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خالل المشاورات غير الرسمية التي أفضت إلى الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام  ،2017التزم 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
()1

في ذلك التنقيحات والزيادات التي وافق عليها المدير التنفيذي والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة معا.
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()2

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

تنقيح أي عملية طوارئ محدودة أو التنقيح المتعلق بحاالت الطوارئ في خطة 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  ،)4والمرجع
نفسه ،الملحق الثاني.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد G. Barrett

السيد R. Saravanamuttu

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 ،وعملية طوارئ محدودة واحدة تمت الموافقة عليها في الفترة بين  1يوليو/تموز
و 31ديسمبر/كانون األول  2019على النحو المب ِّّين بإيجاز أدناه وفي الملحق.
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وأثناء الفترة قيد االستعراض ،تمت الموافقة على  29تنقيحا ،ثمانية منها بموجب السلطة المفوضة للمدير التنفيذي والمدير العام
لمنظمة األغذية والزراعة ،وثالثة بموجب سلطة المدير التنفيذي ،وسبعة بموجب السلطة المفوضة للمديرين اإلقليميين ،وأحد
عشر بموجب السلطة المفوضة للمديرين القطريين .ويبلغ مجموع تكلفة هذه التنقيحات التي يتحملها الب ا

 3مليارات 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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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للي ن ( )2020-2019يأتي استجابة للوضع اإلنساني المتدهور في اليمن الذي
يتسم بنزاع مسلح ممتد وبتشرد السكان وبأسعار األغذية المرتفعة وباالضطراب في الواردات .ووفق تحليل التصنيف المتكامل
لمراحل األمن الغذائي الذي أُجري في ديسمبر/كانون األول  ،2018يتوقع أن يعاني  20مليون شخص من انعدام األمن الغذائي
الحاد ما لم تقدم لهم المساعدة اإلنسانية المستمرة .ويعاني  3ماليين شخص من سوء التغذية ،منهم  1.9مليون طفل .ويتمثل
الدافع الرئيسي لهذ التنقيح القائم على االستهداف المجتمعي والتسجيل التسجيل البيومتري في زيادة المساعدة الغذائية المنقذة
لألرواح في إطار الحصية االستراتيجية  1زيادة ملموسة لتلبية االحتياجات المتصاعدة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن
الغذائي الحاد .وستُعزز المساعدة التغذوية في إطار الحصيلة االستراتيجية  2لزيادة المساعدة المقدمة لألطفال دون سن الخامسة
وللحوامل والمرضعات .وت ُعزز المساعدة أيضا في إطار الحصيلة االستراتيجية  4من خالل توفير خدمات النقل الجوي
واالتصاالت في حاالت الطوارئ للمجتمع اإلنساني األعم .ويدعم التنقيح  4 921 321شخصا إضافيا ،ليصل مجموع المستفيدين
إلى  15 244 521شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  1.48مليار دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة للبنان ( )2020-2018يتناول االحتياجات الجارية للسكان الالجئين الذين يعانون من
انعدام األمن الغذائي في كافة أنحاء هذا البلد وهو يُعدِّّل أعداد المستفيدين باستحداث حزمة من المساعدات الموجهة إلى الالجئين
غير السوريين .ولدى لبنان أعلى نسبة تر ُّكز لالجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه ،فهو يستضيف  1.5مليون الجئ سوري
جنبا إلى جنب مع السكان اللبنانيين البالغ عددهم  6ماليين شخص .ويشير تقييم لهشاشة األوضاع بين الالجئين السوريين في
لبنان أُجري في عام  2018إلى أن  34في المائة من األسر السورية الالجئة تعاني ن انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد.
وبيّن تقييم آخر لالجئين من جنسيات أخرى في لبنان أُجري في عام  2017أن  87في المائة من الالجئين غير السوريين
وغير الفلسطينيين في لبنان البالغ عددهم  18 200شخص يعانون بدرجة ما من انعدام األمن الغذائي ،إذ تشير المعلومات إلى
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أن  15.4في المائة منهم يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد أو المعتدل .ويوسع هذا التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية 1
بإدخال التحويالت القائمة على النقد لفائدة الالجئين غير السوريين وغير الفلسطينيين ،وتمديد اإلطار الزمني للمساعدة الغذائية
لالجئين السوريين ومضاعفة عدد المدارس التي تقدم وجبت مدرسية خفيفة بغية زيادة المواظبة على الدراسة .ويدعم التنقيح
 212 710شخصا إضافيا ،ليصل مجموع المستفيدين إلى  835 048شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  364مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة أف قيا الوسطى ( )2020-2018يقدم المساعدة الطارئة للسكان
المفتقرين إلى األمن الغذائي المتضررين من استفحال النزاع المسلح والعنف داخل المجتمعات المحلية .وجاء في خطة االستجابة
اإلنسانية لعام  2019أن  2.9مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية ،بينما أشار تقييم لألمن الغذائي الوطني أُجري في
عام  2018إلى أن  50في المائة من السكان يفتقرون إلى األمن الغذائي .وال يزال سوء التغذية المزمن بين األطفال دون سنة
الخامسة مرتفعا ،إذ تبلغ نسبته  37.7في المائة .واستجابة لتصاعد االحتياجات اإلنسانية ،يعزز هذا التنقيح جهود إنقاذ األرواح
في إطار الحصيلة االستراتيجية  1بزيادة عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد وتوسيع نطاق الدعم التغذوي
المتخصص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهرا .وإجماال ،يدعم التنقيح  353 758شخصا إضافيا ،ليصل مجموع
المستفيدين المنقح لهذه العملية إلى  2 013 840شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  213مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة ل وزا بيق ( )2021-2017يأتي استجابة لألمن الغذائي المتدهور في هذا البلد حيث
يُصنف عدد يُقدر بنحو  1.9مليون شخص بأنهم يعانون بشدة من انعدام األمن الغذائي .وتعزى الظروف السائدة حاليا في المقام
األول إلى التأثير المدمر إلعصاري إيداي وكنيث اللذين ضربا هذا البلد في مارس/آذار وأبريل/نيسان  ،2019على التوالي،
قبيل موسم الحصاد الرئيسي في عام  .2019وقدر تقدير لالحتياجات بعد الكارثة نُشر في أبريل/نيسان  2019تكلفة إصالح
وإعادة بناء البنية التحتية وغيرها من األصول المادية التي ألحق اإلعصاران وما اقترن بهما من فيضانات الضرر بها ستبلغ
 2.9مليار دوالر أمريكي .وفضال عن ذلك ،خفضت ظروف الجفاف في المقاطعات الجنوبية إنتاج الحبوب ،فتفاقمت هشاشة
األوضاع  .واتساقا مع خطط الحكومة لالنتعاش بعد الكارثة ،سيوسع نطاق األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  2لزيادة
الدعم للمقاطعات الوسطى والشمالية والجنوبية المتضررة بالجمع بين توزيع األغذية وأنشطة إنشاء األصول ،تعزيزا لقدرات
األسر اإلنتاجية .وستُعزز أنشطة الوجبات المدرسية في إطار الحصيلة االستراتيجية  3لدعم التعليم االبتدائي في المناطق
المتضررة من األعاصير .وستُعزز قدرات االستجابة لدى الحكومة والشركاء في إطار الحصيلة االستراتيجية  7بتوفير خدمات
النقل الجوي واالتصاالت في حالة الطوارئ اآلمنة التي يمكن التعويل عليها .ويدعم التنقيح  692 746شخصا إضافيا ،ليصل
مجموع المستفيدين المنقح لهذه العملية إلى  3 582 532شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  163مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة لز بابوي ( )2021-2017يهدف إلى تخفيف تأثير هطول األمطار المتأخر واألقل من
المتوسط خالل موسم األمطار  ،2019/2018وال سيما في المقاطعات الجنوبية .وأدت األمطار الشحيحة إلى قصور في األغذية
أرغم األسر على اعتماد استراتيجيات تصدي سلبية .وحسب تقييم سريع أجرته لجنة تقدير هشاشة األوضاع في زمبابوي وتحليل
النظام المتكامل لتصنيف مراحل األمن الذي أجرته لجنة تقييم هشاشة األوضاع في زمبابوي الحقا في يناير/كانون الثاني
وفبراير/شباط  ،2019ارتفع عدد السكان الذين يُقدر أنهم بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية خالل موسم  2019/2018األعجف
إلى  5.3مليون ،مع وجود  2.9مليون شخص ( 30في المائة من سكان زمبابوي الريفيين) يُقدر أنهم بحاجة ماسة إلى المساعدة
الغذائية .وفاقمت األزمة االقتصادية في زمبابوي انعدام األمن الغذائي أيضا ،فهبطت القدرة الشرائية لدى أشد األسر هشاشة.
ويوسع هذا التنقيح الحصيلة االستراتيجية  1بتمديد مدة عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد ،بزيادة مقابلة في
عدد المستفيدين لموسم  2020/2019األعجف .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2سيقدم الب ا

