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 القرار

، مع تمديده 200395البرنامج القطري لليبريا  دوالرا أمريكيا في ميزانية 29 394 640قدرها على زيادة بالمراسلة  وافق المجلس

 .2018ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1شهرا من  12لمدة 

2017سبتمبر/أيلول  29  

 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017 نوفمبر/تشرين الثاني 16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 تشرين األول/كتوبرأ 2 التاريخ:

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 األعمال  جدولمن  7البند 

WFP/EB.2/2017/7-C/1/5  

 التشغيليةالمسائل 

 للعلم

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

 الواليات المتحدة األمريكية(التكاليف )بدوالر 

 الميزانية المنقحة الزيادة الميزانية الحالية 

 47,302,021 9,466,569 37,835,452 األغذية والتكاليف ذات الصلة

التحويالت القائمة على النقد 

 والتكاليف ذات الصلة

9,306,509 2,278,093 11,584,602 

 9,906,928 6,313,364 3,593,564 القدرات وزيادتها تكاليف تنمية

مجموع التكاليف التي يتحملها 

 البرنامج

85,515,900 29,394,640 114,910,540 

 أ2رمز مؤشر المساواة بين الجنسين 

http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf. 

 

http://executiveboard.wfp.org/
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/gm-overview-ar.pdf
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 طبيعة الزيادة

 إلى 2018يناير/كانون الثاني  1لسنة واحدة )من  200395ستمّول هذه الزيادة في الميزانية تمديد البرنامج القطري  -1

الوقت الكافي للمكتب االنتقالية وإتاحة المؤقتة مع فترة الخطة االستراتيجية القطرية ته ( لمواءم2018ديسمبر/كانون األول  31

القطري إلجراء مشاورات ترمي إلى إعداد خطته االستراتيجية القطرية الكاملة التي ستقدَّم إلى المجلس التنفيذي في 

االستعراض الخطة االستراتيجية القطرية بوستسترشد . 2019ويتوقع بدء تنفيذها في عام  2018نوفمبر/تشرين الثاني 

 .2017االستراتيجي للقضاء على الجوع في ليبريا الذي استُكمل في مايو/أيار 

الوجبات ة وإضافة إلى التمديد لسنة واحدة سيمّول تنقيح الميزانية توسيع نطاق الجوانب الراهنة للبرنامج القطري مثل مبادر -2

والقدرة على االستجابة السريعة في حال حدوث كوارث تشمل معاودة ظهور مرض فيروس  ،المدرسية بالمنتجات المحلية

اإليبوال. وسيسمح التنقيح أيضا باعتماد أنشطة جديدة ترمي إلى تكوين الوعي والدعم إلنشاء حدائق منزلية وتقديم الدعم المتصل 

ة والجهات الشريكة نظرا إلى تقليص قوام بعثة األمم المتحدة في ليبريا. وبالتحديد، سيغطي تنقيح بسلسلة اإلمداد إلى الحكوم

 الميزانية ما يلي:

  في التكاليف ذاتمع زيادة دوالرا أمريكيا  5 370 133أطنان مترية بقيمة  9 304 قدرهافي تحويالت األغذية زيادة 

وتكاليف  ،والنقل البري والتخزين والمناولة ،تكاليف النقل الخارجي دوالرا أمريكيا وتشمل 4 286 452الصلة قدرها 

 التشغيل المباشرة األخرى؛

  دوالرا أمريكيا؛ 2 278 093الصلة قدرها ذات والتكاليف  التحويالت القائمة على النقدزيادة في 

  دوالرا أمريكيا؛ 6 313 364تساوي تكاليف تنمية القدرات وزيادتها زيادة في 

  دوالر أمريكي؛ 9 413 602زيادة في تكاليف الدعم المباشرة قدرها 

  دوالرا أمريكيا. 1 923 014زيادة في تكاليف الدعم غير المباشرة قدرها 

 مبررات التمديد والزيادة في الميزانية

 ملخص أنشطة المشروع الراهنة

ن في برنامج التحول وخطة تحقيق استقرار االقتصاد يتواءم البرنامج القطري الحالي مع أولويات الحكومة على النحو المبي -3

