World Food Program m e
Program m e Alim ent aire Mondial
Program a Mundial de Alim ent os

ب ا

ا

ة ال ال

ال جلس التنفي ي
الدورة العادية الثانية
روما 20-16 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2020
البند  7من جدول األعمال

التوزيع :عام
التاريخ 6 :أكتوبر/تشرين األول 2020

WFP/EB.2/2020/7-C/1
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المسائل التشغيلية
للموافقة

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

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

تنقيح الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لبورو دي ( )2020-2018والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية

ال دة

الخطة الحالية

التغيي

الخطة ال نقحة

 1أب ل /يسان – 2018

ت د د لسنة

 1أب ل /يسان – 2018
 31د س ب /كا ون ا ول 2021

1 193 000

3 720 840

 31د س ب /كا ون ا ول 2020
ال ستفيدون

2 527 840

(دوالر أ
ج وع التكاليف

ك )

195 823 148

72 340 828

268 163 976

التحويالت

142 970 792

55 480 794

198 451 586

التنفيذ

26 870 425

8 303 863

35 174 288

تكاليف الدعم المباشرة المعدلة

14 030 284

5 357 387

19 387 671

ال ج وع الف ع

183 871 501

69 142 044

253 013 545

تكاليف الدعم غير المباشرة

11 951 648

3 198 784

15 150 431

( 6.5في المائة)
رمز مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*2 :أ
* .http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/
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ش وع الق ار*
يوافق المجلس على تنقيح الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي ( )2020-2018والزيادة المقابلة في الميزانية البالغة 828 340 72
دوالرا أمريكيا على النحو الوارد في الوثيقة .WFP/EB.2/2020/7-C/1

*

هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.

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

3

ا ساس ال نطق
-1

ال تزال بوروندي تشهد ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذائي نتيجة التعرض للصدمات المناخية وسوء مواسم الحصاد المحلية وارتفاع
()1

أسعار األغذية وانعدام األمن والتشريد القسري وتدني دخل األسر الضعيفة وندرة األراضي الصالحة للزراعة وتدهورها.

وتشير

التقديرات إلى معاناة نحو  1.8مليون شخص من انعدام األمن الغذائي .وتشمل المقاطعات األكثر تضررا نغوزي (حيث تبلغ نسبة
المعانين من انعدام األمن الغذائي من السكان  33في المائة) ،وكاروزي ( 31في المائة) ،ورويجي ( 42في المائة) ،وبوروري
( 30في المائة) ،وموارو ( 22في المائة) .ووفقا الستقصاء زراعي وطني أُجري في فبراير/شباط  )2(،2020سجلت عدة مقاطعات
عجزا في إنتاج الحبوب والفاصولياء( )3عُزي أساسا إلى الفيضانات واالنهياالت األرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في الفترة
من أكتوبر/تشرين األول  2019إلى يناير/كانون الثاني .2020
-2

()4

ويبلغ معدل انتشار سوء التغذية المزمن نسبة حرجة

أي  54في المائة .وتسجل أربع مقاطعات معدالت لسوء التغذية المزمن تزيد

على  40في المائة وتتجاوز مستوى عتبة الطوارئ المحدد وفقا لمنظمة الصحة العالمية )5(.ويبلغ المتوسط الوطني لمعدل انتشار سوء
التغذية الحاد العام  5في المائة ،وتتراوح المستويات بين <  1.0و 7.2في المائة على صعيد المناطق بوجود جيوب يرتفع فيها معدل
االنتشار إلى  11في المائة( )6داخل بعض المناطق .ووفقا لتقديرات المجموعة المعنية بقطاع التغذية ،سيرتفع معدل انتشار سوء التغذية
الحاد العام على المستوى الوطني بنسبة  30في المائة بسبب جائحة كوفيد.19-
-3

وعلى الرغم من أن عدد حاالت اإلصابة بمرض كوفيد 19-في بوروندي يبقى منخفضا ،يُتوقع ارتفاع عدد هذه الحاالت إن لم تُتخذ
التدابير الرامية إلى الوقاية من انتشار المرض .وتقل أعمار أكثر من  65في المائة من سكان بوروندي عن  24سنة وقد تكون هذه الفئة
من السكان بالتالي أقل عرضة لإلصابة بمرض كوفيد .19-ومع ذلك ،ستؤدي آثار الجائحة المعرقلة لسبل كسب العيش واألسواق
وسالسل اإلمداد إلى تفاقم مواطن الضعف الراهنة.

