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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
معا ( 1يناير/كانون الثاني –  30يونيو/حزيران )2021
-1

خالل المشاورات غير الرسمية التي أفضت إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،2017التزم برنامج األغذية العالمي
(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 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 ال طوارئ في خطة استتراتيجية قطرية أو خطة استتراتيجية
قطرية مؤقتة أو خطة استتتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية ،بموافقة مشتتتتر ة 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 R. Turner

السيد D. Bulman

رئيس الديوان

نائب المدير

مكتب المدير التنفيذي

مكتب دعم تسيير العمليات

هاتف06 6513-4262 :

هاتف066513-2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ب)

التنقيح بزيادة لحصتتيلة استتتراتيجية واحدة أو أ ثر من حصتتائل خطة استتتراتيجية قطرية أو خطة استتتراتيجية قطرية
مؤقتة أو خطة استتتراتيجية قطرية مؤقتة انتقالية يكون مجال تر يزها بناء القدرة على الصتتمود أو األستتباب الجذرية،
شتتتريطة ّأال يتجاوز المبلغ اإلجمالي للزيادة المقابلة في الميزانية نستتتبة  25في المائة من آخر قيمة للخطة وافق عليها
األوليتة التي وافق عليهتا المتدير التنفيتذي في حتالتة عتدم وجود مثتل تلتك القيمتة بتالنستتتتبتة إلى الخطط
المجلس أو القيمتة ّ
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)

إضتافة حصتيلة استتراتيجية في خطة استتراتيجية قطرية أو خطة استتراتيجية قطرية مؤقتة أو خطة استتراتيجية 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 /انون الثاني إلى  30يونيو/حزيران
 ،2021على النحو الملخص أدناه وفي الملحق.

-4

وخالل الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على ما مجموعه  30من التنقيحات والزيادات في الميزانية .وقد تمت الموافقة
على سبعة منها بموجب السلطة المفوضة إلى المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة ،وخمسة بموجب السلطة
المفوضة إلى المدير التنفيذي ،وسبعة بموجب السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى المديرين اإلقليميين ،وأحد عشر بموجب
السلطة المفوضة من المدير التنفيذي إلى المديرين القطريين .وبلغ مجموع تكاليف هذه التنقيحات التي يتحملها البرنامج
 3.18مليار دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
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التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية لنيجيريا ( :)2022-2019يستجيب هذا التنقيح لتدهور وضع األمن الغذائي والتغذية
بسبب استمرار اشتداد النزاع في شمال شرق نيجيريا وأثر جائحة مرض فيروس ورونا ) وفيد .)19-وأشارت نتائج اإلطار
المنسَّق الصادرة في أ توبر/تشرين األول  2020إلى أن  3.4مليون شخص في شمال شرق نيجيريا سيعانون من انعدام األمن
الغذائي والتغذوي خالل فترة ما بعد الحصاد من أ توبر/تشرين األول إلى ديسمبر /انون األول  ،2020وهو ما يمثل زيادة
قدرها  27في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام  .2019و ان من المتوقع أن ترتفع هذه األرقام إلى  4.7مليون شخص خالل
موسم الجدب من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب  .2021واستجابة لذلك ،يهدف هذا التنقيح إلى توسيع نطاق المساعدة الطارئة
من خالل توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد لتشمل الفئات السكانية المعرضة بشدة للخطر في األما ن ذات األولوية
في الشمال الغربي وجنوب البالد؛ وزيادة نطاق الدعم التغذوي لألطفال وللحوامل والمرضعات؛ وتوسيع تعزيز القدرات وجهود
مكون تقديم خدمات حسب الطلب لتعزيز االستجابة اإلنسانية .وعموما ،يدعم التنقيح 1 047 910
دعم السياسات؛ وإدخال ّ
مستفيدين إضافيين ليصل المجموع المنقح للمستفيدين إلى  2 243 187شخصا بتكلفة قدرها  665مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية ألوغندا ( :)2025-2018يوسع هذا التنقيح نطاق العملية الجارية حتى نهاية عام
 2025ويُجري تعديالت على التصميم ليتماشى مع دورة خطة التنمية الوطنية الثالثة وإطار األمم المتحدة للتعاون في مجال
التنمية المستدامة .وأجرى البرنامج مؤخرا عملية فاءة وإعادة هيكلة لتعديل أثره وتحسين تنفيذ البرامج لمن يتلقون المساعدة.
ومهدت النتائج التي تمت مراعاتها في هذا التنقيح  ،الطريق لتوسيع نطاق عمليات التحويالت القائمة على النقد ،وتعزيز القدرات
والبرمجة المراعية للتغذية ،إلى جانب سلسلة من التحسينات المستهدفة في التصميم التنظيمي للمكتب القطري من أجل تعزيز
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مكاسب الكفاءة وزيادة األثر .ويؤدي التنقيح إلى زيادة في عدد المستفيدين بمقدار  432 758شخصا ليصل مجموع المستفيدين
إلى  3 120 449شخصا بتكلفة قدرها  539مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية لبوركينا فاسو ( :)2023-2019يتناول هذا التنقيح الوضع اإلنساني المتدهور
الذي تفاقم بسبب تكثيف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة غير الحكومية في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبور ينا
فاسو .ويُعد النزاع وتغير المناخ واألثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة وفيد 19-الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي
المتزايد في بور ينا فاسو ،إذ تم تصنيف نحو  3.3مليون شخص على أنهم يعانون من انعدام األمن الغذائي .ويسعى هذا التنقيح
إلى زيادة عدد المستفيدين من االستجابة لألزمات بشكل بير من خالل حزمة متكاملة من المساعدات تشمل األغذية والتحويالت
القائمة على النقد واألغذية المغذية المتخصصة .وستُعزز قدرة الحكومة المتعلقة ببرامج شبكات األمان االجتماعي واالستعداد
لحاالت الطوارئ واالستجابة لمخاطر الكوارث من خالل جهود المساعدة التقنية المخصصة .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب متابعة
بناء القدرة على الصمود من خالل إنشاء األصول ودعم سبل العيش وتوفير التكنولوجيات الزراعية المبتكرة لألسر الضعيفة
والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،بينما سيستفيد الشر اء في المجال اإلنساني من توسيع نطاق الخدمات اللوجستية
للبرنامج وخدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  1 252 421شخصا ليصل
مجموع المستفيدين إلى  4 702 801شخص بتكلفة قدرها  291.6مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح السابع للخطة االستراتيجية القطرية لموزامبيق ( :)2022-2017يهدف هذا التنقيح إلى دعم السكان الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي المتضررين من اشتداد النزاعات المسلحة في ابو ديلغادو ،ومن الجفاف الذي طال أمده ،ومن الخسائر
الزراعية الجسيمة الناجمة عن الفيضانات غير المسبوقة واألعاصير وجائحة وفيد .19-ويُمدد هذا التنقيح أيضا العملية لمدة
ستة أشهر حتى يونيو/حزيران  2022من أجل تحقيق التوافق بين الخطة االستراتيجية القطرية القادمة وإطار األمم المتحدة
للتعاون في مجال التنمية المستدامة للفترة  .2026-2022و ان من المتوقع أن يرتفع عدد األشخاص الذين يواجهون انعدام
األمن الغذائي الحاد من  2.7مليون شخص بين أ توبر/تشرين األول وديسمبر /انون األول  2020إلى أ ثر من  2.9مليون
شخص في أبريل/نيسان أو مايو/أيار  ،2021في جميع أنحاء البالد .ونظرا إلى االحتياجات المتصاعدة ،يهدف هذا التنقيح إلى
توسيع نطاق المساعدة لتشمل المشردي ن داخليا المتضررين من النزاع في شمال موزامبيق من خالل مزيج من التحويالت
القائمة على النقد وتوزيع األغذية؛ و زيادة جهود التكيف مع تغير المناخ من خالل التأمين والخدمات المناخية والتمويل القائم
على التنبؤ؛ وتقديم تحويالت قائمة على النقد في المناطق الحضرية لألسر المتضررة من جائحة وفيد19-؛ وتحسين الحصائل
التعليمية من خالل توفير حصص غذائية منزلية مقوية في المدارس؛ وتقليل خسائر ما بعد الحصاد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة
عدد المستفيدين بمقدار  1 487 018شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  6 363 912شخصا بتكلفة قدرها  281.2مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية لهايتي ( :)2023-2019يسمح هذا التنقيح للبرنامج باالستجابة لتدهور حالة
األمن الغذائي والتغذية التي تفاقمت بسبب عوامل مختلفة ،بما في ذلك جائحة وفيد .19-ويأتي ذلك في أعقاب االضطرابات
االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي طال أمدها منذ سبتمبر/أيلول  2019ومحاصيل متتالية دون المتوسط .ومع تأخر موعد
االنتخابات البرلمانية وتصاعد التوترات بشأن إجراء استفتاء على الدستور ،فإن التوقعات مقلقة .وفي الفترة الممتدة بين
مارس/آذار ويونيو/حزيران  ،2021ان من المتوقع أن يحتاج  4.4مليون شخص إلى مساعدات غذائية ،بينما ان من المتوقع
أن يعاني  1.2مليون شخص من الجوع الحاد .ويزيد هذا التنقيح من مستوى المساعدة المنقذة لألرواح المقدمة إلى السكان الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي بدرجة عالية من خالل توزيع األغذية ،وحيثما أمكن ،من خالل التحويالت القائمة على النقد.
وسيعزز البرنامج أيضا أنشطته إلنشاء األصول ودعم سبل العيش ويواصل تقديم الخدمات الجوية اإلنسانية في عام .2021
وستُفعل هذه الجهود عبر محور العمل اإلنساني والتنمية والسالم بالتعاون مع الشر اء لتقليل عدد األشخاص الذين يواجهون
الجوع الشديد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  827 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى 2 883 000
شخص بتكلفة قدرها  188.5مليون دوالر أمريكي.

