

39 710 473

982 381 709

الفلبين ،التنقيح 4

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

42 071 126

8 571 565

50 642 692

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها نائب المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
مالي ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

االستجابة لألزمات

525 128 912

23 760 135

548 889 047

غانا ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

72 047 570

22 063 312

94 110 883

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون
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الخطط االستراتيجية القطرية و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2020
الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

ليبريا ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

50 169 116

39 126 693

89 295 809

موريتانيا ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

132 368 299

32 237 574

164 605 872

مصر ،التنقيح 4

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

555 405 353

31 038 927

586 444 281

غامبيا ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2019

االستجابة لألزمات

29 628 736

19 483 630

49 112 366

بوروندي ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

176 539 738

19 283 410

195 823 148

غواتيماال ،التنقيح 8

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

164 469 334

16 049 732

180 519 066

بيرو ،التنقيح 5

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات

31 000 000

15 725 446

46 725 446

هندوراس ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

بناء القدرة على الصمود/
االستجابة لألزمات/
األسباب الجذرية

174 642 970

13 628 229

188 271 199

العراق ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

االستجابة لألزمات

460 514 522

12 034 655

472 549 177

جزر المحيط الهادئ،
التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة المتعددة البلدان
()2022-2019

االستجابة لألزمات

12 925 215

10 419 406

23 344 621

غواتيماال ،التنقيح 7

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

156 692 827

7 776 507

164 469 334
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الخطط االستراتيجية القطرية و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة و الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2020
البلد

العنوان

مجال (أو مجاالت) التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

مقدار التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون
إثيوبيا ،التنقيح 4

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2019

االستجابة لألزمات

982 381 709

9 964 894

992 346 602

غواتيماال ،التنقيح 5

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

االستجابة لألزمات

69 923 937

9 035 575

78 959 511

جمهورية الكونغو
الديمقراطية ،التنقيح 7

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

1 665 193 890

6 136 946

1 671 330 836

جمهورية إيران
اإلسالمية ،التنقيح 5

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

19 846 288

4 703 161

24 549 449

سيراليون ،التنقيح 1

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

بناء القدرة على الصمود

53 256 134

4 678 716

57 934 850

مالي ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

االستجابة لألزمات

548 889 047

4 125 235

553 014 282

كينيا ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات

994 956 222

4 017 748

998 973 969

هايتي ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

200 627 341

3 235 200

203 862 542

نيبال ،التنقيح 2

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

بناء القدرة على الصمود

125 818 773

822 050

126 640 823

قيرغيزستان ،التنقيح 3

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

األسباب الجذرية

58 899 964

200 000

59 099 963

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج 2.36 :مليار دوالر أمريكي

BICSP-EB22020-18653A