-4

وقد حدّت تدابير إغالق الحدود والقيود المفروضة على التنقل من جانب بلدان أخرى في المنطقة بهدف احتواء مرض كوفيد 19-من
فرص توافر األغذية والحصول عليها .وال تزال أسعار األغذية ترتفع من جراء القيود المفروضة على حركة السلع .وال يُستبعد ارتفاع
مستوى الفقر إذ تضمحل القوة الشرائية لدى السكان الضعفاء.

-5

وحسب التقديرات الواردة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،2020يحتاج  1.7مليون شخص إلى المساعدة اإلنسانية .ويجري حاليا
تنقيح الخطة كي تجسد االحتياجات المتصلة بكوفيد .19-وما زال وجود العائدين والالجئين والمشردين داخليا وخصوصا في المناطق
الشمالية والشرقية يثير القلق إلى جانب األثر المتوقع لكوفيد 19-على سبل كسب العيش لدى السكان الضعفاء.

-6

وتمخضت بعثة تقييم مشتركة( )7أُجريت في مخيمات الالجئين عن توصية تدعو إلى عالج سوء التغذية الحاد المعتدل لدى األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات تمشيا مع المبادئ التوجيهية الوطنية وتوفير أغذية تلبي احتياجات
تغذوية خاصة للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية ومرضى السل الخاضعين

( )1حسب التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي لعام .http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/population-tracking-tool/en/ .2019
( )2المسح الزراعي الوطني في بوروندي (.https://www.isteebu.bi/rapport-denquetes/ .)Enquête nationale agricole du Burundi
( )3رومونجي ( 73-في المائة) ،وبوروري ( 59-في المائة) ،وكايانزا ( 48-في المائة) ،وموارو ( 44-في المائة) ،وكانكوزو ( 34-في المائة).
( )4معهد بوروندي لإلحصاء والدراسات االقتصادية ( )Institut de statistiques et d’études économiques du Burundiومنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
وبرنامج األغذية العالمي .2018 ،النهج المشترك لتقييم األمن التغذوي والغذائي.
.https://www.isteebu.bi/wp-content/uploads/2020/05/ENSNMB_Rapport_Final_BDI_2018.pdf
( )5منظمة الصحة العالمية .2018 ،المستويات واالتجاهات المسجلة في سوء التغذية لدى األطفال.https://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf .
( )6على النحو المحدد حسب قياسات محيط منتصف العضد.
( )7مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي .فبراير/شباط .https://data2.unhcr.org/en/documents/details/68169 .2019
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للعالج تحت اإلشراف المباشر .وأوصى الفريق الذي أجرى بعثة التقييم المشتركة أيضا بإعادة استخدام التحويالت القائمة على النقد
لتوفير األغذية الطازجة كوسيلة لسد الفجوات في التنوع الغذائي.
-7

وتستضيف البلدان المجاورة نحو  000 330الجئ بوروندي ،بمن فيهم  165 000الجئ في جمهورية تنزانيا المتحدة )8(.وقد حصل
نحو  000 6بوروندي على المساعدة للعودة طوعا إلى بوروندي في الفترة من فبراير/شباط إلى مايو/أيار  .2020وتخضع الموارد
لضغط إضافي نتيجة إلعادة توطين العائدين في المقاطعات المتضررة من انعدام األمن الغذائي أصال ،مما يزيد التوتر في المجتمعات
المحلية.
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ويهدف هذا التنقيح الرابع للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لبوروندي إلى تمديد الخطة حتى ديسمبر/كانون األول  .2021وقد عجز
المكتب القطري عن إجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة لوضع خطة استراتيجية قطرية جديدة بسبب االنتخابات الرئاسية التي نُظمت
في الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب  2020وجائحة كوفيد .19-وإضافة إلى ذلك ،لم يتسن إجراء بعض التقييمات والتحقق من صحة
نتائج ما أجري من تقييمات بسبب الحساسيات المتصلة بالتقييمات ،مما عرقل أيضا صياغة خطة استراتيجية قطرية جديدة.
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ويدخل هذا التنقيح أيضا التعديالت التالية:


إعداد حصيلة استراتيجية جديدة تسهم في النتيجة االستراتيجية  5للب ا



اعتماد نشاط جديد خاص بالخدمات المكلف بتوفيرها في إطار الحصيلة االستراتيجية .5



إعادة صياغة النشاط  8في إطار الحصيلة االستراتيجية  5فيما يتعلق بتوفير الخدمات بناء على الطلب.



إعادة صياغة الحصيلة االستراتيجية  2لتشمل نظم الحماية االجتماعية وإعادة صياغة النشاط  5والنواتج المتصلة به نتيجة لذلك.

في إطار غاية التنمية المستدامة .9-17

التغيي ات
التوجه االست اتيج
-10

يغير هذا التنقيح التوجه االستراتيجي للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة باعتماد الحصيلة االستراتيجية  6التي تتصل بتعزيز قدرة
الحكومة على إدارة سلسلة اإلمداد.

-11

وفيما يلي التنقيحات السابقة:


التنقيح  1كان عبارة عن تنقيح تقني عدّل معدل تكاليف الدعم غير المباشرة من  7في المائة إلى  6.5في المائة.



التنقيح  2عدّل أعداد المستفيدين وطرائق التحويل وتكاليف أخرى ووافق عليه المدير اإلقليمي في سبتمبر/أيلول .2019



التنقيح  3وسّع نطاق األنشطة استجابة لجائحة كوفيد 19-ووافق عليه المدير اإلقليمي في مايو/أيار .2020

الحصائل االست اتيجية

الحصيلة االست اتيجية 6
-12

الحصيلة االست اتيجية  6الجد دة :امتالك مؤسسات ونظم الحكومة والشركاء في بوروندي لقدرات معززة في مجال سلسلة اإلمداد
بحلول نهاية عام .2021

-13

النات الجد د :تعزيز قدرات الحكومة والشركاء في مجال سلسلة اإلمداد بهدف تحسين مساعدة السكان الضعفاء.

( )8إحصاءات صادرة عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،مايو/أيار .https://data2.unhcr.org/en/documents/details/76369 .2020

5
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النشاط  10الجد د :إتاحة تعزيز القدرات عن طريق تقديم المشورة التقنية والخدمات في مجال سلسلة اإلمداد إلى حكومة بوروندي
والشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين.

-15

وفي إطار النشاط  10سيعزز الب ا

القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة سلسلة اإلمداد بغية تحسين توفير المساعدة اإلنسانية

بفعالية وكفاءة للسكان الضعفاء خالل األزمات .وسيواصل الب ا

بناء قدرة وزارة الصحة على االستعداد للطوارئ الصحية واالستجابة

لها .وسيشمل ذلك تحقيق األداء األمثل لسلسلة اإلمداد لتوفير اإلمدادات والمعدات الطبية من أجل ضمان حسن تجهيز المراكز الصحية
والمستشفيات؛ وإنشاء وحدات للفحص في المرافق الصحية؛ وتعزيز القدرة على التخزين؛ وزيادة معارف الموظفين ومهاراتهم التقنية
في مجال إدارة المخزونات في مركز شراء األدوية األساسية )9(.وسيدعم الب ا

أيضا وزارة الزراعة في تنفيذ استراتيجيتها إلدارة

االحتياطيات الغذائية الوطنية لحاالت الطوارئ.

