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تنقيحات الخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة والز ادات ال قابلة ف
ة والزراعة
ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي أو ال د التنفي ي وال د ال ام ل نظ ة ا
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خالل المشاورات غير الرسمية التي أفضت إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،2017التزم برنامج األغذية العالمي
(الب ا ) 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 ذلك التنقيحات والزيادات التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
معا.
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()1

ووفقا لقرارات المجلس ،تغطي السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي فيما يتعلق بالموافقة على التنقيحات ما يلي:
أ)

()2

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 مشتتتتركة 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 D. Bulman

رئيس الديوان

كبير مستشاري البرامج

ومدير مكتب المدير التنفيذي

وحدة دعم تسيير العمليات

هاتف066513-2009 :

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 أكثر من فرادى الحصائل االستراتيجية لخطة 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 التي
األولية التي وافق عليها المدير التنفيذي في حالة عدم وجود مثل تلك القيمة بالنسبة إلى
وافق عليها المجلس أو القيمة ّ
الخطط االستراتيجية 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)
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التنقيحات المتعلقة بأنشطة تقديم الخدمات.

ويشمل هذا التقرير التنقيحات والزيادات المقابلة في الميزانية المتعلقة بخطط استراتيجية قطرية ،وخطط استراتيجية قطرية
مؤقتة ،وخطط استراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية تمت الموافقة عليها في الفترة بين  1يوليو/تموز و 31ديسمبر/كانون األول
 2020على النحو المبيِّّن بإيجاز أدناه وفي الملحق.
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وأثناء الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على  51تنقيحا ،أحد عشر منها بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي
والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،واثنين بموجب سلطة المدير التنفيذي ،وأربعة عشر بموجب السلطة المفوضة من
المدير التنفيذي إلى المديرين اإلقليميين ،وأربعة وعشرين بموجب السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى المديرين القطريين.
ويبلغ مجموع تكلفة هذه التنقيحات التي يتحملها الب ا

 6.1مليار دوالر أمريكي.

التنقيحات والز ادات ف ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي وال د ال ام ل نظ ة ا
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ة والزراعة

ا

التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للي ن ( )2021-2019يمدد العملية لمدة  12شهرا لمعالجة تفاقم الوضع
اإلنساني في البلد ،والذي يتسم بتدهور اقتصادي شديد ،وأثر جائحة كوفيد ،19-والمخاطر الطبيعية والنزاع المسلح .ووفقا
لتحليل جزئي للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي نُشر في يوليو/تموز  ،2020فإن ما يقدر بنحو  3.2مليون من أصل
 7.9مليون شخص في  133مديرية ( 40في المائة) عانوا بشدة من انعدام األمن الغذائي (المرحلة  3من التصنيف المتكامل
وما فوقها) في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول  .2020ويهدف التنقيح إلى تسليم توزيعات األغذية في حاالت
الطوارئ ،وحيثما أمكن ،التحويالت القائمة على النقد لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد واألشخاص
المهمشين ،مع تعزيز الدعم التغذوي للحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألطفال دون سن الخامسة .وسيتم توسيع نطاق
أنشطة التغذية المدرسية إلى جانب دعم سبل العيش وإعادة تأهيل البنية التحتية المجتمعية من خالل المساعدات الغذائية مقابل
إنشاء األصول ،مع التركيز على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة .وفي ضوء تصاعد االحتياجات ،يهدف التنقيح أيضا
إلى ضمان استجابة أكثر فعالية من خالل توفير الخدمات الجوية اإلنسانية والخدمات اللوجستية ودعم االتصاالت في حاالت
الطوارئ للحكومة والشركاء .ويدعم التنقيح  1 969 800شخص إضافي ،ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى 17 217 421
بتكلفة إجمالية قدرها  1.9مليار دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للج هور ة ال بية السور ة ( )2020-2019يهدف إلى تخفيف أثر تدهور
حالة األمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الوضع المالي العسير المصحوب بانخفاض سريع في قيمة العملة ،مما أدى إلى زيادة
أسعار األغذية على نطاق واسع منذ النصف الثاني من عام  .2019وتتفاقم هذه العوامل بسبب استمرار انعدام األمن ونزوح
السكان على نطاق واسع .وأدت آثار كوفيد 19-إلى زيادة الضغط على االقتصاد السوري وسبل عيش السوريين الضعفاء .وفي
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أبريل/نيسان  ،2020أشارت التقديرات إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي قد وصل إلى  9.3مليون،
أي  45في المائة من إجمالي السكان ،وهو أعلى رقم يُسجل على اإلطالق .وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليون من هؤالء
األشخاص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد .ويمدد التنقيح العملية لمدة  12شهرا ويزيد بشكل كبير استخدام التحويالت
القائمة على النقد لدعم السوريين الضعفاء ولتشجيع االلتحاق بالمدارس خالل العام الدراسي  2022/2021والحد من استخدام
عمل األطفال كاستراتيجية تصدي أسري .وبشكل عام ،يدعم التنقيح  431 500مستفيد إضافي ،ليصل العدد اإلجمالي المنقح
للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة إلى  7 886 500بتكلفة قدرها  1.2مليار دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االست اتيجية القط ة لجنوب السودان ( )2021-2018يأتي لتمديد الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
الحالية من أجل مواءمة بدء الخطة االستراتيجية القطرية التالية للب ا

مع إطار األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية

المستدامة في جنوب السودان ،والذي سيبدأ في عام  .2022ويستند التنقيح إلى تحليالت ألحدث الصدمات – الفيضانات وجائحة
كوفيد – 19-وأثرها على األمن الغذائي والتغذية واألسواق وسالسل اإلمداد اإلقليمية .وأشار تحليل للتصنيف المتكامل لمراحل
األمن الغذائي أجري في فبراير/شباط  2020إلى أن  6.5مليون شخص ،أي أكثر من نصف السكان ،قد يعانون من انعدام األمن
الغذائي الحاد (المراحل من  3إلى  5من التصنيف المتكامل) .واستجابة لذلك ،يسعى التنقيح إلى وضع الب ا

كشريك مفضل

لبناء القدرة على الصمود في جنوب السودان ،وتوسيع مبادرات الحماية االجتماعية مثل برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات
المحلية ،وتوفير خدمات تطوير البنية التحتية التي تزيد إمكانية الوصول إلى المواقع التي يصعب على المجتمع اإلنساني األوسع
الوصول إليها ،وإنشاء خدمة رقمية إلدارة المستفيدين والتحويالت لتمديد النظام المؤسسي ،سكوب ،ليشمل الشركاء اإلنسانيين
واإلنمائيين .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  0.9مليار دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة إلثيوبيا ( )2025-2020يستجيب للزيادة في المتطلبات اإلنسانية في عام  2020الناتجة
أساسا عن أثر جائحة كوفيد ،19-والجراد الصحراوي ،والنزوح الناجم عن النزاع والجفاف والفيضانات .وبعد استعراض
منتصف العام لخطة االستجابة اإلنسانية الصادر في أغسطس/آب  ،2020زاد عدد األشخاص المستهدفين للحصول على مساعدة
إلى  15مليون شخص ،وارتفعت المتطلبات من  1مليار دوالر أمريكي إلى  1.44مليار دوالر أمريكي .ويعمل التنقيح على
توسيع نطاق العمليات استجابة ألزمة كوفيد 19-والصدمات األخرى من خالل توفير المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة
لألرواح ألشخاص إضافيين يعانون من انعدام األمن الغذائي وضعفاء .كما أنه يقلل عدد المستفيدين من مكون التغذية بما يتماشى
مع المبادئ التوجيهية الوطنية المنقحة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل .وسيتم تقديم الخدمات األساسية من خالل نشاط مجموعة
اللوجستيات وإضافة مكون يقدم خدمات عند الطلب لشراء األغذية .ويخفض التنقيح إجمالي عدد المستفيدين بمقدار ،598 922
مما يؤدي إلى خفض عدد الحاالت في هذه العملية إلى  20 316 273بتكلفة إجمالية قدرها  435.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االست اتيجية القط ة لبنغالد ش ( )2021-2017يمدد العملية لمدة  12شهرا بما يتواءم مع دورة التخطيط
في األمم المتحدة واالستجابة آلثار جائحة كوفيد .19-وفي حين أنه ال يمكن قياس األثر الكامل لكوفيد 19-بشكل واف ،فقد أثر
بالفعل على النمو االقتصادي ،ومن المتوقع أن تمتد جهود االنتعاش إلى ما بعد عام  .2021وانخفضت فرص العمل وتحقيق
اإليرادات ،بينما أظهرت نتائج تقييمات الب ا
سيقدم الب ا

زيادة في الضعف في مخيمات الالجئين بسبب الجائحة .ولتخفيف هذا األثر،

المساعدات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد إلى أفراد المجتمعات المحلية البنغالديشية في المناطق الفرعية

القريبة من مخيمات الالجئين أو التي تستضيفها .وسيركز الدعم المقدم إلى المناطق الحضرية على مساعدة لألسر التي تعيش
في عزلة ذاتية وبرنامج محدود للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ .وسيعمل الب ا