رئيسية هي: تعزيز شبكات األمان االجتماعي  مكوناتوإنعاشه وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. ويتكّون من أربعة 

مستدامة من خالل ي(؛ والترويج لشبكات األمان اإلنتاجية وسبل كسب العيش الودعم التغذال)من خالل الوجبات المدرسية و

على  (البرنامجبرنامج األغذية العالمي )إنشاء أصول سبل كسب العيش و/أو استصالحها والنهوض باألسواق؛ ودعم قدرة 

االستجابة السريعة لالحتياجات المفاجئة من المساعدة الغذائية والناشئة عن عوائق تشمل معاودة ظهور فاشية مرض فيروس 

 الوطنية على اإلدارة المستدامة لبرامج شبكات األمان.اإليبوال؛ وتنمية القدرة 

دعم المدرسة و 12في  المدرسية بالمنتجات المحلية للوجباتالتغذية المدرسية التقليدية وتنفيذ مشروع تجريبي  1المكون ويشمل  -4

مراكز  104ذائية على مما يستوجب توزيع السلع الغذائية والمواد غير الغخمس عشرة ليبريا ال مقاطعاتي في جميع والتغذ

تعزيز الحصول على خدمات التعليم األساسي وتنمية رأس إلى: المكون دف التدخالت في إطار هذا هللعالج على نطاق البلد. وت

المال البشري عبر الوجبات المدرسية المغذية؛ وتحسين التكافؤ بين الجنسين في المدارس االبتدائية من خالل الحصص المنزلية 

؛ ودعم الحكومة في الوقاية من التقزم لدى األطفال المدرسية بالمنتجات المحلية للوجبات؛ ووضع برنامج حكومي بناتلل

شهرا وتحسين الوضع التغذوي لدى األطفال المعانين من سوء التغذية الحاد المعتدل عن  23أشهر و 6المتراوحة أعمارهم بين 

األمم المتحدة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحديث سياسة التغذية  طريق العمل بالشراكة مع وزارة الصحة ووكاالت

للصندوق العالمي لمكافحة اإليدز والسل والمالريا من  8الوطنية الراهنة؛ ودعم الحكومة في تنفيذ المرحلة الثانية من الجولة 

 ي المباشر.ودعم التغذالخالل 
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يشمل المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول وتكوين هو و .يش واألسواقعلى النهوض بأصول سبل كسب الع 2المكون ويركز  -5

ويدعم تعزيز  ،المجتمعية لحماية المزارعين من تقلب أسعار األغذية والحد من الجوع خالل موسم الجدب حبوباحتياطيات ال

األغذية على نطاق ضيق وتنمية القدرات ضمن منظمات النساء المزارعات لتحسين إنتاج السلع المحلية المغذية وتجهيزها.  تقوية

الوجبات المدرسية عن طريق برنامج ضمونة ويستهدف أيضا حفز النمو التدريجي في اإلنتاج الزراعي المحلي بإنشاء سوق م

 .بالمنتجات المحلية

على االستجابة السريعة والفعالة  البرنامجقدرة ، تهدرج في البرنامج القطري عبر التنقيح الثاني لميزانيالم، 3المكون ويدعم  -6

 أخرى.أية عراقيل ألي حاجة إلى المساعدة الغذائية تنشأ عن معاودة ظهور فاشية لمرض فيروس اإليبوال أو 

سيما من خالل اعتماد برنامج  وال ،إلى تنمية قدرة الحكومة على وضع برامج الوجبات المدرسية وإدارتها 4المكون ويهدف  -7

وتوسيع نطاقه التدريجي؛ وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذ برامج مراعية للتغذية بالتعاون  المدرسية بالمنتجات المحلية للوجبات

وسيع نطاق ورصد األسعار؛ وتاألوضاع هشاشة تحليالت جراء على إقدرة الحكومة ودعم مع الجهات الشريكة؛ وتعزيز 

للطوارئ ودعمها وتنمية المؤسسات بغية تعزيز القدرة الوطنية المتصلة بسلسلة اإلمداد والقدرة على  ستعدادسياسات اال

بشأن دعم اللوجستيات  200926صة للطوارئ وال سيما من خالل تكملة مشروع العملية الخا ستعداداالستجابة ألغراض اال

 وتنمية القدرات لالستجابة لفاشية مرض فيروس اإليبوال.