حصة تغذوية من

 SuperCereal Plusلألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا لمنع سوء التغذية الحاد أثناء الموسم األعجف.
وستحدث أيضا زيادة في تقديم الخدمات في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،6مع التركيز على توفير خدمات التخزين والنقل
للمجتمع اإلنساني األعم .ويزيد التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  364 515شخصا ،ليصل مجموعهم إلى  1 982 565شخصا،
بتكلفة إجمالية قدرها  156مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة لبوركينا فاسو ( )2023-2019يدعم توسيعا سريعا لنطاق المساعدة الطارئة الموجهة
إلى فئات السكان المفتقرة إلى األمن الغذائي والمتضررة من النزاع في بوركينا فاسو .وقد ظل الوضع األمني في هذا البلد
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يتدهور بسرعة وما برح عدد الهجمات العنيفة يزداد بتكثيف مجموعات مسلحة غير حكومية هجماتها .وحسب إطار منسق
صادر في مارس/آذار  ،2019يقدر عدد األشخاص المفتقرين إلى األمن الغذائي بدرجة عالية خالل الموسم األعجف الممتد من
يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول  2019بنحو  688 000شخص .وتشرد أكثر من  10 000شخص في غضون أسبوع واحد في
مايو/أيار  2019وتشير تنبؤات الب ا

