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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 )2018
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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 في
()1

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 استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية
قطرية مؤقتة أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتركة 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
.112-105

( )2انظر "قرارات وتوصيات الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام ( "2017الوثيقة  ،)WFP/EB.2/2017/11القرار  ،2017/EB.2/2الفقرة  ،)4والمصدر
نفسه ،الملحق الثاني.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيدة J. Luma

السيد R. Saravanamuttu

المديرة

كبير مستشاري شؤون البرامج

مكتب نائب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف066513-2923 :

هاتف066513-2923 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ب)

التنقيح بزيادة لحصيلة استراتيجية واحدة أو أكثر من حصائل خطة استراتيجية قطرية أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة
أو خطة استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية يكون مجال تركيزها 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 أو
األولية التي وافق عليها المدير التنفيذي في حالة عدم وجود مثل تلك القيمة بالنسبة إلى الخطط االستراتيجية
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؛

هـ)

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/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران
 ،2018على النحو الملخص أدناه وفي الملحق.
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وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على تسعة تنقيحات منها تنقيح واحد بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة وأربعة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي وتنقيح آخر بموجب
السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى مدير إقليمي وثالثة تنقيحات بموجب السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى مديرين
قطريين .وبلغ مجموع تكاليف هذه التنقيحات التي يتحملها البرنامج  372مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية
والزراعة معا
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التنقيح  3للخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ( :)2020-2017يستهدف هذا التنقيح تخفيف وطأة استمرار عدم االستقرار
في والية راخين الشمالية في ميانمار مما أسفر عن زيادة تدفق الالجئين إلى كوكس بازار في بنغالديش .ويستضيف البلد حاليا
نحو مليون شخص ملتمس للجوء من جراء موجات العنف المتتالية في ميانمار .ويضم هؤالء األشخاص الجئين مسجلين ورعايا
ميانمار الذين ال يحملون الوثائق الالزمة و 700,000الجئ جديد وصلوا منذ تصاعد حدة األعمال العدائية في والية راخين
الشمالية في أغسطس/آب  .2017وينص هذا التنقيح على زيادة في التوزيعات الغذائية العينية العامة لتلبية احتياجات عدد أكبر
من الالجئين والسماح باالنتقال إلى اعتماد برنامج للقسائم اإللكترونية خالل فترة أطول من الفترة المتصورة ،مسترشدا بنتائج
تقييم لهشاشة األوضاع في حاالت الطوارئ الناجمة عن تدفق الالجئين .وعلى األخص ،يستهدف التنقيح تأخير انتهاء تنفيذ
برنامج الوجبات المدرسية في إطار النشاط  4المدرج في الحصيلة االستراتيجية  1من يوليو/تموز  2018إلى ديسمبر/كانون
األول 2019؛ وتكملة النشاط  11المدرج في الحصيلة االستراتيجية  4لتكييف أنشطة تعزيز قدرات مجموعة االتصاالت في
حاالت الطوارئ على مستوى داكا؛ وإدراج النشاط  14لتوسيع نطاق الحصيلة االستراتيجية  5ونشر الخبرات اللوجستية
والهندسية قبل هبوب الرياح الموسمية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  276 300شخص ليصل مجموعهم إلى
 3 267 100مستفيد بتكلفة إجمالية قدرها  189مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى ( :)2020-2018يستجيب هذا التنقيح لتفاقم وضع
األمن الغذائي والتغذية نتيجة لتأجج أعمال العنف في المقاطعات الوسطى والشرقية والشمالية الغربية في جمهورية أفريقيا
الوسطى .وقد أدت األزمة إلى تشرد  700 000شخص وما زال تدفق المشردين داخليا يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة
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التي تعاني أصال من اضمحالل شديد في فرص كسب العيش .وأشار تقييم وطني لوضع األمن الغذائي أجري في ديسمبر/كانون
األول  2017إلى معاناة  45في المائة من السكان من انعدام األمن الغذائي ،و 68في المائة من أسر المشردين داخليا و 39في
المائة من أسر المجتمعات المضيفة من انخفاض مستوى االستهالك الغذائي أو من وجوده عند خط الكفاف .وتلبية لالحتياجات
الفورية للسكان المعانين من انعدام األمن الغذائي في المناطق المتضررة من النزاعات ،من المعتزم أن يوسع التنقيح نطاق