مع منظمة األغذية والزراعة والشركاء

المتعاونين لزيادة فرص الحصول على األغذية الطازجة في المواقع الحضرية المستهدفة ،وتعزيز الروابط وسالسل اإلمداد
بين المزارعين وتجار الجملة والبائعين المحليين؛ وحيثما أمكن ،سيستخدم نُهج رقمية مبتكرة تيسر آليات التسليم إلى المستفيدين.
ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،1 554 442ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  5 407 600بتكلفة قدرها
 398.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للصو ال ( )2021-2019يغطي زيادة متطلبات اإلغاثة وسبل العيش استجابة
آلثار الفيضانات والجراد الصحراوي وجائحة كوفيد 19-على األشخاص الضعفاء في جميع أنحاء البلد .وقدرت وحدة تحليل
األمن الغذائي والتغذية أن  3.5مليون صومالي سيعانون من انعدام األمن الغذائي في المرحلة  3من التصنيف المتكامل لمراحل
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األمن الغذائي (األزمة) أو أعلى بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول  – 2020زيادة قدرها  30في المائة منذ يونيو/حزيران .ومن
المتوقع أن يقل محصول الحبوب في موسم األمطار "غو" على المستوى الوطني بنسبة  40-30في المائة عن المتوسط الطويل
األجل ( .)2019-1995ويهدف التنقيح إلى زيادة الدعم للسكان األكثر ضعفا من خالل توزيعات األغذية والتحويالت القائمة
على النقد وزيادة أعداد المستفيدين في إطار مكون سبل العيش بهدف زيادة اإلنتاج الزراعي ألصحاب الحيازات الصغيرة.
وسيتم تعزيز مجموعة اللوجستيات من خالل توسيع نطاق توفير خدمات النقل البحري والبري عند الطلب للحكومة والشركاء.
ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،1 793 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  9 364 315بتكلفة قدرها
 325.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة للكا ي ون ( )2021-2018يستجيب لوضع معقد يتسم باألزمة في حوض بحيرة تشاد
في منطقة أقصى الشمال ،وعواقب وصول الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في المنطقة الشرقية ،واألعمال العدائية بين
الجماعات المسلحة غير الحكومية وقوات األمن في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية .وأدى انتشار كوفيد 19-إلى
تقويض حالة األمن الغذائي الهشة بالفعل لألشخاص الضعفاء في المناطق الحضرية وشبه الحضرية .وبموجب هذا التنقيح،
ستحصل الحوامل والمرضعات من النساء والبنات واألفراد المتأثرون بكوفيد ،19-في منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي،
على تحويالت نقدية متعددة األغراض مصحوبة برسائل التغيير االجتماعي والسلوكي وستستكمل توزيعات األغذية .وسيتم
تقديم وجبة خفيفة يومية من البسكويت عالي الطاقة لألطفال في المدارس الرسمية وغير الرسمية بمجرد إعادة فتحها .ومن
المتوخى تعديل سلة األغذية الطارئة للمشردين داخليا الجدد والالجئين النيجيريين إلى حصة غذائية كاملة لمدة ثالثة أشهر ،مع
توزيع البسكويت عالي الطاقة في مراكز استقبال الالجئين .ويمدد التنقيح العملية لمدة  12شهرا ويزيد عدد حاالت المستفيدين
بمقدار  ،139 076ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  1 129 805بتكلفة قدرها  161.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة لكينيا ( )2023-2018يغطي توسيع نطاق األنشطة استجابة ألزمة كوفيد 19-من خالل
توفير المساعدة المنقذة لألرواح لعدد إضافي من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء .ووفقا لتحديث
توقعات األمن الغذائي في يونيو/حزيران  ،2020كانت التوقعات تشير إلى معاناة  3.5مليون شخص من انعدام األمن الغذائي
في كينيا وبلوغ االحتياجات ذروتها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول  .2020ويسعى التنقيح إلى توسيع برنامج اإلعانات النقدية
للحكومة ليشمل سكان المناطق الحضرية المتأثرين في نيروبي ومومباسا وتوسيع نطاق خدمات التغذية لتلبية الطلب المتزايد
في مقاطعات ناكورو وكيليفي وكوالي القاحلة وشبه القاحلة .ويؤدي نشاط إضافي للطوارئ إلى تمكين الب ا

من استكمال

دعم اإلغاثة الذي تقدمه الحكومة إلى المجتمعات المحلية األخرى المتأثرة بالكوارث .وتمت زيادة أعداد المستفيدين في مكون
مبادرة الصمود الريفي ( )R4بسبب زيادة الطلب على الحصول على الخدمات المالية ،بما في ذلك التأمين بالغ الصغر .كما تم
توسيع دعم التغذية ليشمل عالج سوء التغذية الحاد كجزء من االستجابة لكوفيد ،19-مع التركيز على األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 ،758 200ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  3 224 000بتكلفة قدرها  94.3مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة فغا ستان ( )2022-2018يتناول احتياجات الفئات السكانية المتأثرة بالمستويات
المرتفعة بشكل مقلق النعدام األمن الغذائي ،والنزاع المستمر ،وانتشار البطالة ،وأثر جائحة كوفيد .19-وأشارت خطة االستجابة
اإلنسانية ألفغانستان في يونيو/حزيران  2020إلى أن هناك  14مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية و 35مليونا بحاجة
إلى شبكة أمان اجتماعي .وتوسع أثر جائحة كوفيد 19-بسرعة من حالة طوارئ صحية عامة إلى أزمة بشأن األغذية وسبل
العيش .وعن طريق استهداف الضعفاء ،يعمل التنقيح على توسيع نطاق توزيعات األغذية لدعم األشخاص المتأثرين بجائحة
كوفيد 19-والفئات الضعيفة األخرى في جميع أنحاء البلد ،مما يساعد على تلبية احتياجاتهم الغذائية أثناء األزمة .وسيتم توفير
التحويالت القائمة على النقد بشكل أساسي في المناطق الحضرية القريبة من األسواق والتي تتاح فيها إمكانية الوصول إلى
مزودي الخدمات المالية المتنقلة .ويهدف الب ا  ،من خالل تشغيله للخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة ،إلى الحفاظ على
دعمه األساسي لالستجابة لجائحة كوفيد 19-من خالل خدمات جوية محلية مستمرة وموثوقة وجسور جوية دولية تسمح بوصول
العاملين اإلنسانيين .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،3 008 152ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى
 20 501 676بتكلفة قدرها  88.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة إلكوادور ( )2021-2017يهدف إلى دعم استجابة الحكومة لتدهور حالة األمن الغذائي
والتغذية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد 19-ووصول المهاجرين من األزمة في جمهورية فنزويال البوليفارية والالجئين من
زيادة معدالت الجريمة والعنف في كولومبيا .وفي منتصف مارس/آذار  ،2020أعلنت حكومة إكوادور حالة الطوارئ وطلبت
رسميا من الب ا

تقديم المساعدة .ومن خالل التنقيح ،ستتم تلبية احتياجات المهاجرين الضعفاء من خالل قسائم القيمة؛ وستقدم

منظمة األمم المتحدة للطفولة قسيمة إضافية لتغطية احتياجات النظافة ،بينما سيمول الب ا
ساخنة يومية في المالجئ ومراكز الحجر الصحي .وسيوجه الب ا

شراء المدخالت لتوفير وجبات

مساعدته لإلكوادوريين الضعفاء المتأثرين بجائحة كوفيد-

 19من خالل النظام الوطني للحماية االجتماعية ،مما يوفر مبلغا إضافيا لقيمة التحويالت التي تقدمها الحكومة من أجل ضمان
إدماج األسر الضعيفة التي تضم حوامل ومرضعات من النساء والبنات واألطفال الذين تقل أعمارهم عن  5سنوات .وسيساعد
الب ا

أيضا في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر مراعاة للتغذية ييسر حصول األشخاص األكثر ضعفا على الخدمات الغذائية

والصحية على نطاق أوسع .وسيتم تعزيز فعالية االستجابة اإلنسانية من خالل إنشاء منصة تنسيق لوجستية للشركاء ،إلى جانب
المساعدة التقنية في تحسين أساليب التخزين والنقل والتوزيع .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،720 511ليصل
إجمالي عدد المستفيدين إلى  1 537 662بتكلفة قدرها  77.0مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  7ف للخطة االست اتيجية القط ة للبنان ( )2021-2018يسعى إلى معالجة أزمة متعددة األوجه من االنكماش
االقتصادي ،واالضطرابات المدنية ،وعدم االستقرار السياسي ،وزيادة معدالت الفقر ،وارتفاع أسعار السلع األساسية ،وآثار
جائحة كوفيد .19-وباإلضافة إلى ذلك ،أدى انفجار في مستودع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب  2020إلى إصابات جماعية
وأضرار مادية كبيرة .ومن خالل مزيج من توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،يزيد التنقيح بشكل كبير الدعم
المقدم إلى األفراد الذين تأثرت سبل عيشهم بشدة بالجائحة واالنفجار وتدهور الوضع االقتصادي .وسيتم تعزيز نطاق مساهمة
الب ا

في االستجابة اإلنسانية من خالل توفير خدمات اللوجستيات والمشتريات للحكومة والشركاء .ويؤدي التنقيح إلى زيادة