WFP/EB.2/2021/7-C/1

4

-10

التنقيح السابع للخطة االستراتيجية القطرية لزمبابوي ( :)2021-2017يزيد هذا التنقيح المتطلبات التشغيلية بسبب حالة األمن
الغذائي المقلقة التي تضخمت نتيجة الموسم الزراعي السيء الثالث على التوالي ،واألزمة االقتصادية المستمرة وأثر جائحة
وفيد .19-وتشير التقديرات إلى أن  3.38مليون شخص ،أي  35في المائة من سكان الريف ،يعانون من انعدام األمن الغذائي.
وقُدر إنتاج الحبوب في عام  2020بنحو  1.2مليون طن متري ،أي أقل بنسبة  28في المائة من مستويات اإلنتاج العادية .ويزيد
هذا التنقيح عدد المستفيدين في المناطق الحضرية من خالل التحويالت القائمة على النقد ،ويُطيل مدة المساعدة في موسم الجدب
بسبب تغير الموسم الزراعي الناجم عن تغير المناخ .وسيزيد البرنامج من توزيع األغذية ،في المناطق الريفية ،مع مراعاة حالة
االقتصاد الكلي التي تتسم بعدم استقرار األسعار ،وارتفاع التضخم في مجال األغذية ،وتحديات السيولة .ويؤدي التنقيح إلى
زيادة عدد المستفيدين بمقدار  345 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  4 927 656شخصا بتكلفة قدرها  182.6مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح الرابع للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة للجمهورية العربية السورية ( :)2021-2019يعبّر هذا التنقيح عن تدهور
الوضع اإلنساني في جميع أنحاء البالد مما يؤدي إلى زيادة الضعف .وارتفع انعدام األمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة
في جميع محافظات البالد في عام  .2020وتشير التقديرات إلى أن  12.4مليون شخص ( 60في المائة من السكان) يعانون من
انعدام األمن الغذائي ،بزيادة قدرها  57في المائة عن عام  .2019وقد أدى النزاع والنزوح الجماعي للسكان إلى انعدام األمن
الغذائي الذي تفاقم نتيجة آثار األزمة المالية في لبنان وجائحة وفيد ،19-مما أدى إلى استمرار تآ ل سبل العيش .وباإلضافة
إلى ذلك ،بلغ معدل االنتشار الوطني لسوء التغذية المزمن  12.6في المائة في عام ( 2019استقصاء الرصد والتقييم الموحدين
()3

لحاالت اإلغاثة واالنتقال "سمارت")،

وبلغ ذروته عند نسبة  22في المائة في بعض المحافظات .ويزيد هذا التنقيح الدعم

المقدم إلى الالجئين الذين يعيشون في المخيمات واألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد من خالل توزيع األغذية،
واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا من خالل توفير األغذية المغذية المتخصصة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة
عدد المستفيدين بمقدار  3 384 250شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  11 270 750شخصا بتكلفة قدرها  109.6مليون
دوالر أمريكي.