النشاط  1لزيادة التوزيع الغذائي العام والدعم التغذوي المقدم إلى الالجئين والمشردين داخليا والعائدين والمجتمعات المتضررة
من األزمة في إطار الحصيلة االستراتيجية 1؛ ويعزز نطاق النشاط  3في إطار الحصيلة االستراتيجية  2لتحسين دعم األطفال
المتراوحة أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا عن طريق التغذية التكميلية الشاملة .ويدرج التنقيح أيضا النشاط  12الجديد في
إطار الحصيلة االستراتيجية  5لتيسير توفير الخدمات اللوجستية لبرامج الصندوق العالمي لمكافحة المالريا والسل وفيروس
العوز المناعي البشري .ويدعم التنقيح عددا إضافيا من المستفيدين مقداره  373 000مستفيد ليصل المجموع المنقح للمستفيدين
من العملية إلى  1 660 082شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  47مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لبوركينا فاسو ( :)2018يهدف هذا التنقيح إلى تلبية االحتياجات
الفورية للسكان المتضررين من النقص في مستوى هطول األمطار وتفشي دودة الحشد في خمس من مناطق البلد البالغ عددها
 13منطقة تسجل إنتاجا زراعيا ضعيفا .وتكشف التقييمات األولية بقيادة الحكومة في المناطق المتضررة عن نقص في كمية
الحبوب قدره  447 000طن متري أي  12في المائة من الكمية الالزمة لتغذية السكان .وقد أفضى تدهور وضع انعدام األمن
الغذائي إلى وجود نحو  2.5مليون شخص دون المستوى  2في التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي و 742 000شخص
آخر دون المستويين  3و 4في هذا التصنيف .وتمشيا مع خطة االستجابة الوطنية للبلد لعام  ،2018يستهدف التنقيح دعم النشاط
 2عبر إدراج الدعم الغذائي العيني والتغذوي الخاص خالل موسم الجدب في إطار الحصيلة االستراتيجية  .1وسيستفيد األطفال
المتراوحة أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من الوقاية من سوء التغذية وعالجه نظرا إلى احتياجاتهم
التغذوية الخاصة .وستعزز التحويالت النقدية الدعم خالل موسم الجدب في المناطق ذات األولوية عن طريق أسواق جيدة األداء.
وينطوي التنقيح على تقديم المساعدة إلى  715 683مستفيدا آخر بزيادة مجموع المستفيدين ليصل إلى
 1 081 915شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  42مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لمالي ( :)2018يرمي هذا التنقيح إلى توفير المساعدة في حاالت
الطوارئ للسكان المتضررين من الجفاف والمقيمين في ثماني مناطق في مالي تشمل كايس وكوليكورو وموبتي وغاو وتومبكتو
وكيدال وميناكا وتاوديني .وقد أدت األمطار غير المنتظمة إلى سوء الحصاد وتدهور المراعي ونضوب المياه السطحية مما
أسهم في ارتفاع مستوى انعدام األمن الغذائي في صفوف األسر الرعوية واألسر الزراعية الرعوية .وأشار اإلطار المنسق
الصادر في مارس/آذار  2018إلى وجود نحو  932 000شخص في حالة أزمة أو طوارئ خالل موسم الجدب في المناطق
الزراعية الرعوية (يونيو/حزيران – سبتمبر/أيلول) مما يتطلب توفير المساعدة اإلنسانية في الوقت المناسب .وفضال عن ذلك،
كشف استقصاء وطني للتغذية أجري في أغسطس/آب  2017عن معدالت إجمالية لسوء التغذية الحاد تتجاوز  14في المائة في
أربع مناطق من أصل  11منطقة .وسعيا إلى توفير الدعم الحاسم خالل موسم الجدب ،ينطوي التنقيح على تعزيز النشاطين 1
و 2في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لزيادة عدد المستفيدين من التحويالت الغذائية والنقدية غير المشروطة وعلى توسيع نطاق
التغطية الجغرافية لبرنامج التغذية التكميلية الشاملة دعما لألطفال المتراوحة أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل
والمرضعات .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  454 434شخصا ليصل مجموع المستفيدين المنقح إلى
 1 518 898شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  40مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لموريتانيا ( :)2018يستجيب هذا التنقيح لظهور حالة جفاف شديدة
مؤثرة في المجتمعات الزراعية الرعوية في المناطق الوسطى والجنوبية والشرقية في البلد .وقد أدى عدم انتظام هطول األمطار
خالل موسم األمطار في عام  2017إلى جفاف المراعي وتبكير االرتحال طلبا للكأل وانخفاض اإلنتاج الزراعي مما أسفر عن
تدهور وضع األمن الغذائي والتغذية .وتشير التوقعات لعام  2018إلى ظهور موسم جدب أكثر حدة في وقت أبكر .وأشار اإلطار
المنسق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني  2017إلى وجود نحو  379 000شخص في حالة أزمة أو طوارئ بينما كشف
استقصاء وطني للتغذية عن معدالت لسوء التغذية تجاوزت عتبة الطوارئ في  21مقاطعة من أصل  52مقاطعة .وتصديا
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للجفاف وتخفيفا لوطأة موسم الجدب ،يستهدف التنقيح تكثيف المساعدة من خالل إدراج النشاط  9في إطار الحصيلة االستراتيجية
 2بالتركيز على التحويالت غير المشروطة الغذائية والقائمة على النقد المقترنة بالوقاية من سوء التغذية لدى األطفال المتراوحة
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل في المناطق ذات األولوية .ويدعم التنقيح  224 500مستفيد
آخر ليصل المجموع المنقح للمستفيدين من العملية إلى  513 200شخص بتكلفة إجمالية قدرها  22مليون دوالر أمريكي.