الحصيلة االست اتيجية 5
-16

تشمل التغييرات في إطار الحصيلة االستراتيجية  5تنقيح النشاط  8وإعداد نشاط جديد يزيد التقارب بين األنشطة المتعلقة بسلسلة اإلمداد
تمشيا مع اإلرشادات المؤسسية المنقحة بشأن توفير الخدمات.

-17

النات ال نقح :سيستفيد السكان الضعفاء في بوروندي من المساعدة اإلنسانية الفعالة من حيث التكلفة من خالل خدمات سلسلة اإلمداد
التي يوفرها الب ا

بناء على الطلب للحكومة والمجتمع اإلنساني واإلنمائي.

-18

النشاط  8ال نقح :توفير الخدمات بناء على الطلب للمجتمع اإلنساني والشركاء اإلنمائيين.

-19

النات الجد د :يحصل السكان المتضررون على أغذية منقذة لألرواح ومواد غير غذائية وإمدادات طبية في الوقت المناسب بفضل
خدمات قطاع اللوجستيات المقدمة إلى الخاليا الوطنية إلدارة الكوارث والوكاالت والشركاء اإلنسانيين.

-20

النشاط  9الجد د :تقديم المساعدة التقنية عن طريق قطاع اللوجستيات إلى المنصة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والشركاء اإلنسانيين
لتحسين تنسيق اللوجستيات وإدارة سلسلة اإلمداد في حاالت الطوارئ.
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وفي إطار النشاط  8سيواصل الب ا

االستفادة من خبراته وقدراته في مجال سلسلة اإلمداد لتقديم الخدمات بناء على الطلب إلى

الشركاء على أساس استرداد التكاليف .وتشمل هذه الخدمات النقل والتخزين وإدارة المخازن وتوفير الوقود.
-22

وفي إطار النشاط  9سيقدم الب ا

المساعدة التقنية إلى الحكومة والشركاء اإلنسانيين عن طريق قطاع اللوجستيات بهدف تحسين فعالية

االستجابة اإلنسانية .وسيشمل ذلك تحديد الفجوات اللوجستية المشتركة والعقبات المحتملة؛ وجمع المعلومات والمعارف اللوجستية من
جميع الشركاء بشأن الخدمات اللوجستية المتاحة ونشرها .وسيواصل الب ا

دعم تنشيط ممر النقل في بحيرة تنجانيقا لتعزيز قدرته

واستخدامه من جانب بوروندي والبلدان األخرى المطلة على هذه البحيرة.

الحصيلة االست اتيجية 2
-23

أُعيدت صياغة الحصيلة االستراتيجية  2لبيان دعم الب ا

-24

الحصيلة االست اتيجية  2ال نقحة :تمكن األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في المناطق المستهدفة من الحصول بصورة آمنة

لنظم الحماية االجتماعية الحكومية.

على أغذية كافية ومغذية طوال السنة ،وال سيما من خالل نظم الحماية االجتماعية.
-25

وأُعيدت صياغة النشاط  5للتركيز على التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وهي في عداد شبكات األمان االجتماعي الرئيسية في
بوروندي وعلى الدعم المقدم من الب ا

إلى الحكومة في وضع سياسة للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية وبدء تنفيذ برنامج وطني

للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية بشكل تدريجي.

( )9مركز شراء األدوية األساسية في بوروندي (.http://camebu.net/ .)Centrale d’achat des médicaments essentiels du Burundi

6
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النات الجد د ف إطار الحصيلة االست اتيجية  :2دعم الحكومة والجهات والشركاء من خالل تقديم المساعدة التقنية لوضع سجل واحد
للحماية االجتماعية وتنسيقه وتنفيذه.

-27

النشاط  5ال نقح :تقديم الوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية إلى أطفال المدارس ودعم المؤسسات الوطنية في صياغة سياسة وطنية
بشأن الوجبات المدرسية بالمنتجات المحلية وإرساء نظم لتوفير الحماية االجتماعية.