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
-12

التنقيح الثالث للخطة االستراتيجية القطرية للسودان ( :)2023-2019يُجري هذا التنقيح تعديالت برامجية على الخطة
االستراتيجية القطرية من أجل المساعدة في بناء نظام وطني للحماية االجتماعية في إطار برنامج الحكومة لدعم األسرة .وسيزيد
البرنامج دعمه لهذا البرنامج تدريجيا ليصل إلى  600 000أسرة بحلول منتصف عام  2021من خالل التحويالت القائمة على
النقد .ويقدم البرنامج أيضا المساعدة التقنية للبرنامج ،بما في ذلك عن طريق إنشاء نظام تسليم نقدي رقمي خاضع للمساءلة
وعمليات دفع ذات صلة؛ وإنشاء آلية للشكاوى والتعقيبات لضمان المساءلة أمام المستفيدين وتحسين تنفيذ البرامج؛ وتوفير
التدريب في موقع العمل وبناء القدرات لموظفي الحكومة المشار ين في المشروع .وباإلضافة إلى ذلك ،يتضمن هذا التنقيح
جهود سلسلة اإلمداد لتعزيز نظم األغذية المحلية من خالل تجديد الصوامع لتعزيز سلسلة قيمة الذرة الرفيعة؛ وإعادة تأهيل
ثالثة أقسام من نظام السكك الحديدية في البالد؛ وتأجير طويل األمد لقاطرتين من أجل تقليل تكاليف نقل األغذية بشكل بير؛
وتحسين نظام مراقبة جودة األغذية السودانية للمنتجات الزراعية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  352.3مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية إلثيوبيا ( :)2025-2020إن الهدف من هذا التنقيح هو دعم الحكومة في تلبية
االحتياجات العاجلة لألشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي المتزايد .ومن المتوقع أن يتزايد عدد األشخاص المحتاجين
إلى مساعدات غذائية في إثيوبيا في عام  2021بسبب عوامل مختلفة مثل الجفاف (النينيا) والفيضانات وغزو الجراد الصحراوي
واألزمة المستمرة في تيغراي التي أدت إلى نزوح واسع النطاق .ولن تتمكن الحكومة من تغطية احتياجاتها الصافية من القمح
من خالل قنوات الشراء لديها ،وقد تم االتصال بالبرنامج لتسهيل شراء القمح وتسليم الشحنات إلى وجهات مختلفة .ومن المقرر

( " )3سمارت" تعني "الرصد والتقييم الموحدين لحاالت اإلغاثة واالنتقال".
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استخدام القمح ألغراض ال توزيع في المناطق التي تنفذ فيها الحكومة استجابتها اإلغاثية في إطار خطة االستجابة اإلنسانية
وبرنامج لشبكات األمان باإلنتاجية .ويزيد هذا التنقيح ميزانية الخطة االستراتيجية القطرية لشراء  600 000طن متري من
القمح ،والتي ستدار مع الحكومة على أساس استرداد التكلفة الكاملة .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  270.0مليون دوالر أمريكي.
-14

التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية لجمهورية تنزانيا المتحدة ( :)2022-2017يمدد هذا التنقيح العمليات لمدة 12
شهرا من أجل مواصلة تقديم المساعدة المنقذة لألرواح للفئات السكانية الضعيفة ومواءمة الخطة االستراتيجية القطرية القادمة
مع اإلطار الجديد لألمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة المقرر أن يبدأ في  1يوليو/تموز  .2022ومن المتوقع أن
ينخفض عدد الالجئين تدريجيا في جميع أنحاء البالد بفضل عملية العودة الطوعية التي تترجم بدورها إلى تنقيح تنازلي لعدد
المستفيدين من الخطة االستراتيجية القطرية .ونظرا إلى محدودية الوصول إلى األسواق ،يهدف التنقيح إلى دعم الالجئين من
خالل توزيع األغذية  ،في حين سيتم تسليم التحويالت القائمة على النقد إلى األسر الحضرية الضعيفة المتأثرة بالصعوبات
االقتصادية الناجمة عن جائحة وفيد .19-وسيستمر توزيع األغذية المغذية المتخصصة ومساحيق المغذيات الدقيقة في إطار
برنامج التغذية لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل والوقاية من التقزم ونقص المغذيات الدقيقة .ويؤدي هذا التنقيح إلى خفض عدد
المستفيدين بمقدار  299 030شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  508 828شخصا بتكلفة قدرها  64.0مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح الثالث للخطة االستراتيجية القطرية لنيبال ( :)2023-2019يسمح هذا التنقيح للبرنامج باالستجابة إلى االحتياجات
المتزايدة الناجمة عن تدهور حالة األمن الغذائي والتغذية بسبب جائحة وفيد .19-وأ دت عملية تحليل هشاشة األوضاع ورسم
خرائطها بالهواتف المتنقلة التي أُجريت في سبتمبر/أيلول  2020األثر الكبير للجائحة على حياة الناس وسبل عيشهم .وأشار
 11في المائة من األسر التي شملها االستقصاء إلى فقدان الوظائف ،في حين عانى  31في المائة منها من انخفاض الدخل ،وهو
العامل األ ثر انتشارا بين العمال بأجر والعمال المهاجرين .وأفاد خُمس جميع األسر التي شملها االستقصاء بعدم فاية استهالك
الغذاء ،واستمر  43في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا في المعاناة من ضعف التنوع الغذائي.
وبناء على هذه النتائج ،زاد البرنامج من مساعداته الغذائية والنقدية لألسر المتضررة من الجائحة وزاد الدعم التقني المتعلق
باالستعداد لحاالت الطوارئ وتنسيق مجموعة اللوجستيات .وينطوي هذا التنقيح أيضا على دعم متزايد لبرنامج الحكومة الخاص
بصحة وتغذية األم والطفل ،والبرنامج الوطني للوجبات المدرسية ،والجهود المحلية لتقوية األغذية .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة
عدد المستفيدين بمقدار  280 793شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 633 327شخصا بتكلفة قدرها  15.0مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح الرابع للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لكوبا ( :)2021-2020يستجيب هذا التنقيح إلى زيادة في الفقر وانعدام
األمن الغذائي الناجم عن األحداث المناخية وجائحة وفيد .19-وسيعزز البرنامج ،من خالل التنقيح ،دعمه الموجه إلى الفئات
الضعيفة من الناحية التغذوية من خالل توزيع الحليب ومستحضر  Super Cerealعلى المستفيدين المتضررين من الجائحة
في المقاصف المجتمعية .ونظرا إلى شدة موسم األعاصير المتزايدة ،من المقرر تجديد مخزون األغذية المخزنة مسبقا لضمان
االستجابة في الوقت المناسب ،بينما سيتم تعزيز قدرات الكيانات الحكومية في مجال إدارة مخاطر الكوارث والمناخ .ويسعى
البرنامج أيضا إلى تعزيز النظم الغذائية المحلية لتوسيع نطاق اإلمداد بأغذية متنوعة وعالية الجودة لبرنامج شبكات األمان
االجتماعي .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  1 323شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى 999 707
أشخاص بتكلفة قدرها  3.7مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون بموجب السلطة المفوضة إليهم
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التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية للعراق ( :)2024-2020يتناول هذا التنقيح األثر الكبير لجائحة وفيد 19-التي
أدت إلى تزايد هشاشة وفقر ماليين األشخاص في جميع أنحاء البالد .وفي حين أن التدابير االحترازية مثل اإلغالق والقيود
على التنقل انت ضرورية ،فقد أدت إلى خسائر فادحة في سبل العيش مما أدى بدوره إلى تآ ل قدرة األسر على تلبية االحتياجات
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األساسية .وأثر االنخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية أيضا على إيرادات الحكومة وقدرتها على دعم برامج شبكات األمان
االجتماعي .وفي الوقت الحالي ،يحتاج  2.3مليون عراقي إلى مساعدات غذائية ومعيشية ،ويمثل األشخاص الذين يعيشون في
المخيمات الفئة األ ثر تضررا .ويهدف التنقيح إلى زيادة الدعم في شكل حصص غذائية أسرية للمشردين داخليا والالجئين؛
وتوفير تحويالت قائمة على النقد للعراقيين الضعفاء والمتأثرين بالقيود المرتبطة بالجائحة؛ وتقديم مساعدة معيشية في المناطق
الحضرية؛ واستئناف برنامج التغذية المدرسية الذي تم تعليقه بعد إغالق المدارس .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين
بمقدار  611 804أشخاص ليصل مجموع المستفيدين إلى  1 700 574شخصا بتكلفة قدرها  49.3مليون دوالر أمريكي.
-18

التنقيح األول للخطة االستراتيجية القطرية لنيكاراغوا ( :)2023-2019يزيد هذا التنقيح الدعم المقدم إلى السكان الضعفاء
المتأثرين بالصدمات المناخية الشديدة ،بما في ذلك األعاصير والجفاف ،التي تفاقمت بسبب جائحة وفيد .19-وتسببت شدة
اإلعصارين إيتا وأيوتا وتتابعهما السريع في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية واألصول اإلنتاجية والقطاع الزراعي في
 26بلدية ،مما يهدد األمن الغذائي والتغذوي للسكان المتضررين فضال عن قدرتهم على التعافي في األشهر المقبلة .وتسببت
الجائحة في تداعيات اجتماعية واقتصادية بيرة مرتبطة بانخفاض التجارة ،وشلل في قطاع السياحة ،وانكماش القطاعات
االقتصادية الرئيسية ،بما في ذلك التجارة والصادرات .ويسعى هذا التنقيح إلى توسيع نطاق توزيع األغذية ودعم سبل العيش
للسكان المتضررين من اإلعصار؛ وزيادة تغطية التغذية المدرسية في الممر الجاف؛ وتوزيع منتجات مغذية متخصصة لألطفال
المعرضين للخطر الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا والحوامل والمرضعات .ولتخفيف أثر الصدمات الطبيعية،
سيعزز البرنامج تنسيق اللوجستيات اإلنسانية ويقدم المساعدة التقنية للنظام الوطني للوقاية من الكوارث وتخفيف حدتها
واالستجابة لها .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  202 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى 624 000
شخص بتكلفة قدرها  31.3مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية لدولة فلسطين ( :)2022-2018إن الهدف من هذا التنقيح هو تلبية االحتياجات
الطارئة ،الناشئة عن عدم االستقرار الذي طال أمده واالضطرابات األهلية والقيود التجارية وظهور جائحة وفيد ،19-التي
أدت إلى فقدان سبل العيش وزيادة مقابلة في انعدام األمن الغذائي .وتقدر أحدث خطة لالستجابة اإلنسانية أن مليوني فلسطيني
يعانون من انعدام األمن الغذائي وسيحتاجون إلى الدعم للحفاظ على سبل عيشهم المرتبطة بالزراعة والرعي وصيد األسماك
في عام  .2021وينطوي التنقيح على توفير التحويالت القائمة على النقد وتوزيع األغذية ومبادرات رسائل التغيير االجتماعي
والسلو ي لألسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الشديد والمتضررة من الجائحة .وسير ز البرنامج وشر اؤه ،جزء من
جهود بناء القدرة على الصمود ،على األسر التي تعيلها نساء وسيعمل على بناء مهارات وقدرات النساء ذوات االحتياجات
الخاصة من خالل التدريب المتعلق بالزراعة وتجهيز األغذية .وتعزيزا لجودة البرمجة النقدية ،سيستفيد الشر اء أيضا من إنشاء
منصة مخصصة لتسليم النقد .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  9 170شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى
 435 170شخصا بتكلفة قدرها  27.6مليون دوالر أمريكي.