عدد المستفيدين بمقدار  ،420 001ليصل العدد المنقح إلى  1 552 056بتكلفة قدرها  73.9مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والز ادات ف ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة للنيج ( )2024-2020يستجيب للوضع األمني المتدهور بسرعة في البلد وفي جميع
أنحاء المنطقة والذي يؤدي إلى التشريد القسري وزيادة االحتياجات اإلنسانية ،مع وجود ما يقدر بنحو  228 717الجئا من مالي
ونيجيريا و 265 522مشردا داخليا في الوقت الحالي في النيجر .ويؤدي أثر كوفيد 19-إلى تفاقم الوضع الهش بالفعل .ووفقا
لتحليل اإلطار المنسق الصادر في مارس/آذار  ،2020قُدر أن أكثر من مليوني شخص عانوا من انعدام األمن الغذائي الحاد
(المرحلة  3أو أعلى) خالل موسم الجدب ( 2020من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب) ،بزيادة نسبتها أكثر من  65في المائة
مقارنة بالعام السابق .واستجابة لالحتياجات المتصاعدة ،يهدف التنقيح إلى توفير توزيعات غذائية طارئة للمشردين داخليا
والسكان المضيفين والمتأثرين بموسم الجدب؛ وتقديم تغذية تكميلية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ممن تتراوح
أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا وللحوامل والمرضعات من النساء والبنات؛ وتوسيع جهود بناء القدرة على الصمود من خالل
أنشطة إنشاء األصول في منطقة ديفا .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،1 986 749ليصل العدد المنقح إلى
 8 630 244بتكلفة قدرها  130.1مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لزا بيا ( )2024-2019يهدف إلى تخفيف أثر جائحة كوفيد ،19-والذي قد يؤدي ،وفقا
لخطة االستجابة الوطنية ،إلى زيادة انعدام األمن الغذائي ويقوض سبل عيش  7.6مليون شخص .وأشارت نتائج تقييم سريع
لألمن الغذائي وهشاشة األوضاع أجراه الب ا

في يونيو/حزيران  2020إلى أن  70في المائة من األسر التي شملها االستقصاء

تعمل في القطاع غير الرسمي ،وهو القطاع األكثر تأثرا بالجائحة .وكانت األسر التي تعاني من ضعف مسبقا هي األكثر تأثرا،
وتفيد التقارير بأن األفراد ينفقون أكثر من  75في المائة من نفقاتهم على األغذية .ويركز التنقيح على توفير التحويالت القائمة
على النقد لألشخاص المتأثرين بجائحة كوفيد 19-في المناطق الحضرية من أجل زيادة قوتهم الشرائية لتلبية االحتياجات
األساسية .وسيتم دعم اإلنتاج الزراعي من خالل تشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على تبني الزراعة المحافظة
على الموارد وتعزيز ممارسات ما بعد الحصاد ،وتشجيع زراعة الذرة البرتقالية والذرة الرفيعة والكسافا واللوبياء كسالسل
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قيمة بديلة .وباإلضافة إلى ذلك ،تهدف المساعدة التقنية إلى استفادة طالب المدارس في المناطق المستهدفة من خالل توسيع
نطاق الحصول على األغذية المشتراة مباشرة من صغار المزارعين المقيمين في مناطق تجمعات المدارس .ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،760 329ليصل العدد المنقح إلى  2 035 365بتكلفة قدرها  29.6مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة إلى ال د ن اإلقلي يين
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لليبيا ( )2021-2019يمدد العملية لمدة  12شهرا لمواصلة تقديم المساعدة
اإلنسانية المنقذة لألرواح إلى السكان الضعفاء وزيادة العمل على التطوير التدريجي للمساعدة القائمة على النقد لدعم القطاع
االقتصادي المحلي ،الذي تأثر كثيرا بسبب النزاع الممتد وعدم االستقرار السياسي وجائحة كوفيد .19-ويسعى التنقيح إلى تلبية
احتياجات السكان األكثر ضعفا ،بما في ذلك المشردون داخليا والعائدون والمجتمعات المحلية المضيفة والمهاجرون والالجئون
وطالبو اللجوء ،وذلك في المقام األول من خالل توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد حيثما أمكن ذلك .ويعتزم
الب ا

أيضا توسيع نطاق استخدامه للقسائم اإللكترونية السلعية في طرابلس وزوارة ،في حين سيتم تقديم التغذية المدرسية

الطارئة إلى  10 000طفل في المدارس من أجل زيادة التحاقهم وحضورهم .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 ،44 240ليصل العدد المنقح إلى  ،226 240بتكلفة قدرها  41.8مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة ل ال ( )2024-2020يسمح للب ا

بتلبية االحتياجات اإلنسانية المتزايدة الناجمة

عن تدهور حالة األمن الغذائي والتغذية وأثر الصدمات الخارجية ،بما في ذلك جائحة كوفيد .19-ووفقا لإلطار المنسق الصادر
في مارس/آذار  ،2020كان هناك ما يقدر بنحو  1.3مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد خالل موسم الجدب
من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول ،ومن المقرر أن يرتفع العدد بشكل كبير بعد أثر كوفيد .19-ونتيجة لذلك ،ينص التنقيح
على توسيع نطاق توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد بهدف تخفيف تصاعد انعدام األمن الغذائي ،وزيادة أعداد
المستفيدين من عالج سوء التغذية الحاد المعتدل .ولسد الفجوة بين المساعدة في حاالت الطوارئ وبناء القدرة على الصمود،
سيتم تطبيق تدخل شبكة أمان تكيفية تستجيب للصدمات لألشخاص الذين يعانون من ضغوط األمن الغذائي الهيكلي وأثر
كوفيد .19-ومن المتوخى أيضا زيادة أسطول طائرات دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية لتعزيز
الدعم المقدم إلى الحكومة والشركاء .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،1 217 526ليصل العدد المنقح إلى
 4 489 680بتكلفة قدرها  36.7مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة للسنغال ( )2023-2019يستجيب لتدهور حالة األمن الغذائي في جميع أنحاء البلد
والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد .19-وأشار اإلطار المنسق الصادر في مارس/آذار  2020إلى أن  436 650شخصا كانوا
في المرحلة  3بسبب فقدان تحويالت المغتربين ،وعجز في إنتاج األغذية ،وخسارة كبيرة في الدخل نتيجة القيود المفروضة
على الحركة استجابة للجائحة .ويهدف التنقيح إلى توسيع نطاق توزيعات األغذية لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي الذين تم تحديدهم على أنهم في المرحلة  3من اإلطار المنسق .ومن المتوقع تسليم التغذية التكميلية الشاملة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات في المناطق ذات أعلى مستويات لمؤشرات
انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .وسيستفيد األطفال الملتحقون بالمدارس التي يدعمها الب ا

من آليات التوزيع البديلة،

وسيتم دعم أسرهم من خالل التحويالت القائمة على النقد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،559 995ليصل
إجمالي عدد المستفيدين إلى  1 563 995بتكلفة قدرها  28.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لباكستان ( )2022-2018يهدف إلى تلبية احتياجات األشخاص الضعفاء المتأثرين
بالنزوح ،واألخطار الطبيعية المتعددة – الجراد الصحراوي ،والثلوج الكثيفة ،والجفاف والفيضانات – وجائحة كوفيد .19-ووفقا
لتحليل األمن الغذائي والتغذية الذي أجراه الب ا  ،من المحتمل أن يصبح  3ماليين شخص إضافي في حالة انعدام أمن غذائي
حاد نتيجة للجائحة .ويعزز التنقيح المساعدة للسكان المتأثرين بالنزاع والصدمات من خالل توزيعات األغذية والتحويالت
القائمة على النقد في المناطق التي توجد بها أسواق عاملة .وسيتم توسيع نطاق إنشاء األصول والتدريب على المهارات المهنية
في المناطق الجنوبية المتأثرة بالجفاف في بلوشستان والسند .ومن المتوقع زيادة آليات الحماية االجتماعية الحكومية مثل برنامج

WFP/EB.1/2021/7-B/1

7

بينظير لدعم الدخل من أجل دعم الفقراء الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والتغذوي في المناطق الحضرية والريفية .ومن
المتوقع أيضا تقديم الدعم التغذوي لتخفيف أثر سوء التغذية في جنوب البلد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 ،1 610 029ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  9 297 029بتكلفة قدرها  27.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة لدولة فلسطين ( )2022-2018يستجيب للوضع المستمر الذي يتسم بالنزاع الممتد
والركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة وعدم المساواة بين الجنسين وارتفاع معدالت الفقر .ومع تفشي كوفيد ،19-من
المتوقع أن يتدهور الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تأثرت العديد من القطاعات بسبب قيود اإلغالق .واستجابة
لذلك ،يهدف التنقيح إلى تزويد األشخاص الضعفاء المعرضين لخطر أكبر من أثر كوفيد 19-بتحويالت قائمة على النقد ،بينما
سيتم دعم عدد أقل من المستفيدين من خالل توزيعات األغذية .وسيتم تعزيز جهود دعم سبل العيش وبناء القدرة على الصمود
من خالل مبادرة ذكية مناخيا توفر المساعدة التقنية واإلمدادات الزراعية ألنشطة الزراعة المائية وتعزيز الممارسات الزراعية.
ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،22 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  426 000بتكلفة قدرها
 22.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ت ددة البلدان ل نطقة الكار ب ( )2021-2020يهدف إلى تخفيف أثر جائحة
كوفيد 19-على األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء في منطقة البحر الكاريبي .وفي أبريل/نيسان ،2020
أجرى الب ا