-28

ويشارك الب ا

في قيادة الفريق المعني بحصائل الحماية االجتماعية مع وزارة حقوق اإلنسان والشؤون االجتماعية والمساواة بين

الجنسين .وسيواصل دعم الحكومة في وضع سجل واحد لضمان تعزيز اإلنصاف والتجاوب والشمول في توزيع الموارد وزيادة الكفاءة
والفعالية في توفير المساعدة في الوقت نفسه.

ه االستهداف وتحليل ال ستفيد ن
-29

في إطار النشاط  1سيعتمد الب ا

عالج سوء التغذية الحاد المعتدل لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا

والحوامل والمرضعات ويقدم الدعم التغذوي للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الخاضعين للعالج بمضادات الفيروسات الرجعية
ومرضى السل الخاضعين للعالج تحت اإلشراف المباشر وفقا لتوصية الفريق الذي أجرى بعثة التقييم المشتركة.

ط ائق التحو ل
-30

سيحصل الالجئون في إطار النشاط  1على مبلغ إضافي قدره  0.09دوالر أمريكي/شخص/يوم( )10لشراء األغذية الطازجة.

-31

وستوفر أغذية تلبي احتياجات تغذوية خاصة وخدمات المشورة التغذوية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا
والحوامل والمرضعات من أجل عالج سوء التغذية الحاد المعتدل وللمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الخاضعين للعالج بمضادات
الفيروسات الرجعية ومرضى السل الخاضعين للعالج تحت اإلشراف المباشر بهدف دعم التعافي التغذوي .وستنهض رسائل التغيير
االجتماعي والسلوكي باستهالك طعام أكثر تغذية وتنوعا يعتمد على منتجات طازجة تتوافر محليا.

-32

()11

وستحصل األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في إطار النشاط  4على تحويل يومي قيمته  1.06دوالر أمريكي لكل أسرة
لتلبية احتياجاتها الغذائية والتغذوية األساسية.

الش اكات
-33

سيواصل الب ا

مشاركته مع الجهات المانحة بما فيها حكومة بوروندي التي تسهم أصال في برنامج التغذية المدرسية بمبلغ قدره 2.5

مليون دوالر أمريكي في السنة .وبالتوازي مع ذلك ،سيوطد الب ا

التعاون مع الجهات المانحة غير التقليدية (بما فيها القطاع الخاص).

قدرة ال كتب القط ي
-34

بسبب نقص عدد الموظفين في الوحدة المعنية بسلسلة اإلمداد ،بدأ الب ا

يزيد عدد القوى العاملة بهدف تعزيز القدرات على مستوى

المكتب القطري والمكاتب الفرعية.

تحد ات سلسلة اإل داد
-35

مع انتشار أزمة كوفيد 19-على الصعيد العالمي ،قد تتعرض بوروندي لحاالت انقطاع في سالسل اإلمداد الحاسمة مما يُحتمل أن يؤثر
في حركة السكان والسلع األساسية .وال يُستبعد أن تتأثر إمدادات الوقود بتدابير إغالق الحدود .ولتخفيف هذه التحديات المتعلقة بالوصول،
سيسعى الب ا

إلى إيجاد مسارات بديلة لسالسل اإلمداد ويضغط على الحكومات لضمان أن تبقى ممرات اإلمدادات األساسية مفتوحة

( )10تمشيا مع نتائج تحليل "سد الفجوة التغذوية" الذي أُجري في عام  2019بشأن تكلفة الطعام المغذي الذي يك ّمل الحصص الغذائية العينية المقدمة إلى الالجئين.
( )11تمشيا مع توصيات تحليل "سد الفجوة التغذوية" الذي أُجري في عام .2019
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ويمنح األولوية للمشتريات المحلية قدر اإلمكان .وسيزيد الب ا

سعة مخزونه من الوقود في حاالت الطوارئ من الحجم الحالي البالغ

 000 30لتر إلى  000 180لتر بهدف تخفيف خطر النقص في الوقود.