-20

التنقيح الخامس للخطة االستراتيجية القطرية لهندوراس ( :)2022-2018إن الغرض من هذا التنقيح هو تقديم المساعدة
الطارئة للسكان الضعفاء الذين تعرضوا لتدهور في أمنهم الغذائي في أعقاب إعصاري إيتا وأيوتا .وتأثر ما يصل إلى 2.9
مليون شخص بهذه األحداث المناخية الشديدة في هندوراس .وقد أدى ذلك إلى تفاقم األثر الرهيب للر ود الناجم عن جائحة
وفيد 19-وزاد من احتمال تلف حصاد شهر يناير /انون الثاني  ، 2021مما قد يؤدي إلى زيادة عدد األشخاص الذين يعانون
من انعدام األمن الغذائي الشديد إلى  2.3مليون شخص .واستجابة لذلك ،يسعى هذا التنقيح إلى زيادة مستوى المساعدة للسكان
المتضررين من الصدمات من خالل مجموعة من التحويالت القائمة على النقد وقسائم السلع والقيمة .وسيتم أيضا توسيع نطاق
تعزيز القدرات لتعزيز االستعداد لحاالت الطوارئ وقدرات االستجابة لدى الكيانات الحكومية ذات الصلة ،ومن المتوقع تقديم
خدمات البرنامج المتعلقة بالخدمات عند الطلب إلى الحكومة والشر اء اإلنسانيين لتلبية االحتياجات األساسية ،والتي تغطي
األغذية والمواد غير الغذائية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  383 000شخص ليصل مجموع المستفيدين
إلى  2 638 493شخصا بتكلفة قدرها  24.8مليون دوالر أمريكي.

WFP/EB.2/2021/7-C/1

7

-21

التنقيح الثالث للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لكوبا ( :)2021-2020يعمل هذا التنقيح على سد فجوة مدتها أربعة أشهر
(مارس/آذار – يونيو/حزيران  )2021لتمكين مواصلة األنشطة في وبا قبل تنفيذ الخطة االستراتيجية القطرية المقرر أن تبدأ
في يوليو/تموز  2021بدال من مارس/آذار ما هو مخطط له في األصل .وال يتضمن التنقيح أي تغيير في استراتيجية الخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة ،ما أنه لم يُجر أي تغيير في طرائق التحويل .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  2.9مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة المتعددة البلدان لمنطقة الكاريبي ( :)2021-2020يهدف هذا التنقيح إلى
تخفيف أثر جائحة وفيد 19-على األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والضعفاء وتعزيز آليات االستعداد
واالستجابة للحكومات الوطنية لتمكينها من الصمود بشكل أفضل أمام الصدمات المناخية في منطقة الكاريبي .ويواصل التنقيح
تعزيز جهود الحكومات الوطنية لمواجهة اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة وفيد ،19-مع التر يز على الشرا ات
واالستفادة من موارد البرنامج لتحقيق تغيير منهجي طويل األمد .ويواصل أيضا تقديم المساعدة التقنية إلى الو الة الكاريبية
إلدارة طوارئ الكوارث وتعزيز التخزين المسبق لمجموعات األغذية قبل بداية موسم األعاصير .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح
 2.0مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح الثالث للخطة االستراتيجية القطرية لتونس ( :)2021-2018يعمل هذا التنقيح على تقصير مدة الخطة االستراتيجية
القطرية باثني عشر شهرا لضمان المواءمة المثلى للخطة االستراتيجية القطرية التالية مع دورة إطار األمم المتحدة للتعاون في
مجال التنمية المستدامة ،وفي الوقت ذاته أيضا زيادة الدعم لنظام الحماية االجتماعية الوطني الذي واجه طلبا متزايدا في أعقاب
جائحة وفيد .19-واستنادا إلى نتائج عملية تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بالهواتف المتنقلة التي أُجريت في
يوليو/تموز  ،2020يعزز التنقيح دعم شبكة األمان من خالل تقديم مشروع تجريبي بشأن قسائم السلع لألفراد الضعفاء المتأثرين
بالجائحة .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  7 500شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  10 185شخصا بتكلفة
قدرها  64 594دوالرا أمريكيا.

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

التنقيح السادس للخطة االستراتيجية القطرية لميانمار ( :)2022-2018يسعى هذا التنقيح إلى منع المزيد من التدهور في حالة
األمن الغذائي الناجم عن ظهور جائحة وفيد 19-والوضع األمني المقلق الناجم عن انقالب حدث في  1فبراير/شباط .2021
وقد لوحظ ارتفاع في أسعار األغذية والوقود مع بدء تأثير االضطرابات السياسية الحالية على سالسل اإلمداد واألسواق .ويتفاقم
ارتفاع أسعار األغذية والوقود بسبب الشلل شبه الكامل للقطاع المصرفي ،وتباطؤ التحويالت المالية والنقص الواسع النطاق في
السيولة .واستجابة لذلك ،يسعى التنقيح إلى تعزيز جهود الحكومة والشر اء بشكل بير من خالل إنشاء منصة مشتر ة لخدمات
التحويالت القائمة على النقد عند الطلب من أجل مساعدة األسر على تلبية احتياجاتها األساسية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح
 9.9مليون دوالر أمريكي.

