خطة البرنامج لإلدارة ()2023-2021
مذكرة معلومات تكميلية
الخلفية
تعرض خطة البرنامج لإلدارة ( )2023-2021برنامج العمل المقرر للبرنامج والميزانية المطلوبة لدعم التنفيذ في عام  .2021وتشمل األرقام
تقديرات المتطلبات التشغيلية وتوقعات الموارد المتاحة لتلبية هذه االحتياجات .غير أنه في ضوء طبيعة عمل البرنامج ،تتطور المتطلبات التشغيلية
باستمرار وقد تتغير بعد نشر بيانات خطة اإلدارة.
ويصدق ذلك بصفة خاصة على عام  2020حيث لم يتك َّ
شف بعد الحجم الكامل ألثر جائحة كوفيد 19-ونطاق هذا األثر وتوقيته في البلدان المشمولة
بعمليات البرنامج والبلدان المانحة له  .ويؤدي ذلك إلى إيجاد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين بشأن االحتياجات والمساهمات المتوقعة.
وتظهر آخر تحليالت البرنامج أن من المستبعد إلى حد كبير تحسُّن حالة األمن الغذائي العالمي في عام  .2021وتُشير معظم المؤشرات إلى مزيد
من التدهور عند النظر في العواقب الصحية واالجتماعية االقتصادية الناشئة عن الموجة الثانية من جائحة كوفيد .19-وتقدر منظمة األغذية
والزراعة لألمم المتحدة أن عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن سيزداد بما يصل إلى  132مليونا مقارنة بالتقديرات الحالية
البالغة  690مليونا ،بينما تُشير تقديرات البرنامج إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد قد تضاعف إلى  270مليون
شخص مقابل  135مليون شخص في نهاية عام  .2019ووفقا للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ،فإن أكثر من  30مليون شخص في
()1

 36بلدا يعيشون في حاالت طوارئ أو في ظروف أسوأ .وهناك ثمانية بلدان

يوجد في كل منها أكثر من مليون شخص في حاالت طوارئ،

ويكشف آخر تقرير لمنظمة األغذية والزراعة والبرنامج بشأن تحليل النقاط الساخنة عن تعرض أربعة بلدان

()2

لخطر مضاعف بسبب المجاعة

في األشهر المقبلة.
وترمي مذكرة المعلومات التكميلية المصاحبة لخطة اإلدارة ( )2023-2021إلى تقديم ملخص للمجلس التنفيذي عن آخر المتطلبات التشغيلية لعام
 2021وتوقعات التمويل الناشئة في المقام األول عن اآلثار المترتبة عن جائحة كوفيد.19-
المتطلبات التشغيلية – االحتياجات المتوقعة لعام 2021
عبر خطة البرنامج لإلدارة ( )2023-2021عن الخطط والتوقعات حتى يونيو/حزيران  ،2020وتعكس بالتالي إلى حد كبير المتطلبات المضاعفة
ت ُ ِّ
لفترة ما قبل الجائحة .وتعرض الخطة متطلبات البرنامج التشغيلية المتوقعة التي تبلغ  12.3مليار دوالر أمريكي للوصول إلى  101مليون مستفيد
في عام  .2021ويقابل ذلك مساهمة متوقعة قدرها  7.4مليار دوالر أمريكي في عام  ،2021ومن المتوقع بالتالي حدوث فجوة في التمويل بنسبة
 40في المائة.
ويسعى البرنامج حاليا إلى مواصلة العمليات للوصول إلى المستفيدين المقررين قبل تفشي جائحة كوفيد ،19-وكذلك لتوسيع النطاق من أجل
الوصول إلى المستفيدين الجُدد المتأثرين بالجائحة .وكان ال بد في بعض الحاالت من إجراء تنقيحات للميزانية الستيعاب الزيادة في أعداد
المستفيدين ،بينما تدار عمليات توسيع النطاق في حاالت أخرى داخل العمليات الحالية من خالل تعديالت في البرامج .وتؤثر هذه التغييرات على
خطتي عامي  2020و 2021كلتيهما.
وازدادت األرقام الحالية لعام  2020القائمة على االحتياجات إلى  13.6مليار دوالر أمريكي للوصول إلى  127مليون مستفيد .وازدادت أرقام
الخطة القائمة على االحتياجات لعام  2021في  11نوفمبر/تشرين الثاني  ، 2020وهي أرقام مستمدة من تنقيحات الميزانيات المعتمدة والجارية،
إلى  13.1مليار دوالر أمريكي لتصل إلى  107ماليين مستفيد .واستنادا إلى مؤشرات المكاتب القطرية ،من المتوقع ازدياد هذه األعداد وتجاوزها
أرقام خطة  2020الحالية القائمة على االحتياجات في الوقت الذي يجري فيه تجهيز تنقيحات أخرى للميزانية.

( )1أفغانستان ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وإثيوبيا ،وجنوب السودان ،والسودان ،وجمهورية فنزويال البوليفارية ،واليمن ،وزمبابوي.
( )2بوركينا فاسو ،ونيجيريا (الشمال الشرقي )،وجنوب السودان ،واليمن.
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إيرادات المساهمات المتوقعة
منذ نشر خطة اإلدارة ،ازدادت إيرادات المساهمات المتوقعة في البرنامج لعامي  2020و 2021من  7.7مليار دوالر أمريكي إلى  8.2مليار
دوالر أمريكي لعام  ،2020ومن  7.4مليار دوالر أمريكي إلى  7.8مليار دوالر أمريكي في عام .2021
وستزيد توقعات إيرادات المساهمات المتوقعة من إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة التقديرية لعامي  2020و .2021ولم يطرأ على االعتمادات
المقترحة لميزانية دعم البرامج واإلدارة لعام  2021واستخدامات حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة المقدمة إلى المجلس للموافقة عليها تغيير
عن مستوياتها المحددة في خطة اإلدارة المنشورة ( .)2023-2021وسيؤثر ذلك بالتالي تأثيرا إيجابيا على الرصيد المتوقع في حساب تسوية دعم
البرامج واإلدارة لعامي  2020و .2021ومن المتوقع أن يتحسَّن رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في نهاية عام  2021بمقدار  50.1مليون
دوالر أمريكي ،من مستوى تقديري قدره  125.4مليون دوالر أمريكي إلى  175.5مليون دوالر أمريكي.
تحديثات أخرى
سيتاح ألعضاء المجلس التنفيذي االطالع على آخر أرقام الخطة القائمة على االحتياجات من خالل تنقيحات الميزانية المقدمة للموافقة عليها ،ومن
خالل بوابة بيانات الخطط االستراتيجية القطرية بمجرد الموافقة على التنقيحات.
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