 إعادة التقييم  وتوصياتاستنتاجات 

 188من أصل  177المرتبة  ت)احتل الغذائي العجز التي تعاني منالدخل  ةمنخفضالالبلدان األقل نموا  عداد فيليبريا  ال تزال -8

في المائة من سكان ليبريا  18(. ويعاني 2016بلدا في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عام 

من زال سوء التغذية يمثل مشكلة خطيرة  ( وما2015من انعدام األمن الغذائي حسب التقديرات )تقييم األمن الغذائي في ليبريا، 

االستقصاء ) نساءل والاطفاأل علىالمشاكل االجتماعية واالقتصادية ومشاكل الصحة العمومية تؤثر تأثيرا غير متناسب 

 قلة إمكانيةومن األسباب الكامنة الرئيسية للفقر وانعدام األمن الغذائي في ليبريا (. 2013الديمغرافي والصحي في ليبريا، 

 2014في المائة في عام  26.7الحصول على التعليم؛ وتبين اإلحصاءات الرسمية اقتصار صافي معدل االلتحاق بالمدارس على 

ويؤدي . عوائق أكبر تحول دون التحاقهن بالمدارس ويزيد تعرضهن لخطر عدم استكمال التعليم األساسي بناتإذ تصادف ال

وانخفاض مستويات المشاركة في القطاع الزراعي إلى تفاقم الوضع التغذوي لدى  عدم استقرار القدرة المحلية على اإلنتاج

في المائة من األرز  60لعوائق خارجية بسبب اعتمادهم على واردات األغذية مثل استيراد  تعرضهم سكان ليبريا واستمرار

 .األساسي الرئيسيء وهو الغذا

أن تقليص قوام بعثة األمم  2017لرسم خرائط القدرات أُجري في عام وقد استنتج فريق األمم المتحدة القطري عقب تقييم  -9

هو الوكالة الوحيدة التي لديها عدد كاف من  البرنامجالمتحدة في ليبريا سيؤدي إلى ظهور ثغرات حرجة في سلسلة اإلمداد وأن 

تسلم حكومة مع يكتسي أهمية خاصة  والمركبات والمعدات والموارد البشرية لسد بعض من هذه الثغرات. وهذا أمر ستودعاتالم

 .2018جديدة مقاليد السلطة في يناير/كانون الثاني 

البديل المحلي المستدام لبرنامج التغذية الحالي قابل للتطبيق أن  المدرسية بالمنتجات المحلية للوجباتتجريبي وبيّن المشروع ال -10

ألنه  الوجبات المدرسية بالمنتجات المحليةوقد استرعى انتباه الحكومة وسائر الجهات صاحبة المصلحة. وتدعم الحكومة مفهوم 

 لي.يمكن البلد من استهالك ما يزرع مما يزيد الطلب على األغذية التي تُنتج على الصعيد المح

 الغرض من التمديد والزيادة في الميزانية

المؤقتة مع فترة الخطة االستراتيجية القطرية ته لمواءملسنة واحدة  200395سيمّول تنقيح الميزانية تمديد البرنامج القطري  -11

القطري إلجراء مشاورات الوقت الكافي للمكتب مما يتيح  2018ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1االنتقالية من 

ترمي إلى إعداد خطته االستراتيجية القطرية الكاملة. وسيغطي أيضا توسيع نطاق بعض األنشطة الحالية المدرجة في البرنامج 

 القطري. وتشمل التعديالت المحددة ما يلي:
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 هي: 1المكون التعديالت في إطار و -12

  بهدف توسيع نطاقه بالشراكة الوثيقة مع الجهات  2المكون إلى  الوجبات المدرسية بالمنتجات المحليةسيُنقل برنامج

 صاحبة المصلحة الرئيسية وربط صغار المزارعين بالمدارس باعتبارهم ممثلين لألسواق المحلية.