استقصاء بشأن األمن الغذائي اإلقليمي وأثر جائحة كوفيد 19-على سبل العيش لصالح الجماعة الكاريبية بدعم

من الوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث ومنظمة األغذية والزراعة .وأشار االستقصاء إلى أن أكثر من  1.7مليون شخص
في البلدان واألقاليم التي يغطيها مكتب الب ا

في منطقة البحر الكاريبي يعانون من انعدام األمن الغذائي ،منهم 403 500

شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد .ويعمل التنقيح على توسيع نطاق المساعدة التقنية وخدمات سلسلة اإلمداد للجماعة
الكاريبية ،والوكالة الكاريبية إلدارة طوارئ الكوارث ،والحكومات الوطنية المتأثرة بهدف توفير استجابة أكثر فعالية .واستنادا
إلى نهج "النقد أوال" ،سيحصل المستفيدون المباشرون على التحويالت النقدية المقدمة من خالل نظم الحماية االجتماعية
الحكومية كوسيلة مفيدة للوصول إلى األشخاص األكثر ضعفا .وستشمل الخدمات التي سيوفرها الب ا

مجموعة من خيارات

الدعم المصممة لسد الفجوات اإلقليمية ،بما في ذلك األصول الجوية والبحرية التي تعزز جهود الحكومات والشركاء .ويؤدي
التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،55 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  80 000بتكلفة قدرها  17.0مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة للج هور ة الدو ينيكية ( )2023-2019يستجيب إلعالن الحكومة حالة طوارئ وطنية
وندائها للحصول على المساعدة الدولية في  19مارس/آذار  ،2020بعد ظهور كوفيد 19-في البلد .وتسببت تدابير احتواء تفشي
الجائحة في فقدان سبل العيش وتعطيل سلسلة اإلمداد وزيادة مقابلة في الصعوبات االقتصادية وانعدام األمن الغذائي .ويكمل
التنقيح االستجابة الوطنية من خالل توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد لألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي الذين فقدوا سبل عيشهم ويفتقرون فرص الحصول على األغذية من خالل البرامج الحكومية .كما سيقدم الب ا

خدمات

لوجستية عند الطلب فيما يتعلق بالتخزين والنقل والتنسيق لدعم الشركاء اإلنسانيين مثل المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم
المتحدة من خالل تقديم الخدمات المشتركة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،282 400ليصل إجمالي عدد
المستفيدين إلى  3 658 400بتكلفة قدرها  16.4مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لغينيا ( )2022-2019يسمح للب ا

بتوسيع جهوده في االستجابة لألزمات

لتخفيف أثر زيادة انعدام األمن الغذائي نتيجة موسم الجدب وكوفيد .19-وأشار اإلطار المنسق الصادر في مارس/آذار 2020
إلى أن  113 641شخصا يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد ،ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى  267 170بين
يونيو/حزيران وأغسطس/آب  .2020واستجابة لألثر المشترك لجائحة كوفيد 19-وموسم الجدب ،سيوسع التنقيح نطاق المساعدة
لتلبية االحتياجات الغذائية الفورية للسكان الضعفاء بما في ذلك العمال العرضيون والفئات المهمشة من خالل توزيعات األغذية
والتحويالت القائمة على النقد ،حسب ظروف السوق .وعند االقتضاء ،سيُقيّم الب ا

جدوى توجيه بعض مساعداته من خالل

برامج الحماية االجتماعية الوطنية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،315 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين
إلى  704 023بتكلفة قدرها  16.2مليون دوالر أمريكي.

8
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة لج هور ة تنزا يا ال تحدة ( )2021-2017يهدف إلى تخفيف أثر جائحة كوفيد19-
التي تشكل تهديدا كبيرا في جمهورية تنزانيا المتحدة ،حيث تؤدي محدودية البنية التحتية والخدمات الصحية إلى ضعف القدرة
على إعداد استجابة مناسبة .وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مليوني شخص سيواجهون صعوبات في الحصول على األغذية
نتيجة للجائحة .ومن المتوقع أن يكون األشخاص األكثر تأثرا هم األشخاص المقيمون في مناطق حضرية مكتظة بالسكان .ولمنع
المزيد من التدهور في حالة األمن الغذائي ،يهدف التنقيح إلى دعم فقراء الحضر في عشر مناطق من خالل التحويالت القائمة
على النقد .ومن خالل المراكز الصحية والمنظمات المجتمعية في المناطق المتأثرة بشدة بكوفيد ،19-سيقوم الب ا

بتوزيع

منتجات مغذية متخصصة لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،بينما
سيتم تزويد  9 000من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات باألغذية لتلبية متطلباتهن الغذائية ،وتعليمهن التغذوي.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيعمل الب ا

على توسيع نطاق سلسلة اإلمداد والدعم اللوجستي وتكييفها ،مما يضمن عدم انقطاع النقل

اإلقليمي عبر الحدود بهدف الحفاظ على جمهورية تنزانيا المتحدة كممر نقل إلى البلدان غير الساحلية المجاورة .ويؤدي التنقيح
إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،526 826ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  1 118 157بتكلفة قدرها  16.2مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  9للخطة االست اتيجية القط ة لكولو بيا ( )2021-2017يهدف إلى تلبية االحتياجات الطارئة الناشئة عن ظهور
كوفيد ،19-والتي أدت إلى فقدان سبل العيش وزيادة مقابلة في انعدام األمن الغذائي .وتؤثر القيود التي تفرضها الحكومة على
الحركة على العمليات اإلنسانية في البلد حيث يزداد تعقيد نقل البضائع وتنقل العاملين اإلنسانيين .وبصفته شريكا حكوميا موثوقا
وقائدا معترفا به في مجال الخدمات اللوجستية ،تلقى الب ا

طلبات من الحكومات الوطنية والمحلية وشركاء إنسانيين آخرين

لتقديم الخدمات .وسيقدم التنقيح الدعم اللوجستي للحكومة والشركاء من خالل نقل  50طنا متريا من األغذية و 26 400مجموعة
من المواد غير الغذائية إلى المناطق الست التي يوجد بها أعلى تجمع للمهاجرين الفنزويليين؛ وشراء  176طنا متريا من األغذية
والمغذيات الدقيقة للمهاجرين الضعفاء ،بمن فيهم األطفال وسيقدم خدمات النقل الجوي إلى  200راكب من خالل خدمة توفر
ثالث رحالت ذهاب وإياب شهريا إلى عشر وجهات حيث أبلغ الشركاء اإلنسانيين عن وجود نقص في الخدمات الجوية التجارية.
وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  15.0مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة لج هور ة الو الد ق اطية الش بية ( )2021-2017ينص على إجراء تعديالت على
برامج الخطة االستراتيجية القطرية بحيث تدعم بشكل أفضل األشخاص الضعفاء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الذين
تأثروا من الجفاف والفيضانات وكوفيد .19-وخلصت بعثة مشتركة بين الب ا

ومنظمة األغذية والزراعة لتقييم المحاصيل

واألمن الغذائي في ديسمبر/كانون األول  2019إلى أن ظروف الجفاف المطولة في األجزاء الشمالية من البلد والفيضانات
الشديدة في المناطق الجنوبية والوسطى قد أثرت بشدة على محصول األرز الرئيسي (الرطب) لعام  ،2019وهو الغذاء األساسي
للبلد .وال يمثل أثر كوفيد 19-خطرا إضافيا على سبل العيش فحسب ،بل يؤدي أيضا إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة .واستجابة
لذلك ،يسعى التنقيح إلى زيادة عدد أطفال المدارس الذين يحصلون على وجبات منتصف النهار في المدارس المستهدفة؛ وتوسيع
الدعم الزراعي من خالل إنشاء مدارس تغذية إضافية للمزارعين ،وتوسيع نطاق تقديم منح الحدائق ودعم الخدمات االستشارية
الريفية من خالل ميسري التغذية في القرى؛ وزيادة عدد المستفيدين إلدراج األسر المتأثرة بكوفيد ،19-الذين سيحصلون على
تحويالت قائمة على النقد؛ وتقديم الدعم التغذوي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا؛ وتوفير األغذية
للمجتمعات المحلية الضعيفة المشاركة في أنشطة إنشاء األصول .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار ،96 351
ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  337 976بتكلفة قدرها  9.8مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لسي اليون ( )2024-2020يستجيب لتدهور حالة األمن الغذائي التي تفاقمت بسبب
جائحة كوفيد .19-وفي يناير/كانون الثاني  ،2020أجرت وزارة الزراعة والغابات والب ا