إلى أن عدد األشخاص المشردين داخليا قد يصل إلى  340 000شخص بحلول نهاية

 . 2019وعلى نحو يتسق مع الوضع اإلنساني اآلخذ في التدهور ،يهدف التنقيح إلى توسيع نطاق عمليات توزيع األغذية
والتحويالت القائمة على النقد في إطار الحصيلة االستراتيجية  1لمواجهة تصاعد االحتياجات الغذائية والتغذوية؛ وتعزيز
الحصيلة االستراتيجية  6بتضمين دعم االتصاالت في حاالت الطوارئ للشركاء وتقييم الحاجة إلنشاء خدمات جوية إنسانية
لتذليل عقبات الوصول في المناطق غير اآلمنة بشدة .ويدعم ويزيد التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  717 000شخص ،ليصل
مجموعهم إلى  3 114 380شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  124مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة ل يا ار ( )2022-2018يأتي استجابة الحتياجات غذائية وتغذوية تفوق ما كان متوقعا
في والية راخين في أعقاب األحداث التي وقعت في  25أغسطس/آب  2017وأسفرت عن عمليات تشريد واسعة النطاق للسكان
وزيادة مقابلة في انعدام األمن الغذائي .ويهدف هذا التنقيح إلى توسيع نطاق الحصيلة االستراتيجية  1بتوسيع نطاق التحويالت
القائمة على النقد في الجزء األوسط من والية راخين لتزويد سكان المخيمات بخيارات غذائية أوسع تلبي احتياجاتهم .وسيُوسع
نطاق تقديم الوجبات الساخنة في المدارس التي يدعمها الب ا

في إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2كما سيُقدم الدعم التغذوي

المتخصص للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسل في إطار الحصيلة االستراتيجية  .3ويزيد التنقيح عدد
المستفيدين بمقدار  50 600شخص ،ليصل مجموعهم المنقح إلى  2 806 400شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  88مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة للكا ي ون ( )2020-2018يهدف إلى التصدي لتدهور وضع األمن الغذائي والتغذية
في أقصى الشمال والشمال الغربي والجنوب الغربي من الكاميرون .فخالل الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط
 ،2019استقبلت القرى الواقعة في أقصى الشمال تدفقا من األطفال والنساء والرجال من نيجيريا بلغ عددهم  35 000شخص.
وبيّن تقييم سريع لألمن الغذائي والتغذوي في حالة الطوارئ أُجري في يناير/كانون الثاني  2019أن  1.5مليون شخص يقيمون
في الجنوب الغربي والشمال الغربي يفتقرون إلى األمن الغذائي .ويزيد هذا التنقيح عدد المستفيدين في أقصى الشمال والشمال
الغربي والجنوب الغربي من األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1المؤلفة من عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة
على النقد .وسيُوسع نطاق الدعم التغذوي المتخصص في إطار الحصيلة االستراتيجية  3لتعزيز أنشطة الوقاية من سوء التغذية
وعالج سوء التغذية الحاد المعتدل .وستُعزز أنشطة إنشاء األصول أيضا في الشرق والشمال األقصى في إطار الحصيلة
االستراتيجية  .2ويزيد التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  365 749شخصا ،ليصل مجموعهم المنقح إلى  990 729شخص،
بتكلفة إجمالية قدرها  87مليون دوالر أمريكي.

التنقيحات والز ادات ف ال يزا ية الت وافق عليها ال د التنفي ي ب وجب السلطة ال فوضة إليه
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة للصو ال ( )2021-2019يهدف إلى دعم جهود الحماية االجتماعية الوطنية
للحد من الفقر وهشاشة األوضاع  .ويسعى نظام الحماية االجتماعية في الصومال الذي تمت الموافقة عليه في اآلونة األخيرة
إلى زيادة االتساق بين األهداف اإلنسانية واإلنمائية وتقليل االعتماد على المعونة اإلنسانية في األجل القصير .وتحقيق هذه
األهداف ضروري نظرا لتواتر الكوارث في هذا البلد ،مثل الجفاف الحالي الذي يتضرر منه  2.3مليون شخص .وفي عام
 ،2019أبرمت حكومة الصومال والبنك الدولي والب ا

اتفاقا لتنفيذ مشروع شبكة أمان لرأس المال البشري قادرة على

التصدي للصدمات موجهة لضعفاء الصوماليين .وينطوي التنقيح على زيادة المستفيدين من األنشطة في إطار الحصيلة
االستراتيجية  2التي تزود األسر الضعيفة المتضررة من الجفاف بتحويالت قائمة على النقد مرتبطة بالتغذية لسد الثغرات
العاجلة في االستهالك .وستُعزز األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  5لتعزيز القدرات التقنية لدى موظفي وزارة العمل
والشؤون االجتماعية ودعم الحكومة في تطوير النُظم بوضع قائمة موحدة للمستفيدين لنظام شبكة األمان الوطنية .ويزيد هذا
التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  1 200 000شخص ليصل مجموعهم إلى  6 100 265شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها
 109ماليين دوالر أمريكي.