  الرامية إلى تحسين التكافؤ بين الجنسين  بناتمن أجل مبادرة الحصص المنزلية لل التحويالت القائمة على النقدستُعتمد

في مناطق حضرية وشبه حضرية تتوفر فيها فرص جيدة  التحويالت القائمة على النقدفي التعليم االبتدائي. وستُستخدم 

النائية ذات الفرص المحدودة للنفاذ  المحلية للنفاذ إلى السوق بينما يتواصل استخدام تحويالت األغذية في المجتمعات

 ى السوق.إل

 الدقيقةالمغذيات كثيفة سيُعتمد نهج تعزيز التغذية في مناطق ترتفع فيها معدالت سوء التغذية بتشجيع إنتاج األغذية ال 

بهذه المغذيات من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة واستهالك تلك األغذية والتثقيف في مجال التغذية  قواةوالم

 تقزم أو التصدي لسوء التغذية بخالف ذلك.واإلذكاء الوعي بغية الوقاية من ال

 هي: 2المكون التعديالت في إطار و -13

  .عمل المكتب القطري على تنفيذ األنشطة الرامية إلى دعم تنمية األصول وتعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود

ل بتدعيم القدرة اإلجمالية  ز بناء القدرة على الصمود ويكمَّ وبفضل الشراكات مع المنظمات والوكاالت األخرى سيعزَّ

الوجبات المدرسية زارعين بالمدارس عن طريق برنامج سيما من خالل ربط صغار الم لصغار المزارعين وال

 .بالمنتجات المحلية

  بمن المحلي يعتمد تنقيح الميزانية نشاطا جديدا يتيح التواصل والتعليم للنهوض بالقطاع الزراعي لدى أفراد المجتمع

تكوين لية. وسيهدف النشاط إلى االنتقاالمؤقتة الخطة االستراتيجية القطرية فيهم النساء والشباب والتالميذ تمشيا مع 

المعانية من انعدام األمن الغذائي بالشراكة مع وحدة  المحلية انطالقا من المجتمعات الوعي والدعم إلنشاء حدائق منزلية

 شؤون الجنسين والطفل والحماية االجتماعية.الحماية االجتماعية التابعة لوزارة 

  الغذائية المجتمعية وغيرها من أشكال التأمين التي تستهدف جماعات النساء يدعم تنمية االحتياطيات  2المكون سيظل

 الريفيات وصغار المزارعين وإدارتها.

 هي: 3المكون التعديالت في إطار و -14

  األغذية  خليط منالحالي في البرنامج القطري من خالل إضافة  يةحترازالمخصصات االمكون يكيّف تنقيح الميزانية

شخص في حال حدوث  25 000الستهداف عدد إضافي تقديري من المستفيدين يبلغ  القائمة على النقدالتحويالت و

 كارثة.

 هي: 4المكون التعديالت في إطار و -15

  يعيد تنقيح الميزانية مواءمة تنمية القدرات مع رصد األمن الغذائي والتغذية وإدارة المعلومات بتعزيز القدرة على

 تها ودعم الحكومة في تنفيذ برامج الحماية االجتماعية نتيجة لذلك.للكوارث ومواجه ستعداداال

  أيضا عناصر ترمي إلى تعزيز اآلليات الوطنية لتنسيق الحكومة والجهات المكون يعتمد تنقيح الميزانية في إطار هذا

اإلمداد إلى الحكومة الشريكة لها. ويعتمد كذلك نشاطا جديدا لتوفير الخدمات يهدف إلى تقديم الدعم المتصل بسلسلة 

 تقليص قوام بعثة األمم المتحدة في ليبريا.والجهات الشريكة نظرا إلى 

معها تنقيح الميزانية ست حصائل استراتيجية عامة تساهم  االنتقالية التي يتواءمالمؤقتة الخطة االستراتيجية القطرية وتحدد  -16

حكومية الدولية من أهداف التنمية المستدامة وااللتزامات ال 17و 2مساهمة مباشرة في أولويات الحكومة المتعلقة بالهدفين 

سس لإلدماج التدريجي واإلقليمية. والمبدأ األساسي هو أن يكون االنتقال إلى خطة استراتيجية قطرية شامال وأن يرسي األ

للمساعدة اإلنسانية واإلنمائية بما في ذلك إتاحة الخدمات المشتركة للجهات الشريكة اإلنسانية واإلنمائية. وفضال عن ذلك، تهدف 