تقييما مشتركا لنظام رصد األمن

الغذائي خلص إلى أن معدالت انعدام األمن الغذائي بلغت  47.7في المائة .ومن خالل التنقيح ،سيتم تعزيز دعم األشخاص
الضعفاء للغاية والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي من خالل مزيج من توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،في
حين سيشمل الدعم التغذوي توسيع نطاق خدمات الفحص واإلحالة والتدريب وتوفير المعدات للعاملين الصحيين وكذلك توفير
المنتجات التغذوية المتخصصة لألطفال المستهدفين الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من
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النساء والبنات .ومن أجل االستجابة بشكل أفضل للجائحة ،سيتم تعزيز القدرات الحكومية من خالل تعزيز المرافق التي تم ّكن
السلطات من عزل وعالج مرضى كوفيد 19-بأمان وقدرات االتصاالت التي تدعم التنفيذ الفعال لالستجابة اإلنسانية من خالل
توفير االتصال باإلنترنت والهاتف والمعدات الراديوية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،108 389ليصل
إجمالي عدد المستفيدين إلى  584 760بتكلفة قدرها  7.9مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لكوبا ( )2021-2020يغطي فترة انتقالية مدتها شهران من يناير/كانون الثاني
إلى فبراير/شباط  2021وتتيح مواصلة األنشطة في كوبا قبل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية ،المقرر اآلن أن تبدأ في
مارس/آذار  2021وليس في يناير/كانون الثاني كما كان مقررا في األصل .وكجزء من استجابة األمم المتحدة ألثر كوفيد19-
في كوبا ،يقوم الب ا

بتوزيع المساعدات الغذائية الطارئة على الفئات الضعيفة منذ يونيو/حزيران  .2020ويؤدي التنقيح إلى

زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،55 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  ،987 971بتكلفة إجمالية قدرها  1.1مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لتو س ( )2022-2018يهدف إلى تخفيف أثر إغالق المدارس على التالميذ الضعفاء
وأسرهم بعد ظهور كوفيد .19-ويعد البرنامج الوطني للتغذية المدرسية مكونا ذا أولوية في إصالح قطاع التعليم ويعمل كآلية
حماية اجتماعية بالنسبة إلى  260 000طفل في  2 500مدرسة ابتدائية .وأدى تفشي جائحة كوفيد 19-إلى إغالق جميع المدارس
ولم يعد الطالب يحصلون على الوجبات المدرسية التي يعتمدون عليها .وقد أدى ذلك إلى تدهور حالة األسر األشد فقرا ،وال
سيما تلك التي لديها أكثر من ثالثة أطفال وأطفال دون سن الخامسة .وسيوفر التنقيح تحويالت قائمة على النقد لألسر الضعيفة
التي لديها أطفال في المدارس في ريف سليانة والمتأثرين بإغالق المدارس .ويشمل التنقيح أيضا توسيع نطاق دعم تعزيز
القدرات الذي يقدمه الب ا

إلى وزارة التعليم العالي لوضع برنامج وطني للتغذية الجامعية ،وتقديم المساعدة التقنية إلى وزارة

الشؤون االجتماعية لتطوير نظام الحماية االجتماعية .ويدعم التنقيح  2 685مستفيدا بتكلفة قدرها  0.5مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة إلى ال د ن القط ين
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ل وا دا ( )2023-2019يهدف إلى منع المزيد من التدهور في حالة األمن الغذائي بين
الالجئين في أعقاب ظهور كوفيد .19-وتستضيف رواندا حاليا  148 104الجئين ،معظمهم من بوروندي وجمهورية الكونغو
الديمقراطية .وأظهرت النتائج األولية الستقصاء رصد ما بعد التوزيع أجري في يوليو/تموز  2020في مخيمات الالجئين أن
الجائحة أثرت تأثيرا سلبيا على استهالك الالجئين من األغذية وتنوع غذائهم ،والذي انخفض إلى مستويات غير مسبوقة .وبعد
إغالق المدارس في مارس/آذار  ،2020تم تعليق برنامج التغذية المدرسية ،وت ُ ِّرك التالميذ الالجئون دون وجباتهم الغذائية
المدرسية اليومية .ويهدف التنقيح إلى توفير تحويالت قائمة على النقد لالجئين في مخيم ماهاما لالجئين ،وتوزيعات األغذية
على الالجئين البورونديين وفقا لخطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة والشركاء قبل االنتخابات الرئاسية في بوروندي .ومن
خالل برنامج التغذية المدرسية ،سيوفر الب ا

وجبات ساخنة للتالميذ وتحويالت قائمة على النقد لشراء األغذية الطازجة مثل

األفوكادو والخضروات ذات األوراق الخضراء والحليب لتكملة السلة الغذائية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار
 ،166 495ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  636 736بتكلفة قدرها  24.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة للسلفادور ( )2021-2017يستجيب ألزمة إنسانية معقدة نتجت عن سلسلة من الظواهر
المناخية الشديدة ،وجائحة كوفيد 19-والوضع داخل البلد الذي يتسم بالعنف والفقر .وخالل جائحة كوفيد ،19-ضربت العاصفة
االستوائية أماندا السلفادور في  31مايو/أيار  ،2020مما تسبب في أضرار كارثية للبنية التحتية وخسائر في األرواح .وتدهور
الوضع بشكل كبير عندما تشكلت العاصفة االستوائية كريستوبال في المكسيك في  5يونيو/حزيران ،مما تسبب في هطول أمطار
غزيرة فوق السلفادور .وفي السلفادور ،كان هناك أكثر من  40 345حالة مؤكدة من كوفيد 19-في عام  ،2020مما أرهق
أسرة المستشفيات ومرافق العناية المركزة .ومن خالل التنقيح ،سيتم
النظام الصحي خالل ذروة تفشي المرض وتسبب في نقص ّ
تزويد األشخاص المتأثرين بمزيج من توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،في المناطق ذات األسواق العاملة ،لمنع
المزيد من التدهور في حالة األمن الغذائي .ولتعزيز قدرة السكان على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية ،سيشمل دعم سبل
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العيش إنشاء األصول وتبادل أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية ،والحد من خسائر ما بعد الحصاد ،وتحسين
الوصول إلى األسواق (بما في ذلك عبر المنصات الرقمية) وتنظيم تعاونيات المزارعين .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد
المستفيدين بمقدار  ،41 316ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  834 539بتكلفة قدرها  10.8مليون دوالر أمريكي.
-34