-25

التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية لنيكاراغوا ( :)2023-2019يستجيب هذا التنقيح للبيئة المعقدة الناجمة عن سلسلة
من األحداث المناخية الشديدة ،وجائحة وفيد ،19-والفقر المتواتر ،وتزايد انعدام األمن الغذائي .وضرب اإلعصاران إيتا وأيوتا
اليابسة في نيكاراغوا في نوفمبر/تشرين الثاني  ، 2020مما تسبب في أضرار ارثية للبنية التحتية واألصول اإلنتاجية ،فضال
عن خسائر في األرواح .وبالتوازي مع ذلك ،ال يزال الممر الجاف في منطقة المحيط الهادئ يتأثر بالجفاف وعدم انتظام هطول
األمطار مما يؤثر سلبا على سكان الريف الذين يعتمدون على اإلنتاج الزراعي للحصول على األغذية .وعالوة على ذلك،
وبسبب اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة وفيد ،19-انخفض وصول الناس إلى التحويالت التي تمثل مصدرا مهما للدخل
بالنسبة إلى األسر الفقيرة .ونتيجة لذلك ،يسعى التنقيح إلى دعم السكان المتضررين من اإلعصار من خالل توزيع المدخالت
الزراعية ،بما في ذلك البذور والدرنات وحيوانات المزرعة حتى يتمكن المستفيدون من االستعداد للحصاد القادم؛ وتزويد األسر
شبه الحضرية وذات الدخل المنخفض في الممر الجاف بحدائق نباتية ومواقد صديقة للبيئة وتجميع المياه ونظم الترشيح من أجل
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تحسين االستهالك اآلمن لألغذية وتقليل استخدام األخشاب؛ وتوفير أعمال إعادة التأهيل في المدارس المستهدفة .ويؤدي التنقيح
إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  3 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  627 000شخص بتكلفة قدرها  9.8مليون
دوالر أمريكي.
-26

التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية لمالوي ( :)2023-2019يتناول هذا التنقيح اآلثار المدمرة لجائحة وفيد19-
والصدمات الطبيعية من خالل تعزيز قدرة الحكومة والشر اء على االستجابة للجائحة .وفي ظل قيام منظمات إنسانية بتوسيع
نطاق أنشطتها لدعم استجابة الحكومة ،تمثل زيادة الخدمات اللوجستية وخدمات سلسلة اإلمداد أمرا بالغ األهمية لسد الفجوات
من أجل ضمان وصول المساعدة إلى المجتمعات المتضررة .وسيوفر التنقيح مرافق تخزين للسلع الغذائية وغير الغذائية ،بما
في ذلك معدات المأوى ومعدات الحماية الشخصية للعاملين في مجال الرعاية الصحية من الحكومة واألمم المتحدة والمنظمات
الر اب للمجتمع اإلنساني لتسهيل الوصول إلى المناطق التي عُزلت بسبب مياه الفيضانات بما
غير الحكومية .وستُوفر خدمات ّ
في ذلك المواقع المتوقع أن تظل مستويات المياه فيها مرتفعة .واستجابة لطلب الحكومة ،ستُعزز قدرة االختبار الوطنية من خالل
نشر مختبرات في شكل حاويات الشحن في المرا ز الحدودية الرئيسية ،في حين ستُوفر وحدات تخزين متنقلة ألغراض الفحص
الصحي والعزل والعالج في المناطق عالية المخاطر .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  8.7مليون دوالر أمريكي.

-27

التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية ألرمينيا ( :)2024-2019يستهدف هذا التنقيح االحتياجات المتزايدة الناشئة عن
نزاع ناغورنو اراباخ وجائحة وفيد .19-وقبل النزاع ،قُدر أن ما يصل إلى  700 000أرمني انوا يعيشون تحت خط الفقر،
ولم تؤد الجائحة إال إلى تفاقم هذا الوضع .وسينسق البرنامج ،بالشرا ة مع الحكومة ،إجراء تقييمات هشاشة األوضاع لتأ يد
حالة األمن الغذائي للوافدين العفويين والسكان المضيفين .وسيدعم التنقيح أيضا هذه الفئات السكانية من خالل التحويالت القائمة
على النقد لمنع المزيد من التدهور في حالة أمنهم الغذائي .وسيواصل البرنامج أيضا تقديم الخدمات عند الطلب والدعم التقني
في سياق االستجابة لجائحة وفيد .19-ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  74 000شخص ليصل مجموع
المستفيدين إلى  222 500شخص بتكلفة قدرها  8.4مليون دوالر أمريكي.

-28

التنقيح الرابع للخطة االستراتيجية القطرية لكمبوديا ( :)2023-2019إن الهدف من هذا التنقيح هو تخفيف أثر جائحة
وفيد 19-والصدمات الطبيعية التي عطلت سبل العيش وأدت إلى انخفاض حاد في النشاط االقتصادي أو توقفه .وفي
أ توبر/تشرين األول  ، 2020أثرت الفيضانات الواسعة النطاق على ما يقرب من  175 000أسرة ،مما أدى إلى تفاقم األثر
االقتصادي لجائحة وفيد ،19-وال سيما بالنسبة لألسر الفقيرة ذات القدرة المحدودة على الصمود .وفي الوقت نفسه ،سلط
الحدوث المتواتر للعواصف االستوائية والفيضانات والمخاطر األخرى ذات الصلة بالمناخ مثل الجفاف ،إلى جانب الصدمات
الجديدة المرتبطة بالجائحة ،الضوء على أهمية االستعداد للطوارئ وتخفيف آثار الكوارث .ويساعد هذا التنقيح عددا متزايدا من
األشخاص المتضررين من الجائحة والفيضانات من خالل التحويالت القائمة على النقد وتدعم تطوير التخطيط والبنية التحتية
دون الوطنية لدعم التعافي من الفيضانات والحد من مخاطر الكوارث في المجتمعات المتضررة من الفيضانات .وستُعزز
القدرات الوطنية أيضا بفضل أعمال الحد من مخاطر الكوارث ،بما في ذلك توسيع نطاق البحث والتقييم ورصد المخاطر وتكامل
نظام المعلومات .ويؤدي هذا التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  123 625شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى
 671 447شخصا بتكلفة قدرها  7.9مليون دوالر أمريكي.