والمعانية من انعدام األمن الغذائي  ضعيفةال المحلية المجتمعات لدىالحصائل االستراتيجية إلى بناء القدرة على الصمود 
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معرضة للصدمات االقتصادية والموسمية المتكررة مع مراعاة األنشطة الحالية في إطار البرنامج القطري وبالتشديد على وال

في  55 بناتللكوارث ومواجهتها. وفيما يتعلق باالستهداف، تمثل النساء وال ستعدادأهمية القدرة على استخالص الدروس واال

 أدناه. 1ر إليه في الجدول المائة من المستفيدين على النحو المشا

 والنشاطالمكون : المستفيدون حسب 1الجدول 

   األعداد المنقحة األعداد الحالية فئة المستفيدين النشاط
 المجموع النساء/بناتال الرجال/والداأل المجموع النساء/بناتال الرجال/والداأل

 : تعزيز شبكات األمان االجتماعي1المكون 

في الصفوف  والدواأل بناتال الوجبات المدرسية 

1-6 

134 629 124 771 259 400 134 629 124 771 259 400 

 – بناتالحصص المنزلية لل

 األغذية

 500 34 500 34 - 500 34 500 34 - 6-4في الصفوف  بناتال

 – بناتالحصص المنزلية لل

 النقد

 000 5 000 3 000 2 - - - 6-4في الصفوف  بناتال

المدرسية بالمنتجات الوجبات 

 المحلية

في الصفوف  والدواأل بناتال

1-6 

15 000 15 000 30 000 15 000 15 000 30 000 

 23أشهر و 6األطفال بين  الوقاية من التقزم

 شهرا

11 000 11 000 22 000 18 737 18 737 37 474 

 000 10 000 5 000 5 000 10 000 5 000 5 الحوامل والمرضعات الوقاية من التقزم

عالج سوء التغذية الحاد 

 المعتدل

 59أشهر و 6األطفال بين 

 شهرا

6 000 6 000 12 000 6 000 6 000 12 000 

 600 1 280 1 320 600 1 280 1 320 مقدمو الرعاية حصص مقدمي الرعاية

الدعم التغذوي للمرضى 

فيروس نقص المصابين ب

 والسل المناعة البشرية

المرضى المعالجون 

الفيروسات بمضادات 

 رجعيةال

4 675 4 675 9 350 10 098 12 809 22 907 

الدعم التغذوي للمرضى 

فيروس نقص المصابين ب

 والسل المناعة البشرية

المرضى المستفيدون من 

منع انتقال اإلصابة خدمات 

 من األم إلى الطفل

- 367 367 - 1 446 1 446 

للمرضى  الدعم التغذوي

فيروس نقص المصابين ب

 والسل المناعة البشرية

أسر المرضى المستفيدين من 

منع انتقال اإلصابة خدمات 

 من األم إلى الطفل

367 367 734 3 064 3 064 6 128 

الدعم التغذوي للمرضى 

فيروس نقص المصابين ب

 والسل المناعة البشرية

المرضى المصابون بالسل 

القصير الخاضعون للعالج و

 المدة تحت المراقبة المباشرة

- - - 2 610 2 610 5 220 

 : الترويج لشبكات األمان اإلنتاجية وسبل كسب العيش المستدامة2المكون 

النهوض بأصول سبل 

 – كسب العيش واألسواق

 األغذية

 000 139 150 78  850 60 000 114 150 63 850 50 منظمات المزارعين

كسب النهوض بأصول سبل 

 النقد – العيش واألسواق

 000 190 750 105 250 84 000 165 750 90 250 74 منظمات المزارعين

الوجبات المدرسية بالمنتجات 

 النقد – المحلية

 000 20 000 10 000 10 - - - منظمات المزارعين

االحتياطيات الغذائية 

 المجتمعية

 325 17 325 17 - 325 17 325 17 - منظمات المزارعين

 : الحفاظ على قدرة البرنامج على االستجابة السريعة لفاشية مرض فيروس اإليبوال أو للطوارئ األخرى3المكون 