التنقيح  6للخطة االست اتيجية القط ة لبي و ( )2022-2018يتناول اآلثار المدمرة لجائحة كوفيد ،19-التي أدت ،وفقا للبنك
الدولي ،إلى انخفاض نسبته  17.4في المائة في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد في النصف األول من عام  .2020وكانت خسائر
العمل والدخل من بين أعلى المعدالت في المنطقة وتفاقم انعدام األمن الغذائي بين السكان المحليين والمهاجرين الفنزويليين.
وكشفت أحدث البيانات المتاحة أن نسبة مقلقة قدرها  68في المائة من المهاجرين الفنزويليين تعاني من انعدام األمن الغذائي،
وتعاني نسبة  17في المائة من انعدام األمن الغذائي الشديد .ومع استمرار تفشي الجائحة في جميع أنحاء البلد وما يترتب على
ذلك من تآكل سبل العيش بشدة ،يمدد التنقيح مدة ونطاق أنشطة التحويالت القائمة على النقد في عام  2021لزيادة المساعدة
المقدمة إلى السكان المضيفين والالجئين والمهاجرين .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،88 110ليصل إجمالي
عدد المستفيدين إلى  ،186 510بتكلفة قدرها  10.0ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لجيبوت ( )2024-2020يتناول االحتياجات المتزايدة الناجمة عن جائحة كوفيد19-
والفيضانات ،التي أدت إلى زيادة انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء البلد .وقد أدت الجائحة إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة
في جيبوتي ،وال سيما في المناطق الحضرية ،حيث تعافت بعض األسر بالكاد من أثر الفيضانات التي وقعت في نوفمبر/تشرين
الثاني  2019وأبريل/نيسان  .2020وأصبح األشخاص الضعفاء مثل الالجئين والمهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين
والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أكثر ضعفا حيث أصبحوا غير قادرين على تلبية االحتياجات األساسية مثل األغذية
والرعاية الطبية والسكن .ويساعد التنقيح األشخاص المتأثرين بالفيضانات والجائحة من خالل مزيج من التحويالت القائمة على
النقد والبسكويت عالي الطاقة ،فضال عن توزيعات األغذية لدعم المهاجرين .وسيتم تعزيز قدرات السلطات المعنية في مجال
االستعداد لحاالت الطوارئ من أجل تعزيز القدرات الوطنية لالستعداد للصدمات المستقبلية واالستجابة لها .ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،61 495ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  177 325بتكلفة قدرها  9.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة إلسواتين ( )2024-2020يهدف إلى تخفيف أثر جائحة كوفيد ،19-التي أثرت تأثيرا
كبيرا في إسواتيني ،أدى إلى إرهاق النظم الصحية فضال عن إغالق المدارس وتعطيل سبل عيش األشخاص الضعفاء من خالل
القيود على الحركة والتراجع العام للنشاط االقتصادي أو توقفه .وبين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول  ،2020كان من المتوقع أن
يعاني أكثر من  330 000شخص ( 29في المائة من السكان) من انعدام األمن الغذائي الحاد .ومن بين هؤالء ،كان هناك ما
يقرب من  30 000شخص في المرحلة  4من التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي ("الطوارئ") و 301 000في المرحلة
 3من التصنيف المتكامل ("األزمة") .ويستهدف التنقيح األشخاص األكثر تأثرا الذين تعرض أمنهم الغذائي للخطر والذين
يفتقرون إلى مصادر بديلة للمساعدة ،ويوفر مزيجا من توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،حسب ظروف السوق.
ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،63 699ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  263 292بتكلفة قدرها 6.2
مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ر ينيا ( )2024-2019يتناول التطور السريع لجائحة كوفيد ،19-والتي تتطلب
تدخالت إنسانية تدعم السكان األرمن المتأثرين .وعلى المدى القصير ،من المتوقع أن تؤثر الجائحة بشكل غير متناسب على
األشخاص الذين يعيشون بالفعل تحت خط الفقر ،بينما من المتوقع أن تتسبب ،على المدى المتوسط والطويل ،في ضائقة اقتصادية
تؤدي إلى تدهور حالة األمن الغذائي .ويوفر التنقيح الدعم الفوري لألشخاص المتأثرين بالجائحة والصدمات األخرى بمزيج
من توزيعات األغذية والتحويالت القائمة على النقد بهدف تجنب المزيد من التدهور في األمن الغذائي .وستتم زيادة الدعم المقدم
إلى سلسلة اإلمداد وقدرات تنسيق األمن الغذائي للحكومة والشركاء لضمان استجابة أكثر قوة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد
المستفيدين بمقدار  ،80 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  148 500بتكلفة قدرها  4.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة لها ت ( )2023-2019يستجيب للقيود الناتجة عن جائحة كوفيد 19-والتي أعاقت
االستجابة اإلنسانية األوسع للجائحة .وسمح التنقيح باستمرار تقديم الخدمات الجوية اإلنسانية من أجل نقل  1 500من العاملين
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اإلنسانيين و 30 000كيلوغرام من البضائع بين  1يوليو/تموز  2020و 31ديسمبر/كانون األول  ،2020وبالتالي تعزيز قدرات
الحكومة والشركاء على االستجابة للجائحة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  3.1مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لطاجيكستان ( )2024-2019يهدف إلى تخفيف التحديات التشغيلية الكبيرة الناتجة عن
عواقب جائحة كوفيد 19-وتحسين األمن الغذائي والتغذية للفئات السكانية األكثر تأثرا .وقد تطلبت القيود المفروضة على سالسل
اإلمداد والخدمات اللوجستية الدولية ،إلى جانب الطلب المحلي المتزايد على مواد النظافة الصحية ،من المجتمع اإلنساني في
طاجيكستان العمل معا على تطوير طرق بديلة لتلبية االحتياجات الجديدة ،بما في ذلك عن طريق تعزيز نظم تقديم الخدمات
المشتركة بين الوكاالت .ويتيح التنقيح تقديم خدمات عند الطلب ،بما في ذلك تعزيز نظم الشراء ،وإدارة أماكن العمل المشتركة،
وإدارة األسطول ،والدعم اللوجستي وسلسلة اإلمداد للشركاء ،من سبتمبر/أيلول  2020حتى نهاية دورة الخطة االستراتيجية
القطرية .وسيتم توفير التحويالت القائمة على النقد للحوامل والمرضعات من النساء والبنات ومقدمي الرعاية لألطفال دون سن
الثانية بهدف توسيع نطاق الحصول على األغذية المغذية المتنوعة المتوفرة في األسواق المحلية في المناطق الحضرية وشبه
الحضرية من إقليم غورنو-باداخشان المستقل ذاتيا .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،29 500ليصل إجمالي
عدد المستفيدين إلى  963 400بتكلفة قدرها  2.9مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة لقي يزستان ( )2022-2018يتناول أثر جائحة كوفيد ،19-التي كانت لها عواقب
اجتماعية واقتصادية خطيرة في جميع أنحاء البلد .وتشير تقديرات الحكومة إلى أن نحو مليون شخص سيفقدون وظائفهم
ويصبحون جزءا من "الفقراء الجدد" من خالل البطالة المرتبطة بكوفيد 19-أو فقدان الدخل .وكشف التقييم السريع لألمن
الغذائي األسري الذي أجراه الب ا

في الفترة من أبريل/نيسان إلى مايو/أيار  2020أن األسر األكثر فقرا تنفق ما يصل إلى

 70في المائة من ميزانيتها على األغذية .ويهدف التنقيح إلى توفير الدعم في حاالت الطوارئ واإلنعاش المبكر لألشخاص
الضعفاء من خالل التحويالت القائمة على النقد والمساعدات الغذائية لمشروعات المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول،
المحددة باالشتراك مع المجتمعات المحلية والشركاء .وستشتمل مشروعات إنشاء األصول وسبل العيش على إعادة تأهيل البنية
التحتية للري وإنشاء خطوط أنابيب لمياه الشرب والتدريب على مهارات كسب العيش والممارسات المدرة للدخل .ويؤدي التنقيح
إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،100 195ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  734 905بتكلفة قدرها  2.8مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة للسنغال ( )2023-2019يتناول قيود التنسيق التي تواجه الجهود المبذولة لتخفيف أثر
كوفيد 19-من خالل مساعدة الحكومة والشركاء على تنفيذ استجابة أكثر فعالية .وسيوفر التنقيح خدمات سلسلة اإلمداد مثل
خدمات النقل والتوزيع والتخزين والمشتريات التي تعزز الجهود اإلنسانية .وسيتلقى الشركاء والجهات الحكومية تدريبا أساسيا
على مناولة إمدادات األغذية واإلغاثة وعلى سالمة األغذية وجودتها .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  2.5مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة ل يا ار ( )2022-2018يدعم جهود الحكومة والشركاء لالستجابة بشكل أفضل آلثار
جائحة كوفيد ،19-التي أدت إلى تعطيل سالسل اإلمداد الدولية والمحلية ،وتباطؤ االقتصاد المحلي ،وحظر السفر وإجراءات
اإلغالق .وتجعل هذه العوامل ميانمار أكثر ضعفا وتحد من قدرتها على االستجابة لمخاطر أخرى مثل األخطار الطبيعية
والنزاع .وسييسر التنقيح التخزين والخدمات اللوجستية ،وشراء المواد غير الغذائية ،والخدمات اإلدارية المشتركة في شكل
مباني مكاتب مشتركة ،ودعم تكنولوجيا المعلومات ،ونظم تجميع المركبات والخدمات األخرى التي لدى الب ا

فيها خبرات

وقدرات معترف بها .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  2.3مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لكوبا ( )2021-2020يهدف إلى تعزيز الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة
استجابة ألثر كوفيد 19-واستعدادا لحاالت الطوارئ األخرى التي تحدث كثيرا في الربع األخير من كل عام .وقبل ظهور
الجائحة ،كانت كوبا تواجه بالفعل وضعا اقتصاديا وماليا صعبا حيث انخفض توافر الوقود إلى  50في المائة من احتياجات
البلد ،مما أثر على الظروف المعيشية للسكان .ومنذ منتصف عام  ،2019قامت الحكومة بترشيد األغذية والمنتجات األساسية
األخرى .وقد أدت الجائحة إلى تفاقم الوضع ،مما تسبب في انخفاض حاد في الدخل القومي ودخل األسر وزيادة مستويات انعدام
األمن الغذائي .واستجابة لذلك ،يهدف التنقيح إلى شراء وتوزيع األرز والفاصولياء والزيت النباتي ودقيق القمح المقوى
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للمستفيدين من النظام الوطني لرعاية األسرة؛ وشراء وتوزيع كمية إضافية من الفاصولياء لكبار السن في  54بلدية في
المقاطعات الشرقية الخمس؛ وزيادة تنفيذ أنشطة االستعداد لحاالت الطوارئ للسلطات الوطنية التي تستجيب لحاالت الطوارئ
غير المتوقعة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،586 609ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  932 971بتكلفة
قدرها  2.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة لهندوراس ( )2021-2018يستجيب لطلب من الحكومة والشركاء بتقديم خدمة عند
الطلب عقب ظهور كوفيد 19-في البلد .ويكافح النظام الوطني العام للرعاية الصحية لتلبية الطلب على اإلمدادات الطبية والمواد
األساسية األخرى لمساعدة األشخاص المتأثرين .ويزود التنقيح الحكومة والوكاالت اإلنسانية بالخدمات اللوجستية لتخزين
ومناولة ونقل المعدات كجزء من االستجابة لكوفيد 19-في  18دائرة تقدم فيها الحكومة المساعدة الطبية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للتنقيح  2.0مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  6للخطة االست اتيجية القط ة للفلبين ( )2023-2018يتناول االحتياجات المتصاعدة لألشخاص المتأثرين باألعاصير
وجائحة كوفيد .19-وضرب إعصار رولي الشديد (إعصار غوني) وإعصار يوليسيس (إعصار فامكو) الفلبين في
أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/تشرين الثاني  2020على التوالي ،مما ترك  905 000شخص في حالة ضعف شديد وبحاجة
إلى مساعدة فورية .وكانت جائحة كوفيد 19-اختبارا كبيرا لقدرة الحكومة على تعبئة الموارد الداخلية لالستجابة لألزمات ،وأدى
المدى غير المتوقع لألضرار التي سببتها األعاصير إلى تآكل قدرات الحكومة بشكل كبير ،وأدى أيضا إلى زيادة انعدام األمن
الغذائي .ويوفر التنقيح تحويالت قائمة على النقد لألشخاص المتأثرين بالكوارث الطبيعية أو الصدمات التي يسببها اإلنسان في
مقاطعتي ألباي وكاتاندوانيس في اإلقليم ( 5بيكول) ومقاطعة كاجايان ومناطق أخرى في اإلقليم ( 2وادي كاجايان) .ويؤدي
التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،81 840ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  447 765بتكلفة قدرها  2.0مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ت ددة البلدان لجزر ال حيط الهادئ ( )2022-2019يدعم األشخاص
المتأثرين بالصدمات الطبيعية وجائحة كوفيد .19-وضرب اإلعصار المداري هارولد فيجي في  8أبريل/نيسان  2020وكان
إعصارا من الفئة  .4وكان األثر كبيرا ،وحدثت فيضانات وانقطاعات في إمدادات الطاقة وتدمير لقرى بأكملها .وخلص تقييم
حكومي إلى أن األضرار التي لحقت بقطاع الزراعة في أربعة أقسام جغرافية قدرها  9.5مليون دوالر أمريكي ،وخلص تقييم
لمنظمة األغذية والزراعة إلى تعرض سبل عيش أصحاب الحيازات الصغيرة ومزارعي الكفاف في المنطقة المتأثرة إلى
أضرار جسيمة .وتواصل جائحة كوفيد 19-مضاعفة التهديدات الحالية لسبل العيش واألمن الغذائي في منطقة المحيط الهادئ.
ويدعم التنقيح المكاتب الوطنية إلدارة الكوارث والشركاء اإلقليميين اآلخرين بتحليل بيانات األمن الغذائي وتصميم وتنسيق
وتنفيذ برامج االستجابة من خالل مجموعة األمن الغذائي .كما يدعم تطوير نظام لرصد األمن الغذائي في منطقة المحيط الهادئ،
استنادا إلى نظام تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بالهواتف المتنقلة للب ا