التنقيح الذي وافق عليه المدير اإلقليمي بموجب السلطة المفوضة إليه
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( :)2021-2017يلبي هذا التنقيح االحتياجات الفورية للسكان المستضعفين
الذين يعانون من نقص الغذاء الموسمي خالل موسم الجدب عقب حالة جفاف ممتدة .وقد اتسم الموسم الزراعي في الفترة
 2018/2017بضعف األمطار وطول نوبات الجفاف وانتشار دودة الحشد الغزوية .وتشير تقديرات منظمة األغذية والزراعة
إلى خسارة زهاء  60في المائة من المحاصيل المزروعة في وقت مبكر وظهور األثر الكامل خالل الموسم الزراعي في الفترة
 2019/2018الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين األول  .2018ويتوقع البرنامج أن يرتفع عدد األشخاص المحتاجين إلى المساعدة
في الفصل األخير من عام  2018من  260 000شخص حسب التخطيط الحالي إلى  600 000شخص حسب التقديرات.
ويستهدف التنقيح تكثيف المساعدة المقدمة من البرنامج خالل موسم الجدب في إطار النشاط  1المدرج في الحصيلة االستراتيجية
 1بتزويد السكان المستضعفين بتحويالت غذائية في الفترة من أكتوبر/تشرين األول إلى ديسمبر/كانون األول 2018؛ وتكييف
النشاط  10في إطار الحصيلة االستراتيجية  5إلتاحة تحويالت مباشرة للمستفيدين لدفع أقساط التأمين القائم على مؤشر أحوال
الطقس .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  290 000شخص ليصل مجموعهم إلى  1 270 250مستفيدا بتكلفة
إجمالية قدرها  18مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون بموجب السلطة المفوضة إليهم
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية لزامبيا ( :)2019-2018يستجيب هذا التنقيح لتزايد أعداد الالجئين
من جمهورية الكونغو الديمقراطية الداخلين إلى مقاطعة لوابوال في زامبيا منذ أغسطس/آب  .2017ويفر السكان المتضررون
من االشتباكات بين قوات األمن الكونغولية وجماعات الميليشيات المحلية في مقاطعتي كاتانغا العليا وتنجانيقا .وال يحصل
الالجئون في منطقة نشيلينغي في مقاطعة لوابوال على أغذية مغذية بالقدر الكافي وترتفع حاالت انعدام األمن الغذائي .ووفقا
لمكتب مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ،وصل نحو  15 000الجئ إلى زامبيا بحلول  1مارس/آذار 2018
ويتوقع وصول  37 000الجئ آخر بحلول ديسمبر/كانون األول  .2018ويدرج التنقيح الحصيلة االستراتيجية  5التي يستهدف
في إطارها النشاطان  7و 8مساعدة الحكومة على تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية األساسية لالجئين الكونغوليين .وتشمل
طرائق المساعدة توفير التحويالت الغذائية لالجئين واألغذية الملبية الحتياجات غذائية خاصة لألطفال دون سن الخامسة
والحوامل والمرضعات .وعموما ،يؤدي التنقيح إلى زيادة أعداد المستفيدين بمقدار  52 000شخص ليصل المجموع المنقح
للمستفيدين من العملية إلى  265 335شخصا بتكلفة إجمالية قدرها  8ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( :)2021-2017يستهدف هذا التنقيح تقديم المساعدة الغذائية والتغذوية إلى
السكان المتضررين من الجفاف والمعانين من سوء التغذية في المناطق ذات األولوية في مقاطعات كابو ديلغادو ومانيكا وتيتي
وزامبيزيا في الشمال .وقد حدد تقييم سريع لوضع التغذية بدعم من البرنامج ومنظمة األمم المتحدة للطفولة كابو ديلغادو
باعتبارها المقاطعة التي تسجل أعلى معدل النتشار سوء التغذية الحاد الوخيم لدى األطفال في البلد .وأشير أيضا إلى مناطق
نامونو وكيوري وأنكوابي على أنها تسجل معدالت حرجة لسوء التغذية .وأسهمت عوامل مشدّدة مثل الفرص المحدودة للحصول
على المياه الصالحة للشرب وخدمات اإلصحاح والخدمات الصحية في ارتفاع خطر المعاناة من سوء التغذية الحاد في صفوف
النساء والحوامل والمرضعات .وفي إطار الجهود المتواصلة المبذولة لتلبية االحتياجات الفورية للسكان المتضررين من
الصدمات في ظل الحصيلة االستراتيجية  ،2يرمي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين في إطار النشاط  3وتمديد النشاط
ليشمل عام  2020ضمنا بغية توفير الدعم الغذائي والتغذوي المنقذ لألرواح لألطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات.
وانطوى التنقيح أيضا على تكثيف النشاط  6المدرج في الحصيلة االستراتيجية  5إلدراج مساهمة جديدة للقطاع الخاص في
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مساعدة صغار المزارعين على الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتوطيد الروابط مع المدارس .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد
المستفيدين بمقدار  55 280شخصا ليصل مجموعهم إلى  987 566مستفيدا بتكلفة إجمالية قدرها  5ماليين دوالر أمريكي.
-13