المتضررون من األزمات من  االستجابة لألزمات

 ذكور وإناث

5 813 5 154 10 967 18 063 17 904 35 967 

 *تداخل( المجموع )دون
 

307 904 379 339 687 243 360 621 441 346 801 967 

 3 000شخص ومن  25 000البالغ عددهم النقد"   –لنهوض بأصول سبل كسب العيش واألسواقا"مكون مؤلف من جميع المستفيدين من  2018التداخل في عام * 

 ".النقد  –بناتلحصص المنزلية للاأنثى مستفيدة من " 1 000" وبناتأثنى مستفيدة من "األغذية للحصص المنزلية لل

شخص ومن  25 000البالغ عددهم  النقد"  –لنهوض بأصول سبل كسب العيش واألسواقا" مكون التداخل في "الزيادة/التخفيض" مؤلف من جميع المستفيدين من *

  النقد".  – بناتلحصص المنزلية للاأنثى مستفيدة من " 1 000
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لتغذية. وستوفر الحصص الغذائية المقترحة المغذيات ابشأن  البرنامجوتتواءم الحصص لجميع األنشطة تواؤما تاما مع سياسة  -17

شهرا.  23أشهر و 6التغذية اإلضافية للحوامل والمرضعات واألطفال المتراوحة أعمارهم بين  احتياجاتتلبية األساسية لالدقيقة 

نتقال اإلصابة من منع اوالمستفيدين من خدمات  رجعيةأما الحصص التي تستهدف المرضى المعالجين بمضادات الفيروسات ال

وبالنسبة إلى . التغذية اإلضافية احتياجاتلتغطية األساسية الكبيرة و الدقيقةوالمصابين بالسل فتوفر المغذيات  األم إلى الطفل

 .كطرائق للتحويل التحويالت القائمة على النقدالوجبات المدرسية، ستُستخدم األغذية و

 )غرام/شخص/يوم(حسب النشاط  التحويالت القائمة على النقداليومية/ : التعديل المقترح للحصص الغذائية2الجدول 
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 000 3 400  300     20 111  األرز

         0  120 البرغل

 400 60  60     3  35 البقول

 125 25 35 35 35 35   3 7 10 الزيت

  5  5       4 الملح

SuperCereal   2   250 250  250   

   25  25 25      السكر

Nutributter            

Plumpy’Sup            

مسحوق المغذيات 

 الدقيقة
   1.0 1.0       

 525 3 490 310 400 310 310 1.0 1.0 28 118 169 المجموع

مجموع السعرات 
 الحرارية في اليوم

600 460 117 0 0 1 410 1 410 1 506 1 410 1882 13 390 

نسبة السعرات 

الحرارية من 

 البروتين

13.9 13.5 7.9 0 0 12.8 12.8 36 12.8 43 9.2 

نسبة السعرات 

 الحرارية من الدهون
17.5 3.8 25.4 0 0 31.9 31.9 27 31.9 28 9.7 

التحويالت القائمة 

 على النقد

 شخص/يوم(/)دوالر

0.26 0.5        0.57 0.57 

 

  



WFP/EB.2/2017/7-C/1/5 7 

 