كأساس له .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح

 1.7مليون دوالر أمريكي.
-47

التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لتي ور-ليشت ( )2021-2018يهدف إلى تعزيز قدرات الحكومة على االستجابة آلثار
كوفيد 19-وتحسين جودة برنامج التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية .واتخذت الحكومة تدابير لالستجابة للجائحة والسيطرة
على انتشار الفيروس ،بما في ذلك إعالن حالة الطوارئ .وظلت أعداد الحاالت منخفضة ،ولكن من المتوقع أن ينكمش االقتصاد
بنسبة تتراوح بين  3.7و 5في المائة نتيجة للجائحة .ولتيسير إجراءات الوقاية من كوفيد 19-وتعزيز الظروف الصحية ،يستلزم
التنقيح إنشاء محطات لغسل اليدين وتوفير أقنعة الوجه القابلة للغسل وإعادة االستخدام .كما يعتزم الب ا

تجربة أنشطة التغذية

المدرسية بالمنتجات المحلية ،بما في ذلك تقوية األرز لخمس مدارس في ديلي ،بما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن تقييم
الخطة االستراتيجية القطرية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  1.2مليون دوالر أمريكي.
-48

التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للي ن ( )2021-2019يهدف إلى تعزيز نموذج التغذية المدرسية في إطار
الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة من خالل تعزيز المدخول الغذائي لألطفال من خالل تطبيق "نموذج المطبخ الصحي".
وينفذ الب ا

حاليا التغذية المدرسية من خالل توزيع ألواح التمر والبسكويت العالي الطاقة .والهدف من نموذج المطبخ الصحي
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هو تنويع طرائق التنفيذ وتحويل تدخالت التغذية المدرسية إلى منصة لتقديم التوعية بشأن التغذية والصحة والنظافة العامة
والبرامج التكميلية األخرى .وسيحصل األطفال في المدارس المستفيدة من نموذج المطبخ الصحي على وجبة طازجة ومنتجة
محليا ومغذية كل يوم يذهبون فيه إلى المدرسة .ويتم إعداد الوجبة ،التي تتكون من ساندويتش جبن أو فول وخضار وفواكه،
في مطبخ مركزي بواسطة موظفين محترفين ( 83في المائة منهم من النساء) ويتم توصيلها يوميا إلى المدارس تحت إشراف
صارم فبما يتعلق بالنظافة وسالمة األغذية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،3 000ليصل إجمالي عدد
المستفيدين إلى  15 247 622بتكلفة قدرها  1.1مليون دوالر أمريكي.
-49

التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لبنن ( )2023-2019يهدف إلى تلبية االحتياجات المتزايدة الناتجة عن الكوارث
الطبيعية وأثر جائحة كوفيد ،19-التي أدت إلى تدهور األمن الغذائي .ومن خالل التنقيح ،سيوفر الب ا

توزيعات األغذية،

وحيثما أمكن ،التحويالت القائمة على النقد لألسر الضعيفة تغذويا والمتأثرة باألزمات في البلديات المعرضة بشدة للمخاطر ،بما
في ذلك الفيضانات ،واآلثار االجتماعية واالقتصادية للجائحة ،وزيادة انعدام األمن الغذائي .ومن المتوقع تقديم الدعم إلى األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات من النساء والبنات من خالل توزيع الدقيق المخلوط
والتثقيف الغذائي المخصص .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  ،25 000ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى
 1 043 869بتكلفة قدرها  1.0مليون دوالر أمريكي.
-50

التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة لهندوراس ( )2021-2018يهدف إلى دعم األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي الذين تأثروا بالصدمات الطبيعية وأثر كوفيد .19-وتأثر ما يصل إلى  2.9مليون شخص في هندوراس باإلعصارين إيتا
وأيوتا في عام  ،2020اللذين أديا – بشكل خاص إلى جانب آثار كوفيد – 19-إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام
األمن الغذائي الحاد .وأعلنت الحكومة حالة طوارئ وطنية وطلبت مساعدة دولية .وينصب تركيز التنقيح على دعم الشركاء
ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الحالية التي تواجه الوصول إلى األشخاص الضعفاء في المناطق المتأثرة باإلعصار.
وسيعزز الب ا

جهود المجتمع اإلنساني من خالل إتاحة إمكانية إجراء التقييمات المتعددة القطاعات ،ونقل الموظفين والمواد

األساسية للشركاء من أجل االستجابة األولية ودعم جهود البحث واإلنقاذ .وبالتوازي مع ذلك ،سيواصل الب ا

العمل بالتنسيق

مع الشركاء من أجل إعادة إنشاء طرق الوصول العادية التي تتطلبها االستجابة األوسع لدعم السكان المتأثرين باإلعصار بعد
المرحلة الحرجة األولية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  1.0مليون دوالر أمريكي.
-51

التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة للج هور ة الدو ينيكية ( )2023-2019يم ّكن الب ا

من استيعاب مساهمة مؤكدة

في الخطة االستراتيجية القطرية وتنقيح الجوانب المتعلقة بالسلع وسلسلة اإلمداد في تدخالته .وستتيح المساهمة لب ا

زيادة

نطاق المساعدة التقنية للكيانات الوطنية في مجاالت إدارة مخاطر الكوارث ،واالستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها،
والتكيف مع تغير المناخ .وسيسمح التنقيح أيضا باستبدال السلع الفردية بمجموعات األغذية ،والتي تعتبر أكثر مالءمة للتدخل
في االستجابة لألزمات ،وتعزيز عمليات فحص السلع ورصد الجودة للمشتريات المحلية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح
 1.0مليون دوالر أمريكي.
-52

التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لسان تو

وب نسيب ( )2024-2019يستجيب ألزمة صحية وإنسانية واجتماعية

واقتصادية غير مسبوقة سببها جائحة كوفيد .19-وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن  30في المائة على األقل من
سكان البلد البالغ عددهم  200 000نسمة يمكن أن يتعرضوا لكوفيد ،19-وسيحتاج نحو  10 000شخص إلى رعاية في
المستشفى و 1 500إلى عناية مركزة .ويشير الب ا

إلى أن ما يقرب من  17 000شخص إضافي سيعانون من انعدام األمن

الغذائي نتيجة لكوفيد ،19-أي ما يقرب من  8في المائة من السكان .وبعد إغالق المدارس وما ترتب على ذلك من توقف للوجبات
المدرسية ،يتعرض آالف األطفال في سان تومي وبرينسيبي لمخاطر تعرض صحتهم وتغذيتهم آلثار شديدة .ويعزز التنقيح
قدرات الحكومة في مجاالت االستعداد لحاالت الطوارئ والتخطيط لها بهدف الحد من أثر الصدمات .ويتم دعم تدخالت التغذية
المدرسية من خالل تسليم الحصص الغذائية المنزلية أثناء إغالق المدارس ،بينما سيستفيد األفراد الذين تدهورت حالة أمنهم
الغذائي من توزيعات األغذية .ويدعم التنقيح  5 000مستفيد بتكلفة قدرها  0.8مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة لبوركينا فاسو ( )2023-2019يتناول حالة األمن الغذائي المتدهورة التي تفاقمت بفعل
عدة عوامل ،وال سيما النزاع وتغير المناخ واألثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفيد ،19-حيث يعاني  3.3مليون شخص
من انعدام األمن الغذائي ،وهو ما يشكل أكثر من  15في المائة من السكان .وسيسمح التنقيح بتفعيل مجموعة اللوجستيات لتعزيز
االستجابة من خالل إنشاء مناطق تخزين مشتركة ،والتنسيق اللوجستي ،وتجميع شركات النقل ،وتعزيز تبادل المعلومات
وإدارتها بين المنظمات غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة المشاركة في المسائل اللوجستية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح
 0.6مليون دوالر أمريكي.