-29

التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية لليسوتو ( :)2024-2019يستجيب هذا التنقيح لتدهور حالة األمن الغذائي التي
تفاقمت بسبب التدهور االقتصادي العام ،والجفاف ،واإلنتاج دون المتوسط للحبوب ،وارتفاع أسعار األغذية وأثر جائحة
وفيد .19-ويهدف هذا التنقيح إلى مواصلة تقديم المساعدة الطارئة من خالل مجموعة من التحويالت القائمة على النقد وقسائم
السلع للسكان المتضررين من الجفاف والجائحة؛ وتوسيع نطاق المساعدة التقنية لوزارة الحراجة والمراعي وحفظ التربة في
تصميم وتنفيذ برامج األشغال العامة المراعية للتغذية التي يقودها المجتمع المحلي؛ واستيعاب ترتيب جديد لتقديم الخدمات يتعلق
بشراء المواد غير الغذائية نيابة عن الشر اء اإلنسانيين؛ ودعم ممارسات التغذية السليمة على مستوى األسرة من خالل رسائل
التغيير االجتماعي والسلو ي .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  7.0ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح الخامس للخطة االستراتيجية القطرية لقيرغيزستان ( :)2022-2018إن الهدف من هذا التنقيح هو تعزيز األمن
الغذائي للسكان الضعفاء المتأثرين بجائحة وفيد ،19-وارتفاع أسعار األغذية والمخاطر الطبيعية .وتقدر حكومة قيرغيزستان
أن مليون شخص فقدوا وظائفهم وأصبحوا جزءا من "الفقراء الجدد" بسبب البطالة التي سببتها الجائحة أو من خالل فقدان
مصادر الدخل األخرى .وتضررت قيرغيزستان ،بوصفها بلدا غير ساحلي ،بشدة من إغالق الحدود وتضخم أسعار األغذية
للسلع المستوردة .وفي أوائل عام  ،2021أدى ارتفاع أسعار األغذية إلى عرقلة الوصول إليها حيث ارتفعت أسعار األغذية
الرئيسية بما في ذلك القمح والدقيق ،بنسبة  30-25في المائة مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة .وباإلضافة إلى ذلك ،تتعرض البالد
بشكل بير لمجموعة من الكوارث الطبيعية مثل الزالزل واالنهيارات الثلجية والفيضانات الموسمية واالنهيارات الوحلية ،مما
يؤدي إلى خسائر بشرية ومالية بيرة .ويسعى هذا التنقيح إلى زيادة المساعدة الطارئة من خالل مجموعة من التحويالت القائمة
على النقد وتوزيع األغذية على السكان المتضررين من الصدمات مع زيادة إنشاء األصول ودعم التدريب لألفراد الذين شهدوا
تآ ال بيرا في سبل عيشهم .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  198 031شخصا ليصل مجموع المستفيدين إلى
 932 936شخصا بتكلفة قدرها  6.8مليون دوالر أمريكي.

-31

التنقيح األول للخطة االستراتيجية القطرية لمدغشقر ( :)2024-2019يستجيب هذا التنقيح لتدهور حالة األمن الغذائي الناجم
عن سلسلة من األحداث المناخية الضارة وأثر جائحة وفيد .19-وقضى أسوأ جفاف منذ أربعة عقود على المحاصيل وعرقل
وصول الناس إلى األغذية  ،ومن المتوقع أن يزداد الضعف في النصف الثاني من عام  .2021وفي مايو/أيار  ،2021قُدر أن
 1.14مليون شخص في جنوب مدغشقر يواجهون انعداما حادا في األمن الغذائي .بما في ذلك  14 000شخص يعانون من
انعدام األمن الغذائي بشكل خطير .وال يزال وصول العاملين اإلنسانيين إلى المناطق المتضررة يشهد عرقلة ناجمة عن ضعف
شبكات الطرق ،وقد أدت القيود المفروضة المتعلقة بجائحة وفيد 19-إلى تقليل وتيرة الرحالت الجوية التجارية وشحنات
البضائع بشكل بير ،مما أدى إلى تأخير وصول المساعدات اإلنسانية .وتعزيزا لالستجابة لحاالت الطوارئ ،أدخل التنقيح
مكون الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة لضمان النشر السريع لموظفي المساعدة اإلنسانية في المناطق األ ثر تضررا
في جنوب البالد ،إلى جانب تسليم البضائع المنقذة لألرواح إلى المناطق النائية في الوقت المناسب .وتبلغ التكلفة اإلجمالية
للمشروع  6.4مليون دوالر أمريكي.

-32

التنقيح الثاني للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المتعددة البلدان لمنطقة أمريكا الالتينية ( :)2021-2020يعزز
هذا التنقيح جهود التغذية المدرسية وأنشطة تقديم الخدمات لتخفيف أثر انعدام األمن الغذائي في المناطق المعرضة للخطر في
جميع أنحاء جمهورية فنزويال البوليفارية .ويزيد هذا التنقيح من دعم تالميذ المدارس في المدارس المستهدفة في والية فالكون
ومن االستجابة اإلنسانية من خالل توفير الخدمات اللوجستية وتنسيق األمن الغذائي للشر اء المعنيين .ويؤدي التنقيح إلى زيادة
عدد المستفيدين بمقدار  42 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى  258 666شخصا بتكلفة قدرها  6.1مليون دوالر
أمريكي.

-33

التنقيح الثالث للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لغينيا ( :)2022-2019يتناول هذا التنقيح القيود اللوجستية عقب تفشي
مرض فيروس اإليبوال في  14فبراير/شباط  2021في صفوف مجتمع غويكي المحلي الريفي في المنطقة الجنوبية الشرقية من
نزيريكوري .ويعد هذا أول ظهور للفيروس في البالد منذ الوباء الذي ضرب في الفترة  2016-2013الذي أسفر عن أ ثر من
 11 300حالة وفاة في جميع أنحاء غرب أفريقيا ،وهو أ ثر تفش فتكا إليبوال على اإلطالق .وحتى  15مارس/آذار ،2021
سُجلت  14حالة إصابة مؤ دة بفيروس إيبوال .ويعود مرض إيبوال إلى الظهور بينما تواجه غينيا اآلثار المباشرة وغير المباشرة
لجائحة وفيد :19-بحلول أوائل مارس/آذار  ،2021ان هناك أ ثر من  16 000حالة مؤ دة و 91حالة وفاة في المستشفيات،
و ان عدد الحاالت نتيجة تعرض البالد لموجة ثانية .وتتأثر الفئات األ ثر ضعفا باألثر السلبي على األمن الغذائي والتغذية وسبل
العيش ،إذ يعيش أ ثر من نصف السكان تحت خط الفقر .ويعزز هذا التنقيح االستجابة اإلنسانية من خالل تقديم خدمات األمم
المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية من أجل توفير نقل آمن وموثوق به ألفرقة االستجابة الفورية إلى بؤرة تفشي فيروس
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إيبوال .وسيقدم البرنامج أيضا خدمات سلسلة اإلمداد  ،بما في ذلك إنشاء مرافق التخزين وشراء المواد غير الغذائية والمواد
األساسية .وتبلغ التكلفة اإلجمالية للتنقيح  4.9مليون دوالر أمريكي.
-34