5
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة إلثيوبيا ( )2020-2019يتصدى لتفاقم وضع األمن الغذائي والتغذية بفعل
الجفاف ويتضرر منه  3ماليين من المشردين داخليا و 5ماليين آخرين غيرهم .وبناء على طلب من الحكومة ،يوسع التنقيح
نطاق الحصيلة االستراتيجية  5إلتاحة شراء  200 000طن متري من القمح من مصادر دولية تُسلم إلى ثالثة مواقع رئيسية
تنفذ الحكومة فيها عملياتها اإلنسانية .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية  76مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  2ل لية الطوارئ ال حدودة ال ت ددة البلدان ( )2020-2019يوسع نطاق العملية في بلدان أمريكا الالتينية المتضررة
من الوضع في فنزويال حتى نهاية فبراير/شباط  .2020وال يؤدي التنقيح إلى زيادة في ميزانية الحافظة القطرية ،أو تغيير في
االستراتيجية الموافق عليها ،أو في عدد المستفيدين ،أو في طرائق المساعدة.

التنقيحات ال وافق عليه ب وجب السلطة ال فوضة لل د ن اإلقلي يين
-16

التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لتشاد ( )2023-2019انبثق من الحاجة إلى مضاعفة الجهود الوطنية لتعزيز القدرات
من خالل مبادرة القضاء على الجوع ونقص التغذية لدى األطفال (ريتش) التي يقودها الب ا  .ومن خالل تعزيز الحصيلتين
االستراتيجيتين  3و ،5يهدف هذا التنقيح إلى دعم اإلنتاج المحلي من األغذية المقواة؛ وتعزيز التوعية التغذوية في المدارس
االبتدائية والثانوية؛ والحث على اتباع ممارسات تغذوية سليمة في أوساط السكان بوجه عام باالستعانة بحمالت في وسائط
اإلعالم الوطنية ،ودعم استحداث دبلوم جامعي في التغذية .وسيُوسع نطاق الحصيلة االستراتيجية  6لزيادة تقديم خدمات سلسلة
اإلمداد واالتصاالت في حاالت الطوارئ والخدمات اللوجستية المختلفة للمجتمع اإلنساني واإلنمائي األعم .وتبلغ تكلفة التنقيح
اإلجمالية  33مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة إلكوادور ( )2021-2017يهدف إلى تلبية االحتياجات الطارئة لالجئين الفنزويليين
الذين يعيشون في إكوادور ومن يواصلون عبور الحدود بحثا عن الخدمات األساسية وفرص كسب العيش .وقدرت وزارة
الشؤون الخارجية بإكوادور أن عدد الفنزويليين الذين يعيشون في إكوادور سيصل ،بنهاية عام  2019،إلى  500 000شخص.
وتبيّن من تقييم األمن الغذائي في حاالت الطوارئ الذي أجراه الب ا

في عام  2019أن  37في المائة من األسر الفنزويلية

التي تعيش في إكوادور تعاني من الفقر المدقع ،وأن  57في المائة منها تعاني انعدام األمن الغذائي الحاد أو المعتدل .وتلبية
لالحتياجات المتزايدة ،سيعزز التنقيح األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1ويزيد الدعم للمهاجرين الفنزويليين
والمجتمعات المحلية المضيفة من خالل قسائم القيمة والقسائم الغذائية الشهرية لتخفيف وطأة انعدام األمن الغذائي .ويزيد التنقيح
عدد المستفيدين بمقدار  306 433شخصا ،ليصل مجموع المستفيدين إلى  817 151شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  20مليون
دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة و ندا ( )2022-2018شُرع فيه استجابة لعملية مشتركة إلعادة التحقق من الالجئين
أُجرتها مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في عام  2018ومكتب رئيس الوزراء وأسفرت عن تخفيض العبء الواقع على
الب ا

وتوحيد حجم الحصة الغذائية لجميع الالجئين .ويتضمن التنقيح أيضا زيادة كبيرة في التوظيف لألنشطة الواقعة في

إطار الحصيلة االستراتيجية  1في أعقاب إدخال البيانات الحيوية واإلجراءات الجديدة لجمع المستفيدين من المساعدة الغذائية.
وسيُوسع نطاق الحصيلة االستراتيجية  2إلتا حة تكييف البرمجة الموسمية لسبل كسب العيش لتتناسب مع السياق األوغندي
وإعداد مبادئ توجيهية وطنية لألشغال العامة الكثيفة العمالة بغية زيادة جودة أنشطة إنشاء األصول وإعادة التأهيل .وسيعاد
النظر في المساعدة التغذوية في إطار الحصيلة االستراتيجية  3الستبدال  SuperCerealبأغذية جاهزة لالستعمال لعالج سوء
التغذية الحاد المعتدل بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية  19مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  2للخطة االست اتيجية القط ة لبورو دي ( )2020-2018يتصدى لحالة األمن الغذائي والتغذية اآلخذة في التدهور
في هذا البلد .وتبين من تقييم لألمن الغذائي والتغذية أُجري في عام  2019أن  54في المائة من السكان يعانون من سوء التغذية
المزمن .إضافة لذلك ،فقد أدى تدفق الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام  2018إلى زيادة عدد األشخاص الذين
ومفوضية األمم