-54

التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لليسوتو ( )2024-2019يستجيب لطلب الب ا

لتزويد الحكومة والشركاء في ليسوتو

بإمكانية الحصول على خدمات فعالة وموثوقة تضمن دعما أفضل لألشخاص الضعفاء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وسييسر التنقيح إدارة الب ا

لخدمات التحويالت القائمة على النقد للمستفيدين المشاركين في أنشطة استصالح األراضي التي

ينفذها برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في مقاطعة موهاليز هوك .كما سيُم ّكن التنقيح الب ا

من تزويد الحكومة والشركاء

بالخبرة والخدمات المتعلقة بسالسل اإلمداد والتحويالت القائمة على النقد .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  0.6مليون دوالر
أمريكي.
-55

التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة لك بود ا ( )2023-2019يتناول احتياجات األشخاص المتأثرين بالفيضانات المفاجئة
وجائحة كوفيد .19-فقد شهدت كمبوديا ،منذ أوائل أكتوبر/تشرين األول  ،2020هطول أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلد ،مما
أدى إلى فيضانات مفاجئة كبيرة .وأثرت الفيضانات على أكثر من  175 000أسرة في  14من بين  25مقاطعة في البلد .وبينما
تم احتواء انتشار كوفيد 19-إلى حد كبير حتى اآلن ،كان للتدابير التقييدية آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة في جميع أنحاء
كمبوديا .وتشير التقديرات إلى انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  4.1في المائة في عام  ،2020مما أدى إلى زيادة مستويات
الفقر وانعدام األمن الغذائي .ويُم ّكن التنقيح الب ا

من توفير توزيعات األغذية لألشخاص المتأثرين لفترة أولية مدتها شهر

واحد ،بالشراكة مع السلطات الوطنية ودون الوطنية .وبعد هذه المرحلة األولى من المساعدة ،يتوخى الب ا

تقديم المزيد من

الدعم لألشخاص المتأثرين من أجل المساعدة في استعادة سبل العيش في األشهر التالية .وستعتمد الطريقة المختارة ألنشطة
االنتعاش على تحليل للجدوى والمناقشات مع الحكومة والشركاء .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار ،64 400
ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى  ،547 822بتكلفة قدرها  0.5مليون دوالر أمريكي.
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ال لحق
الخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت دة الت أُذن بتنقيحها وز ادة يزا يتها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2020
البلد

جال ت كيز التنقيح

ال نوان

ال يزا ية ال ت دة

قدار التنقيح

ال يزا ية ال نقحة

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

(دوالر أ
التنقيحات والز ادات ف ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي وال د ال ام ل نظ ة ا

ة والزراعة

ك )

(دوالر أ

ك )

(دوالر أ

ك )

ا

الي ن

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

4 824 765 935

1 904 860 852

6 729 626 788

الج هور ة ال بية السور ة

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2020-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

1 809 541 744

1 160 289 201

2 969 830 945

جنوب السودان

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

2 967 224 243

918 061 554

3 885 285 798

إثيوبيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2025-2020

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

2 586 549 457

435 225 796

3 021 775 253

بنغالد ش

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على
الصمود/األسباب الجذرية

969 120 577

398 585 943

1 367 706 520

الصو ال

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

1 558 488 770

325 418 259

1 883 907 029

الكا ي ون

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

285 926 653

161 376 757

447 303 410

كينيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

998 973 969

94 346 953

1 093 320 922

أفغا ستان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات

949 223 557

88 182 693

1 037 406 250

إكوادور

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

70 866 461

77 398 820

148 265 281

لبنان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2018

االستجابة لألزمات

1 803 067 402

73 883 640

1 876 951 042

التنقيحات والز ادات ف ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي ب وجب السلطة ال فوضة إليه
النيج

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2020

بناء القدرة على الصمود/االستجابة لألزمات

1 103 846 326

130 085 915

1 233 932 241

زا بيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

112 422 336

29 607 962

142 030 298

التنقيحات الت وافق عليها ال د ون اإلقلي يون
ليبيا
ال

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

64 399 007

41 783 382

106 182 389

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2020

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

553 014 282

36 654 141

589 668 423
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الخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت دة الت أُذن بتنقيحها وز ادة يزا يتها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2020
ال نوان

البلد

جال ت كيز التنقيح

ال يزا ية ال ت دة

قدار التنقيح

ال يزا ية ال نقحة

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

(دوالر أ

ك )

(دوالر أ

ك )

(دوالر أ

ك )

السنغال

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

74 798 493

28 616 349

103 414 842

باكستان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات

446 913 261

27 500 772

474 414 034

دولة فلسطين

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

268 437 161

22 454 770

290 891 931

ب بادوس

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ت ددة البلدان ل نطقة
الكار ب ()2021-2020

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

9 025 444

17 001 284

26 026 728

الج هور ة الدو ينيكية

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

11 606 178

16 430 187

28 036 365

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2022-2019

االستجابة لألزمات

40 302 571

16 184 864

56 487 435

ج هور ة تنزا يا ال تحدة

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

340 587 592

16 168 167

356 755 759

كولو بيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

404 370 700

15 019 752

419 390 452

ج هور ة الو الد ق اطية
الش بية

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

األسباب الجذرية/بناء القدرة على الصمود

78 717 956

9 814 252

88 532 208

سي اليون

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2020

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

57 934 850

7 912 850

65 847 700

كوبا

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2021

االستجابة لألزمات/األسباب الجذرية/بناء
القدرة على الصمود

7 780 309

1 054 478

8 834 788

تو س

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

األسباب الجذرية

4 305 122

538 150

4 843 272

ينيا

التنقيحات الت وافق عليها ال د ون القط ون
روا دا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

بناء القدرة على الصمود/االستجابة لألزمات

226 099 479

24 490 115

250 589 594

السلفادور

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

88 481 754

10 813 034

99 294 788

بي و

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات

46 725 446

10 000 000

56 725 446

جيبوت

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2020

االستجابة لألزمات

74 120 295

9 150 631

83 270 926

إسواتين

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2020

االستجابة لألزمات

26 284 470

6 176 051

32 460 522

أر ينيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2019

االستجابة لألزمات

27 928 197

4 206 627

32 134 824
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الخطط االست اتيجية القط ة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة والخطط االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ال ت دة الت أُذن بتنقيحها وز ادة يزا يتها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2020
البلد

جال ت كيز التنقيح

ال نوان

ال يزا ية ال ت دة

قدار التنقيح

ال يزا ية ال نقحة

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

ج وع التكاليف الت
تح لها الب ا

(دوالر أ

ك )

(دوالر أ

ك )

(دوالر أ

ك )

ها ت

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

268 362 064

3 064 865

271 426 928

طاجيكستان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2019

األسباب الجذرية/االستجابة لألزمات

82 036 882

2 881 485

84 918 367

قي يزستان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات

59 099 963

2 765 422

61 865 386

السنغال

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

103 414 842

2 549 102

105 963 944

يا ار

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات

425 336 719

2 267 454

427 604 172

كوبا

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2020

االستجابة لألزمات

5 593 466

2 186 844

7 780 309

هندوراس

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2018

االستجابة لألزمات

188 271 199

1 966 932

190 238 132

الفلبين

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2018

االستجابة لألزمات

46 589 733

1 966 038

48 555 771

جزر ال حيط الهادئ

االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ال ت ددة البلدان ()2022-2019

بناء القدرة على الصمود/االستجابة لألزمات

23 344 621

1 737 370

25 081 990

تي ور-ليشت

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2018

بناء القدرة على الصمود

16 972 517

1 199 383

18 171 900

الي ن

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2021-2019

بناء القدرة على الصمود

4 823 636 336

1 129 599

4 824 765 935

بنن

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

137 655 458

1 023 571

138 679 029

هندوراس

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2018

االستجابة لألزمات

190 238 132

976 797

191 214 928

الج هور ة الدو ينيكية

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات/بناء القدرة على الصمود

28 036 365

906 494

28 942 859

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2019

االستجابة لألزمات

1 588 903

812 733

2 401 637

بوركينا فاسو

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

436 494 237

615 922

437 110 159

ليسوتو

الخطة االست اتيجية القط ة ()2024-2019

بناء القدرة على الصمود

110 748 948

553 255

111 302 203

ك بود ا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

71 960 500

500 000

72 460 500

سان تو

وب نسيب

ج وع تكاليف التنقيحات الت

تح لها الب ا  6 148 397 466 :دوالرا أ

كيا
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