ال صد والتقييم
-36

يجري تحديث النظم واألدوات ورقمنتها وسوف تطبَّق االبتكارات في الرصد عن بعد للتغلب على التحديات المتعلقة بالوصول الناجمة
عن جائحة كوفيد .19-وستمكن رقمنة التقارير عن برنامج التغذية المدرسية عبر تطبيق "( "School Connectربط المدارس)
المدارس من تتبع المواظبة على الدراسة ورصد مستويات المخزونات ووضع قوائم الطعام وإعداد التقارير في الوقت الفعلي .وستوجه
أفضل الممارسات والدروس المستخلصة من المشروع التجريبي الجاري بدء تنفيذ هذه المنصة في جميع المدارس بحلول نهاية عام
.2021

-37

وسيجري الب ا

في عام  2021تقييما لمنتصف المدة لبرنامج األمن الغذائي والتغذوي الذي تموله هولندا.

ال ساءلة أ ام السكان ال تض ر ن ،و خاط الح ا ة ،والقيود ال تصلة بنوع الجنس واإلعاقة
-38

سيحلل الب ا

باستمرار مخاطر الحماية ويضع تدابير لتخفيف المخاطر تضمن سالمة السكان المتضررين وكرامتهم .وقد استكمل

المكتب القطري وضع اإلجراءات التشغيلية الموحدة الخاصة بآلية تقديم الشكاوى والتعليقات وخطة عمل ذات صلة من أجل جميع
األنشطة .وسيُجرى تقييم ألثر الخصوصية يوجه وضع البرامج ويدعم المكتب القطري في تخفيف المخاطر المرتبطة بالخصوصية.
-39

وستُجرى دراسة عن تأثير المساعدة الغذائية وغير الغذائية على العنف الجنساني في مخيمات الالجئين في عام  2020للتوصل إلى فهم
أعمق للمشكلة واقتراح تدابير محددة للتخفيف من العنف الجنساني.

-40

وستخضع خطة عمل المكتب القطري بشأن المساواة بين الجنسين للفترة  2020-2017للتقييم في عام  2020وتُدرج أي توصيات تنبثق
عن هذا التقييم في خطة عمل جديدة تدمج الحصائل المتعلقة بالحماية ،والمساواة بين الجنسين ،والمساءلة أمام السكان المتضررين.
وستتماشى خطة العمل الجديدة مع السياسات العالمية الجديدة للب ا

بشأن الحماية والمساواة بين الجنسين.

إدارة ال خاط
-41

في سياق التنافس الذي لم يسبق له مثيل في الطلبات العالمية على الموارد ،قد يواجه الب ا
االستراتيجية القطرية المؤقتة .وسيواصل الب ا

المشاركة مع الجهات المانحة على جميع المستويات إلذكاء الوعي بضرورة توفير

المساعدة .وفي حال النقص في التمويل ،سيمنح الب ا
-42

تحديات في التمويل لدى تنفيذ الخطة

األولوية لألنشطة المنقذة لألرواح.

وترتبط المخاطر في إطار النشاط  9بعدم التنسيق واستخدام نُهج مختلفة في التصدي للصدمات عبر منصات مختلفة على المستويين
المحلي والوطني ،مما يمكن أن يحول دون استجابة أصحاب المصلحة للصدمات على نحو استراتيجي .وتشمل التدابير الرامية إلى
تخفيف هذه المخاطر تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة والشركاء في التخطيط االحترازي؛ وتسليم األدوات لتبادل المعلومات عن
االحتياجات اللوجستية والخدمات المتاحة؛ وتحسين تنسيق قطاع اللوجستيات.