يعيشون في مخيمات الالجئين األربعة الحالية وسارع بفتح مخيم خامس .وبيّنت بعثة تقييم مشتركة بين الب ا
المتحدة لشؤون الالجئين أُوفدت إلى المخيمات تفاقم سوء التغذية بين الالجئين .ولمعالجة هذا الوضع ،سيزيد هذا التنقيح عدد
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الالجئين والعائدين لألنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1وسيقدم  SuperCerealوالتحويالت القائمة على النقد .وفي
إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2ستضاعف جهود تنمية القدرات ،دعما للحكومة في إنشاء برنامج للتغذية المدرسية بينما ستزيد
التغييرات في األنشطة المجراة في إطار الحصيلة االستراتيجية  3الدعم التغذوي لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر
و 23شهرا وللحوامل والمرضعات .ويزيد هذا التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  374 000شخص ليصل مجموع المستفيدين إلى
 2 197 840شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  14مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة لنا يبيا ( )2022-2017يهدف إلى دعم الحكومة في تخفيف تأثير الجفاف الحالي في
المكاسب اإلنمائية الهائلة التي تحققت من االستثمارات السابقة في التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية في ناميبيا .ومن
خالل الحصيلة االستراتيجية  ،3سيقدم هذا التنقيح التحويالت الغذائية للمستفيدين في ثماني مناطق تسجل أعلى المستويات
النتشار فيروس نقص المناعة البشرية وانعدام األمن الغذائي بغية الحفاظ على التقيد بالعالج بمضادات الفيروسات الرجعية
والمثابرة عليه أثناء فترة الجفاف .وسيقدم الب ا

لكل مستفيد سلة أغذية تتألف من  222غراما من دقيق الذرة و 37غراما

سعرا حراريا للشخص في اليوم .ويزيد التنقيح عدد المستفيدين
من البازالء المشقوقة و 12غراما من الزيت النباتي ،توفر ُ 1 042
إلى  304 908أشخاص ليصل مجموعهم المنقح إلى  379 340شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  10ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  7للخطة االست اتيجية القط ة لكولو بيا ( )2021-2017يهدف إلى تحسين األمن الغذائي بين الفئات الضعيفة من
السكان في آلتا غواخيرا المتضررة من تدفق الالجئين الفنزويليين واألشخاص المتضررين من النزاع المسلح في واليات شوكو
وكاكيتا ،وكاوكا ،ونارينو ونورتي دي سانتآندر .ودعما لخطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين ،سيعزز هذا التنقيح
الحصيلة االستراتيجية  2بزيادة سلة األغذية المقدمة للسكان في المناطق النائية في آلتا غواخيرا لتتضمن سبعة أغذية أساسية
وباستبدال التحويالت القائمة على النقد بعمليات توزيع األغذية في الواليات المتضررة من النزاع المسلح .ويزيد هذا التنقيح
عدد المستفيدين بمقدار  60 510أشخاص ،ليصل مجموعهم إلى  2 218 770شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  1.7مليون دوالر
أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة للج هور ة الدو ينيكية ( )2023-2019يتيح للب ا

تعزيز مساعدته التقنية ،دعما

للحكومة وللصليب األحمر الدومينيكي .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،3يتضمن التنقيح تجديد مستودع للصليب األحمر
الدومينيكي وتنفيذ مبادرات تعزيز القدرات في إدارة سلسلة اإلمداد والمستودعات والنقل ،واإلنذار المبكر ،واالستعداد للطوارئ
والحماية االجتماعية من الصدمات .وتبلغ تكلفة المشروع اإلجمالية  1.4مليون دوالر أمريكي.
التنقيحات ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة لل د ن القط ين
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لبنن ( )2023-2019يأتي نتيجة للفيضانات الشديدة في سبتمبر/أيلول  2019التي
أحدثت خسائر في األرواح ودمارا واسع النطاق في المحاصيل وألحقت أضرارا بالغة بسبل كسب العيش والمنازل والبنية
التحتية الرئيسية .وأدت الفيضانات إلى تشرد السكان بشكل جماعي حيث تشير التقارير األولية إلى أن عدد السكان المتضررين
بشكل مباشر يُقدر بنحو  318 000شخص في  22بلدية من أصل  .77وفي  29أكتوبر/تشرين األول  ،2019أعلنت الحكومة
حالة طوارئ وطنية ووجهت نداء لتقديم المساعدة اإلنسانية .ويضيف التنقيح الذي استُعين فيه بتقييم سريع مشترك متعدد
القطاعات حصيلة استراتيجية جديدة (الحصيلة االستراتيجية  )4سيُوزع في إطارها الغذاء لفئات السكان المتضررة من األزمة
لمدة أولية تدوم ثالثة أشهر .وستُعزز قدرات الشركاء الوطنيين لزيادة قدرات االستعداد للطوارئ واالستجابة لها .أما الدعم
التغذوي ،فسيتضمن تقديم التغذية التكميلية الشاملة لألطفال دون سن الخامسة وللحوامل والمرضعات من النساء والبنات .ويزيد
هذا التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  40 000ليصل مجموعهم إلى  1 018 869شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  8ماليين دوالر
أمريكي.