التنقيح  2للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ( :)2020-2018يعدّل هذا التنقيح األنشطة
في إطار الحصيلة االستراتيجية  5لدعم الجهود المكثفة التي تبذلها دوائر العمل اإلنساني تصديا النتشار حاالت التشرد وخسارة
سبل كسب العيش نتيجة لزيادة عدم االستقرار في منطقة كاساي .وتقضي اإلرشادات الصادرة عن البرنامج في مارس/آذار
 2018بأن تقدم أنشطة توفير الخدمات المكلف بها بموجب عملية مصرح لها مشتركة بين الوكاالت بوصفها أنشطة مستقلة وأن
تدمج الخدمات المتاحة بناء على الطلب للمنظمات المعنية في ظل نشاط واحد .ودعما لدوائر العمل اإلنساني األوسع نطاقا،
ينص التنقيح على إدخال تعديالت على النشاط  10ليغطي خدمات تنسيق مجموعة اللوجستيات فقط؛ وعلى إدراج النشاط 12
لدعم توفير خدمات سلسلة اإلمداد؛ وعلى إدراج النشاط  13لتيسير خدمات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ .ويبلغ
مجموع تكاليف التنقيح مليون دوالر أمريكي.
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الملحق
الخطط االستراتيجية القطرية/الخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة المعتمدة التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها
في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2018
البلد

العنوان

مجال 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 المقابلة في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
بنغالديش

الخطة االستراتيجية القطرية ()2020-2017

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على
الصمود/األسباب الجذرية

342 443 694

188 550 905

530 994 600

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
جمهورية أفريقيا
الوسطى

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للفترة
2020-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على
الصمود

287 449 863

47 416 412

334 866 275

بوركينا فاسو

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
لعام 2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على
الصمود

25 442 752

41 520 530

66 963 282

مالي

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
لعام 2018

االستجابة لألزمات

86 920 789

39 880 444

126 801 233

موريتانيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
لعام 2018

االستجابة لألزمات

37 742 470

21 869 847

59 612 318

التنقيح الذي وافق عليه مدير إقليمي
زمبابوي

الخطة االستراتيجية القطرية للفترة -2017
2021

االستجابة لألزمات/األسباب الجذرية

254 343 877

17 937 496

272 281 372

التنقيحات التي وافق عليها مديرون قطريون
زامبيا

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية
للفترة 2019-2018

االستجابة لألزمات

14 499 950

8 495 532

22 995 482

موزامبيق

الخطة االستراتيجية القطرية للفترة -2017
2021

االستجابة لألزمات/األسباب الجذرية

167 044 027

5 445 606

172 489 632

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للفترة
2020-2018

االستجابة لألزمات

719 269 751

1 309 023

720 578 774

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج

 372 425 795دوالرا أمريكيا
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