-43

ويتعلق الخطر الرئيسي في إطار النشاط  10بافتقار الحكومة للقدرة عن مواجهة الصدمات وضمان استمرار توفير الخدمات أثناء حاالت
الطوارئ .وتصديا لذلك ،يُجري الب ا

تقييمات للقدرات ستوجه تحديد المجاالت ذات األولوية لدعم تنمية القدرات من جانب الب ا ،

بما في ذلك تعبئة الموارد.
-44

وإن مستوى الوضع األمني في بوروندي معتدل .وسيواصل الب ا

رصد الوضع األمني وإدارة المخاطر األمنية باعتماد نهج استباقي.
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تحليل ال ستفيد ن
الجدول  :1ال ستفيدون ال باش ون حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط والط قة
الحصيلة
االست اتيجية

النشاط

الفت ة

النساء
( 18سنة
فأكث )

ال جال
( 18سنة
فأكث )

البنات
(صف إلى
 18سنة)

ا والد
(صف إلى
 18سنة)

ال ج وع

1

النشاط  1لتحويالت الموارد
غير المشروطة –
األغذية/النقد

األعداد الحالية

11 565

10 980

11 205

11 250

45 000

الزيادة/التخفيض

16 665

15 894

16 204

16 237

65 000

األعداد المنقحة

16 665

15 894

16 204

16 237

65 000

األعداد الحالية

256 390

244 520

249 290

249 800

1 000 000

الزيادة/التخفيض

45 637

43 525

44 374

44 464

178 000

األعداد المنقحة

302 027

288 045

293 664

294 264

1 178 000

األعداد الحالية

7 692

7 336

7 478

7 494

30 000

الزيادة/التخفيض

18 461

17 606

17 947

17 986

72 000

األعداد المنقحة

26 153

24 942

25 426

25 480

102 000

األعداد الحالية

3 205

3 057

3 116

3 123

12 500

الزيادة/التخفيض

-

-

-

-

-

األعداد المنقحة

3 205

3 057

3 116

3 123

12 500

األعداد الحالية

25 639

24 452

24 929

24 980

100 000

الزيادة/التخفيض

27 690

26 408

26 923

26 978

108 000

األعداد المنقحة

53 329

50 860

51 852

51 958

208 000

األعداد الحالية

-

-

338 560

341 280

679 840

الزيادة/التخفيض

-

-

283 860

286 140

570 000

األعداد المنقحة

-

-

338 560

341 280

679 840

األعداد الحالية

-

-

9 960

10 040

20 000

الزيادة/التخفيض

-

-

9 960

10 040

20 000

األعداد المنقحة

-

-

9 960

10 040

20 000

األعداد الحالية

158 500

-

247 632

234 368

640 500

الزيادة/التخفيض

48 600

-

64 800

66 600

180 000

األعداد المنقحة

221 535

-

295 380

303 585

820 500

ا عداد الحالية

648 113

618 107

630 165

631 454

2 527 840

الز ادة/التخفيض

157 054

103 433

464 068

468 445

*1 193 000

ا عداد ال نقحة

757 333

722 271

736 362

737 868

2 953 834

النشاط  2لتحويالت الموارد
غير المشروطة – األغذية

النشاط  2لتحويالت الموارد
غير المشروطة – النقد

2

النشاط  4إلنشاء األصول
ودعم سبل كسب العيش –
األغذية
النشاط  4إلنشاء األصول
ودعم سبل كسب العيش –
النقد
النشاط  5للوجبات المدرسية
– األغذية

النشاط  4للوجبات المدرسية
– النقد

3

النشاط  6للوقاية من سوء
التغذية – األغذية

ال ج وع (بدون تداخل)

* يمثل هذا الرقم مجموع المستفيدين الذين ستقدم لهم المساعدة في عام .2021
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التحو الت
الجدول  :2الحصص الغ ائية ( ام/شخص /وم) وقيم التحو الت القائ ة على النقد (دوالر/شخص /وم) حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الحصيلة االست اتيجية 1

فئة ال ستفيد ن

الط قة

النشاط 1

النشاط 1

النشاط 1

النشاط 1

النشاط 2

النشاط 4

الالجئون

ا طفال
بين  6أشه
و 59شه ا

الحوا ل
وال ض ات

ال صابون بفي وس قص
ال ناعة البش ة/السل

ال ائدون

السكان
ال حليون

التحو الت
القائ ة على
النقد

التحو الت
القائ ة على
النقد

0.50

0.212

التحو الت
القائ ة على
النقد

التحويالت القائمة على النقد

ا

ا

ة

ا

250

األغذية التكميلية الجاهزة
لالستعمال ()Plumpy'Sup

250

92
360

180

90

الجدول  :3ج وع ال تطلبات ن ا
ة/
وع ا
التحو الت القائ ة على النقد

ة

ة

0.09

Super Cereal Plus

عدد أيام التغذية في السنة

الحصيلة االست اتيجية 2

ال ج وع

(طن ت ي)