-24

التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة ل وا دا ( )2023-2019يهدف إلى تعزيز قدرة الب ا

على دعم جهود الحكومة

للتصدي للصدمات المناخية والكوارث الطبيعية واحتمال تفشي فيروس إيبوال اآلتي من جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.
وتتعرض النظم الغذائية في رواندا بشكل متواتر الضطرابات تثيرها الكوارث الطبيعية .ويبيّن من تحليل شامل لألمن الغذائي
وهشاشة األوضاع أُجري في عام  2018أن  40في المائة من األسر الرواندية قد تضررت من الصدمات خالل االثني عشر
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شهرا السابقة لالستقصاء وأن تغير المناخ يزيد مخاطر الفيضانات واالنهياالت األرضية والجفاف بشكل ملموس .ويوسع هذا
التنقيح نطاق الحصيلة االستراتيجية  1إلجراء عمليات توزيع األغذية والتحويالت القائمة على النقد لفئات السكان المتضررة
من الصدمات المناخية في الوقت المناسب؛ وسيُقدم الدعم التغذوي والغذائي في حالة تفشى فيروس اإليبوال .ويضيف التنقيح
حصيلة استراتيجية جديدة (الحصيلة االستراتيجية  )5لتقديم خدمات سلسلة اإلمداد السلسة والدراية الضرورية للتصدي لألزمات.
ويدعم التنقيح زيادة في عدد المستفيدين بمقدار  20 000ليصل مجموعهم إلى  470 241شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  8ماليين
دوالر أمريكي.
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التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة لنا يبيا ( )2022-2017يهدف إلى تقديم المساعدة الطارئة لفئات السكان الضعيفة
المتضررة من إحدى أكثر حاالت الجفاف ضراوة خالل الخمسة وثالثين عاما المنصرمة التي دفعت الحكومة إلى إعالن حالة
طوارئ في مايو/أيار  ،2029ففي أجزاء واسعة من هذا البلد كان هطول األمطار المسجل أقل من المتوسط بنسبة  50في المائة
بين أكتوبر/تشرين األول  2018وأبريل/نيسان  ،2019فقل توافر المياه بشكل حاد وأدى إلى فشل المحاصيل على نطاق واسع
وإلى تدهور حالة المواشي ونفوقها .وفاقم تفشي األمراض واآلفات ،ومن بينها دودة الحشد في فصل الخريف ومرض الحمى
القالعية ،والتهاب الكبد الحاد " ،"Eهذا الوضع .واستنادا إلى صحائف الرصيد الوطني من الحبوب للفترة  ،2019/2018يُقدر
عجز ناميبيا من الحبوب بنحو  212 000طن متري .ووفق تحليل أجرته لجنة ناميبيا لتقدير هشاشة األوضاع ،يحتاج زهاء
 290 000من السكان بشكل عاجل إلى المساعدة الغذائية في جميع مناطق البالد وعددها أربعة عشرة منطقة .ويستكمل التنقيح
جهود الحكومة بتضمين حصيلة استراتيجية جديدة (الحصيلة االستراتيجية  )3تُجرى في نطاقها عمليات توزيع األغذية ،وحيثما
أمكن ذلك ،التحويالت القائمة على النقد في أكثر منطقتين افتقارا إلى األمن الغذائي وهما كافانغو الشرقية وكافانغو الغربية.
وسيوسع التنقيح نطاق المساعدة لتشمل  74 432مستفيدا ،بتكلفة إجمالية قدرها  6ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لغا بيا ( )2021-2019يهدف إلى استكمال جهود الحكومة في مواجهة األمن الغذائي
المتدهور في هذا البلد .وعانت غامبيا من موسم أمطار شحيحة أثّر بشدة على الموسم الزراعي  ،2019/2018فانخفض إنتاج
الحبوب بنسبة  57في المائة .وحسب تحليل اإلطار المنسق الذي أُجري في مارس/آذار  ،2018يفتقر  450 000شخص إلى
األمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة لتخفيف حدة القصور الشديد في غذاء األسر والحد من اللجوء إلى استراتيجيات التصدي
السلبية .واستجابة لهذا الوضع ،يزيد التنقيح عدد المستفيدين من األنشطة في إطار الحصيلة االستراتيجية  1ويزيد عمليات
توزيع األغذية لسد االحتياجات المتزايدة .وفي إطار الحصيلة االستراتيجية  ،2يوسع التنقيح نطاق أنشطة تعزيز القدرات،
حرصا على تسليم برنامج الوجبات المدرسية بشكل أكثر فعالية ،وستُعزز المساعدة التقنية لألجهزة الحكومية في إطار الحصيلة
االستراتيجية  3لدعم تقوية الحبوب للحوامل والمرضعات .ويزيد هذا التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  116 928شخصا ،ليصل
مجموعهم إلى  299 818شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  4ماليين دوالر أمريكي.
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التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية لسي اليون ( )2019-2018يتيح مواصلة الدعم لمبادرة الحكومة
الوطنية من أجل التعليم المجاني والجيد للجميع التي أحدثت تأثيرا إيجابيا في االلتحاق بالمدارس االبتدائية .ويزيد التنقيح عدد
المستفيدين من الوجبات المدرسية في مدارس مستهدفة في إطار الحصيلة االستراتيجية  2ويوسع نطاق الحصيلة االستراتيجية
 ،5حرصا على تقديم خدمات اللوجستيات وسلسلة اإلمداد للشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين على أساس االسترداد الكامل للتكاليف.
ويدعم التنقيح  15 000شخص إضافي ليصل مجموع المستفيدين إلى  518 832شخصا ،بتكلفة إجمالية قدرها  3ماليين دوالر
أمريكي.