 الغذائية حتياجاتاال

 حسب النشاط التحويالت القائمة على النقدمن األغذية و حتياجات: اال3الجدول 

التحويالت القائمة األغذية/ النشاط

 على النقد
 )طن متري(من األغذية  حتياجاتاال

 )دوالر أمريكي( التحويالت القائمة على النقد

 المجموع المنقح الزيادة المجموع الحالي

 153 27 954 3 199 23 األغذية الوجبات المدرسية

 764 4 531 233 4 األغذية بناتالحصص المنزلية لل

 000 150 000 150 - التحويالت القائمة على النقد بناتالحصص المنزلية لل

 يةاالحترازمخصصات ال

 لالستجابة لألزمات

 761 551 210 األغذية

 يةاالحتراز المخصصات

 لالستجابة لألزمات

 000 171 000 171 - التحويالت القائمة على النقد

عالج سوء التغذية الحاد 

أشهر  6األطفال بين  – المعتدل

 شهرا 59و

 216 - 216 األغذية

 28 - 28 األغذية حصص مقدمي الرعاية

األطفال  – الوقاية من التقزم

 شهرا 23أشهر و 6بين 

 794 2.16 792 األغذية

الوقاية من التقزم )الحوامل 

 والمرضعات(

 443 1.71 441 األغذية

المرضى المعالجون بمضادات 

 رجعيةالفيروسات ال

 788 1 513 1 275 األغذية

المرضى المستفيدون من 

منع انتقال اإلصابة من خدمات 

 األم إلى الطفل

 197 121 76 األغذية

أسر المرضى المستفيدين من 

منع انتقال اإلصابة من خدمات 

 األم إلى الطفل

 187 1 990 197 األغذية

المصابون بالسل المرضى 

المقاوم لألدوية المتعددة 

الخاضعون للعالج القصير و

 المدة تحت المراقبة المباشرة

 583 583 - األغذية

المساعدة الغذائية مقابل إنشاء 

 األصول

 610 8 058 1 552 7 األغذية

المساعدة الغذائية مقابل إنشاء 

 األصول

 000 875 7 000 450 000 425 7 التحويالت القائمة على النقد

 –منظمات المزارعين 

الوجبات المدرسية بالمنتجات 

 المحلية

 000 014 1 000 014 1 0 التحويالت القائمة على النقد

 800 0 800 األغذية االحتياطيات الغذائية المجتمعية

 259 48 304 9 955 38 األغذية المجموع

 000 210 9 000 785 1 000 425 7 التحويالت القائمة على النقد
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 ستعدادالمخاطر وتخطيط االو تقييم األخطار

في عام  هليةمما يمثل فترة زمنية حاسمة بعد انتهاء الحرب األ 2017ستُجرى االنتخابات في ليبريا في أكتوبر/تشرين األول  -18

وتخفيفا لوطأة هذا  البرنامج.. ويمكن أن يفضي خطر إجراء انتخابات تثير النزاع إلى انعدام األمن وانقطاع عمليات 2003

 خطته بشأن استمرار العمل. البرنامجالخطر، سينقح 
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 ألف - الملحق األول

 

 تنقيح الميزانيةتوزيع تكاليف 

 الكمية 

 )طن متري(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

  األغذية

 750 803 2 337 5 الحبوب

 970 811 240 1 البقول

 305 681 649 الزيوت والدهون

 714 866 787 1 األغذية المخلوطة والممزوجة

 393 206 292 األغذية األخرى

 133 370 5  304 9 مجموع األغذية

 246 178 1 النقل الخارجي

 804 646 2 النقل البري والتخزين والمناولة

 385 271 األغذية –تكاليف التشغيل المباشرة األخرى 

 569 466 9  (1)األغذية والتكاليف ذات الصلة

 000 785 1  التحويالت القائمة على النقد

 093 493  التكاليف ذات الصلة

 093 278 2  النقد والتكاليف ذات الصلةالتحويالت القائمة على 

 364 313 6  تنمية القدرات وزيادتها

 025 058 18  تكاليف التشغيل المباشرة

 601 413 9 (2)باء( -تكاليف الدعم المباشرة )انظر الملحق األول 

 626 471 27 مجموع تكاليف المشروع المباشرة

 014 923 1 (3)في المائة( 7الدعم غير المباشرة ) تكاليف

 640 394 29 مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

                                                           
 هذه سلة أغذية افتراضية وضعت ألغراض الميزنة والموافقة. ويمكن أن تتباين محتوياتها. (1)

 رقم إرشادي لإلحاطة. ويجري استعراض مخصصات تكاليف الدعم المباشرة سنويا. (2)

 يجوز للمجلس التنفيذي أن يغيِّّر معدل تكاليف الدعم غير المباشرة أثناء فترة المشروع. (3)
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 باء - الملحق األول

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تعبّر عن التكاليف التقديرية عندما تضطلع بهذه األنشطة أطراف ثالثة. (1)

 )دوالر أمريكي(الدعم المباشرة  احتياجات

 والتكاليف المتعلقة بهمالبرنامج  موظفو

 004 691 2 الموظفون الفنيون

 647 156 4 العامة اتموظفو الخدم

  815 163 المجموع الفرعي

 466 011 7 التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

 575 371 1 المعدات الرأسمالية

 000 40 األمن

 840 216 السفر والنقل

 688 468 (1)التقديرات والتقييمات والرصد

 032 305 مجموع تكاليف الدعم المباشرة
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