الز ادة

ال ج وع

ك )

90

ة والتحو الت القائ ة على النقد وقي تها

ال يزا ية الحالية

(دوالر أ

( 180المصابون بفيروس
نقص المناعة البشرية)
( 90مرضى السل)

88

ال ج وع

(طن ت ي)

ال يزا ية ال نقحة
ال ج وع

(دوالر أ

ك )

ال ج وع

(طن ت ي)

ال ج وع

(دوالر أ

ك )

الحبوب

69 058

28 433 893

22 749

9 647 114

91 807

38 081 007

البقول

20 556

14 044 668

6 756

4 283 585

27 312

18 328 253

الزيوت والدهون

4 712

4 062 300

1 552

1 206 216

6 264

5 268 516

األغذية المخلوطة والممزوجة

12 672

16 267 624

4 075

5 898 563

16 747

22 166 187

األغذية األخرى

2 661

2 210 592

1 115

837 528

3 777

3 048 120

109 659

65 019 077

36 248

21 873 006

145 907

86 892 084

ال ج وع (ا

ة)

التحويالت القائمة على النقد

ة
ال ج وع (قي ة ا
والتحو الت القائ ة على النقد)

16 737 000
109 659

81 756 077

9 958 848
36 248

31 831 854

26 695 848
145 907

113 587 932
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توز ع التكاليف
الجدول  :4توز ع تكاليف التنقيح فقط (دوالر أ

ك )

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية
 /3ا ة التن ية
ال ستدا ة 3-2

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

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

الحصيلة
االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية
3

الحصيلة
االست اتيجية
4

الحصيلة
االست اتيجية
5

الحصيلة
االست اتيجية
6

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

التحويالت

22 628 669

21 743 966

7 817 501

631 111

1 481 123

1 178 424

55 480 794

التنفيذ

1 900 229

3 794 838

1 658 152

326 086

333 565

290 992

8 303 863

جال الت كيز

ال ج وع

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

5 357 387

ال ج وع الف ع

69 142 044

تكاليف الدعم غير
المباشرة

3 198 784

( 6.5في المائة)
ال ج وع

72 340 828

الجدول  : 5توز ع التكاليف اإلج الية للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ب د التنقيح (دوالر أ

ك )

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

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

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

النتيجة
االست اتيجية
 /3ا ة التن ية
ال ستدا ة 3-2

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

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

الحصيلة
االست اتيجية
1

الحصيلة
االست اتيجية
2

الحصيلة
االست اتيجية
3

الحصيلة
االست اتيجية
4

الحصيلة
االست اتيجية
5

الحصيلة
االست اتيجية
6

االستجابة
لألز ات

بناء القدرة
على الص ود

بناء القدرة
على الص ود

ا سباب
الج ر ة

بناء القدرة
على الص ود

االستجابة
لألز ات

التحويالت

68 959 445

79 451 267

31 436 688

2 697 361

14 728 401

1 178 424

198 451 586

التنفيذ

7 790 950

13 818 887

8 084 183

1 333 528

3 855 748

290 992

35 174 288

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

6 387 428

7 732 801

3 252 610

334 818

1 557 883

122 129

19 387 671

ال ج وع الف ع

83 137 823

101 002 956

42 773 481

4 365 707

20 142 032

1 591 546

253 013 545

تكاليف الدعم غير
المباشرة

5 403 959

6 565 192

2 780 276

283 771

13 783

103 450

15 150 431

جال الت كيز

ال ج وع

( 6.5في المائة)
ال ج وع

88 541 782

107 568 148

45 553 757

4 649 478

20 155 815

1 694 996

268 163 976
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