التنقيح الخامس للخطة االستراتيجية القطرية لكينيا ( :)2023-2018يعزز هذا التنقيح تقديم الخدمات عند الطلب وخدمات
اإلمداد التي يقدمها البرنامج حتى نهاية الخطة االستراتيجية القطرية للحكومة والشر اء مثال على نهج "المكتب الخلفي
المشترك" الذي يُدعى إليه في إطار إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية .ومع وجود أ ثر من  60يانا من يانات األمم
المتحدة في ينيا ،إلى جانب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ،يقدم التنقيح مجموعة من الخدمات للشر اء،
بما في ذلك خدمات النقل والمشتريات ،وأسعار الشحن والنقل التفضيلية ،وقدرة المستودعات في مومباسا ونيروبي وسلسلة
اإلمداد والمعارف المتعلقة بتقييم األسواق في  11موقعا لتبسيط العمليات وتعزيز فاءة التكلفة .وينص التنقيح أيضا على تعديل
تصاعدي للمستفيدين من التأمين على المحاصيل لتعبر عن أرقام التخطيط للفترة  ،2022-2021دون أي آثار على ميزانية
الحافظة القطرية .ويؤدي التنقيح إلى زيادة عدد المستفيدين بمقدار  68 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى 3 292 000
شخص بتكلفة قدرها  1.0مليون دوالر أمريكي.
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الملحق
الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2021
البلد

العنوان

مجال التركيز
في التنقيح

الميزانية المعتمدة

تكلفة التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة معا
نيجيريا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

771 021 546

664 629 321

1 435 650 867

أوغندا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2025-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على
الصمود/األسباب الجذرية

1 265 814 889

538 851 796

1 804 666 685

بور ينا فاسو

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

437 110 159

291 599 313

728 709 472

موزامبيق

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2017

هايتي

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على
الصمود/األسباب الجذرية
االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

805 876 566

281 191 035

1 087 067 601

271 426 928

188 450 962

459 877 890

زمبابوي

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2017

االستجابة لألزمات

646 700 952

182 596 775

829 297 727

الجمهورية العربية
السورية

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2021-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

2 969 830 945

109 641 639

3 079 472 585

التنقيحات والزيادات في الميزانية التي وافق عليها المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة إليه
السودان

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

2 345 082 421

352 300 344

2 697 382 765
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2021
مجال التركيز
في التنقيح

البلد

العنوان

إثيوبيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2025-2020

االستجابة لألزمات

جمهورية تنزانيا المتحدة

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2017

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

نيبال

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

وبا

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2021-2020

األسباب الجذرية/االستجابة
لألزمات/
بناء القدرة على الصمود
االستجابة
لألزمات/األسباب الجذرية/
بناء القدرة على الصمود

الميزانية المعتمدة

تكلفة التنقيح

الميزانية المنقحة

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

3 021 775 253

270 022 465

3 291 797 717

356 755 759

64 031 975

420 787 733

126 640 823

15 011 402

141 652 225

11 733 493

3 732 119

15 465 613

التنقيحات التي وافق عليها المديرون اإلقليميون بموجب السلطة المفوضة إليهم
العراق

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2020

بناء القدرة على الصمود/
االستجابة لألزمات

472 549 177

49 311 162

521 860 339

نيكاراغوا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

68 370 439

31 257 156

99 627 595

دولة فلسطين

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

290 891 931

27 633 408

318 525 339

هندوراس

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات

191 214 928

24 845 448

216 060 377

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2021-2020

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

8 834 788

2 898 706

11 733 493

وبا
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2021
الميزانية المعتمدة

تكلفة التنقيح

الميزانية المنقحة

البلد

العنوان

مجال التركيز
في التنقيح

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

منطقة الكاريبي

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة المتعددة البلدان
()2021-2020

االستجابة لألزمات

26 026 728

2 047 172

28 073 900

تونس

الخطة االستراتيجية القطرية
()2021-2018

األسباب الجذرية

4 843 272

64 594

4 907 865

التنقيحات التي وافق عليها المديرون القطريون بموجب السلطة المفوضة إليهم
ميانمار

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات

427 604 172

9 939 795

437 543 967

نيكاراغوا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

99 627 595

9 753 927

109 381 522

مالوي

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات

621 084 843

8 657 481

629 742 324

أرمينيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2019

االستجابة لألزمات

32 134 824

8 383 899

40 518 723

مبوديا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

72 460 500

7 887 450

80 347 950

ليسوتو

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

111 302 203

7 027 731

118 329 934

قيرغيزستان

الخطة االستراتيجية القطرية
()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

61 865 386

6 769 318

68 634 703
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الخطط االستراتيجية القطرية والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة والخطط االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية المعتمدة
التي أُذن بتنقيحها وزيادة ميزانيتها في الفترة من  1يناير/كانون الثاني إلى  30يونيو/حزيران 2021
الميزانية المعتمدة

تكلفة التنقيح

الميزانية المنقحة

البلد

العنوان

مجال التركيز
في التنقيح

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

مدغشقر

الخطة االستراتيجية القطرية
()2024-2019

االستجابة لألزمات

297 424 041

6 356 981

303 781 022

منطقة أمريكا الالتينية

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية المتعددة
البلدان ()2021-2020

االستجابة لألزمات

40 933 296

6 082 191

47 015 486

غينيا

الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة ()2022-2019

االستجابة لألزمات

56 487 435

4 878 338

61 365 773

ينيا

الخطة االستراتيجية القطرية
()2023-2018

االستجابة لألزمات

1 093 320 922

1 041 395

1 094 362 317

مجموع تكاليف التنقيحات التي يتحملها البرنامج 3.18 :مليار دوالر أمريكي
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