-28

التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة للصين ( )2021-2017يعزز قدرة الب ا

وجهود المساعدة التقنية في الصين ويوسع

نطاق الشراكات وتعبئة الموارد مع القطاع الخاص والحكومة .ويتخذ التنقيح من بناء القدرات الطريقة الرئيسية لتحقيق الحصائل
االستراتيجية للخطة االستراتيجية القطرية .وتركز مساهمة الب ا

في هدفي التنمية المستدامة  2و 17على إظهار أفضل

الممارسات حتى تعتمدها الحكومة وتوسع نطاقها .وفي أعقاب التعاون المعزز مع الحكومة ،يخصص التنقيح بندا في الميزانية
لتكاليف التنفيذ الحالية التي لم تكن مدرجة في الميزانية من قبل فيما يتعلق باألنشطة في إطار الحصائل االستراتيجية  1و 2و،3
بقيمة  900 000دوالر أمريكي .وسيسعى الب ا

أيضا إلى توسيع نطاق قاعدته التمويلية بما يشمل القطاع الخاص واألفراد.

ولالستعانة بهذه الجهود وتعزيزها ،يتيح التنقيح توسيع نطاق الحصيلة االستراتيجية  5لدعم إنشاء منصات لجمع األموال وتعزيز
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األمن الغذائي والتغذية في المقاطعات المستهدفة المتضررة من الفقر من خالل زيادة الموارد من القطاع الخاص والشراكات
بين القطاعين العام والخاص .وتبلغ تكلفة التنقيح  2.2مليون دوالر أمريكي.
-29

التنقيح  3للخطة االست اتيجية القط ة للكا ي ون ( )2020-2018يهدف إلى دعم العمليات اإلنسانية في هذا البلد الذي ال يزال
يتضرر من األزمة المندلعة في حوض بحيرة تشاد وتدفقات الالجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى .وتثير بيئة التشغيل المعقدة
والمتغيرة هذه تحديات جسيمة أمام تقديم المساعدة المنقذة لألرواح في الوقت المناسب للفئات المتضررة من السكان في المناطق
المستهدفة .وللتصدي لهذا الوضع ،يعزز التنقيح الحصيلة االستراتيجية  6لتتضمن تقديم خدمات اللوجستيات بناء على الطلب
إلى الحكومة والمجتمع اإلنساني األعم ،ويشمل ذلك نقل المواد الغذائية وغير الغذائية وتخزينها .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية
 1.5مليون دوالر أمريكي.

-30

التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لها ت ( )2023-2019يتصدى للوضع األمني المتدهور الذي حد من وصول المساعدة
اإلنسانية إلى هذا البلد .واندلعت أقرب االضطرابات المدنية عهدا في سبتمبر/أيلول  2019بسبب نقص الوقود وأسعار األغذية
المرتفعة وتفشي الفساد على نحو مستفيض .وعرقلت هذه االضطرابات واألحداث المشابهة لها عمليات الب ا
ودفعت مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إلى أن يطلب تفعيل تقديم خدمات الب ا

وشركائه

نيابة عن المجتمع اإلنساني.

ويتضمن التنقيح تفعيل الحصيلة االستراتيجية  7لتقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية للحكومة والشركاء وتعزيز إدارة
المعلومات وتنسيق األنشطة بين الجهات الفاعلة في مجال اللوجستيات .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية  1.5مليون دوالر أمريكي.
-31

التنقيح  4للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة لج هور ة إ ان اإلسال ية ( )2020-2018يهدف إلى تحسين سبل كسب
العيش واألمن الغذائي ألشد الالجئين ضعفا المقيمين في المستوطنات وإلى زيادة المساعدة الطارئة في إطار االستجابة الطارئة
للفيضانات .وتمثل الهشاشة االقتصادية أحد العوامل الرئيسية المسببة النعدام األمن الغذائي بين الالجئين الذين تتاح لهم فرص
محدودة جدا للعمل ويتلقون أجورا منخفضة ويواجهون قيودا قانونية على العمل بشكل رسمي .وسيزيد التنقيح المساعدة المقدمة
لالجئين في إطار الحصيلة االستراتيجية  1من خالل عمليات توزيع األغذية وتقديم التحويالت القائمة على النقد للنساء لتيسير
أنشطة كسب العيش وتقديم حوافز بشأنها .وسيزداد عدد المستفيدين من التغذية المدرسية وسيُقدم لهم الحليب والبسكويت والجوز
يوميا بغية زيادة االلتحاق بالمدارس والمثابرة على الدراسة .وسيوسع نطاق عمليات توزيع األغذية لدعم فئات السكان الضعيفة
من خالل االستجابة الطارئة للفيضانات .ويزيد التنقيح عدد المستفيدين بمقدار  13 300شخص ،ليصل مجموعهم
إلى  92 000شخص ،بتكلفة إجمالية قدرها  1.2مليون دوالر أمريكي.
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التنقيح  5للخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية لسي اليون ( )2019-2018يتيح المجال إلجراء تعديل تقني إلصالح
عطب طفيف في تكنولوجيا المعلومات يتعلق بعدد المستفيدين ومن ثم بالميزانية في إطار التنقيح  4للخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة االنتقالية .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية  20 426دوال أمريكي.
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التنقيح  1للخطة االست اتيجية القط ة لنيبال ( )2023-2019يعدل أعداد المستفيدين والموارد من أجل إدخال التحويالت
القائمة على النقد لتعزيز فعالية مشروع تجريبي للتمويل القائم على التنبؤات .ويخفض التنقيح عدد المستفيدين لألخذ في الحسبان
من يتلقون المساعدة لمدة تفوق أكثر من سنة و/أو بأكثر من طريقة من طرائق التحويل .وستعزز األنشطة في إطار الحصيلة
االستراتيجية  4لتعزيز التمويل القائم على التنبؤات وتمكين الب ا

من إنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش على الصعيد

المجتمعي بتقديم التحويالت القائمة على النقد قبل بدء الصدمات .وتبلغ تكلفة التنقيح اإلجمالية  11 763دوالر أمريكي.
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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 أذن بتنقيحها وز ادة يزا يتها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2019
البلد

جال ت كيز التنقيح

ال نوان

ال يزا ية ال ت دة
ج وع التكاليف الت
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

تح لها

ك )

قدار التنقيح
ج وع التكاليف الت
الب ا

(دوالر أ

ال يزا ية ال نقحة
تح لها

ك )

ج وع التكاليف الت
الب ا

(دوالر أ

تح لها

ك )

ا

الي ن

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

االستجابة لألزمات

3 340 521 605

1 483 114 732

4 823 636 336

لبنان

الخطة االست اتيجية القط ة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

885 050 236

364 354 369

1 249 404 606

ج هور ة أف قيا الوسطى

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

334 866 275

212 620 888

547 487 162

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

365 332 159

162 970 277

528 302 436

ز بابوي

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

312 237 913

156 166 408

468 404 321

بوركينا فاسو

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

252 567 940

124 099 381

376 667 321

يا ار

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

336 860 001

88 476 718

425 336 719

الكا ي ون

الخطة االست اتيجية القط ة ()2020-2028

االستجابة لألزمات

197 755 397

86 682 316

284 437 713

وزا بيق

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

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

بناء القدرة على الصمود

1 175 155 803

108 548 930

1 283 704 733

إثيوبيا

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

االستجابة لألزمات

871 337 120

75 970 833

947 307 953

االستجابة لألزمات

49 986 831

-

49 986 831

أ

كا الالتينية

ع لية الطوارئ ال حدودة ال ت ددة البلدان لبلدان أ
ال تض رة ن الوضع ف فنزو ال

كا الالتينية

التنقيحات ال وافق عليها ب وجب السلطة ال فوضة إلى ال د ن اإلقلي يين
تشاد

الخطة االست اتيجية القط ة()2023-2019

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود

1 329 109 571

33 294 921

1 362 404 492

إكوادور

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

51 252 064

19 973 727

71 225 791

أو ندا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2018

االستجابة لألزمات/
بناء القدرة على الصمود/
األسباب الجذرية

1 246 347 303

19 467 587

1 265 814 889
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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 أذن بتنقيحها وز ادة يزا يتها ف الفت ة ن  1وليو/ت وز إلى  31د س ب /كا ون ا ول 2019
البلد

جال ت كيز التنقيح

ال نوان

ال يزا ية ال ت دة
ج وع التكاليف الت
الب ا

(دوالر أ

تح لها

ك )

قدار التنقيح
ج وع التكاليف الت
الب ا

(دوالر أ

ال يزا ية ال نقحة
تح لها

ك )

ج وع التكاليف الت
الب ا

(دوالر أ

تح لها

ك )

بورو دي

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات/بناء
القدرة على الصمود

162 621 569

13 918 170

176 539 738

ا يبيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2017

االستجابة لألزمات

13 563 279

10 212 002

23 775 282

كولو بيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

االستجابة لألزمات

254 543 187

1 655 270

256 198 457

الج هور ة الدو ينيكية

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

بناء القدرة على الصمود

10 174 911

1 431 267

11 606 178

التنقيحات الت وافق عليها ال د ون القط ون
بنن

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

129 476 091

8 179 367

137 655 458

روا دا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

218 351 810

7 747 669

226 099 479

ا يبيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2022-2017

االستجابة لألزمات

7 258 555

6 304 724

13 563 279

ا بيا

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2019

بناء القدرة على الصمود

25 650 581

3 978 155

29 628 736

سي اليون

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ()2019-2018

األسباب الجذرية/
بناء القدرة على الصمود

40 949 885

2 976 803

43 926 688

الصين

الخطة االست اتيجية القط ة ()2021-2017

األسباب الجذرية

29 017 652

2 236 500

31 254 152

الكا ي ون

الخطة االست اتيجية القط ة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

284 437 713

1 488 939

285 926 653

ها ت

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

االستجابة لألزمات

199 155 529

1 471 812

200 627 341

ج هور ة إ ان اإلسال ية

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة ()2020-2018

االستجابة لألزمات

18 621 543

1 224 745

19 846 288

سي اليون

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة اال تقالية ()2019-2018

االستجابة لألزمات

43 926 688

20 426

43 947 114

يبال

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019

بناء القدرة على الصمود

125 807 010

11 763

125 818 773

ج وع تكاليف التنقيحات الت

تح لها الب ا  2 598 699 :دوالرا أ

كيا
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