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 200719ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في مالي زيادة 

 التغذية، وإعادة بناء سبل كسب العيشإنقاذ األرواح، والحد من سوء 

 مشروع القرار

لة يوافق المجلس  دوالرا أمريكيا في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في مالي  79 645 024 قدرهاعلى زيادة بالمراسلللللل

يناير/كانون الثاني  1شهرا من  12مع تمديدها لمدة " وإعادة بناء سبل كسب العيش ،والحد من سوء التغذية ،إنقاذ األرواح" 200719

.2018ديسمبر/كانون األول  31إلى 

                                                           
 رة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 سبتمبر/أيلول 6التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 

 مراسلةبالوافقة عليها مالمشروعات المقدمة للمجلس لل

 

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

 التكاليف )بدوالر الواليات المتحدة األمريكية(

 الميزانية الحالية الزيادة الميزانية المنقحة  

 236,064,115 29,591,959 206,472,156 األغذية والتكاليف ذات الصلة

التحويالت القائمة على النقد 

 والتكاليف ذات الصلة

50,786,896 25,917,277 76,704,173 

 16,294,654 6,139,035 10,155,619 القدرات وزيادتها تكاليف تنمية

مجموع التكاليف التي يتحملها 

 البرنامج

347,447,899 79,645,024 427,092,923 

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

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

كي  2018حتى نهاية عام  200719العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش )العملية الممتدة( نقيح للميزانية إلى تمديد يؤدي هذا الت -1

في إطار  2018تتمشى مع الخطة االستراتيجية القطرية االنتقالية المؤقتة. وستنفَّذ األنشطة في ظل العملية الممتدة خالل عام 

 الحصائل االستراتيجية واألنشطة المحددة في الخطة االستراتيجية القطرية االنتقالية المؤقتة.

 دوالرا أمريكيا لتغطية ما يلي: 79 645 024ويقترح هذا التنقيح لميزانية العملية الممتدة بالتحديد زيادة إجمالية قدرها  -2

 ذات الصلة تكاليف في الدوالرا أمريكيا و 19 546 830طنا متريا بقيمة  25 754 قدرهاالسلعية  حتياجاتزيادة في اال

دوالرا  8 921 378، ودوالرا أمريكيا للنقل الخارجي 1 028 495ل دوالرا أمريكيا وتشم 10 045 129 قدرها

دوالرا أمريكيا لتكاليف التشغيل المباشرة األخرى المتصلة بتوزيع  95 256و ،أمريكيا للنقل البري والتخزين والمناولة

 األغذية؛

  دوالرا أمريكيا؛ 25 917 277قدرها ذات الصلة والتكاليف  التحويالت القائمة على النقدزيادة في 

  دوالرا أمريكيا؛ 6 139 035 قدرهازيادة في تكاليف تنمية القدرات وزيادتها 

  دوالرا أمريكيا؛ 12 786 331زيادة في تكاليف الدعم المباشرة قدرها 

  والرا أمريكيا.د 5 210 422زيادة في تكاليف الدعم غير المباشرة قدرها 

 مبررات تمديد الفترة وزيادة الميزانية

 موجز أنشطة المشروع الحالية

تعزيز النفاذ إلى ، لمجموعة من المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة وأنشطة إنشاء األصول 200719توفر العملية الممتدة  -3

 :علىالعملية الممتدة بالتحديد  عملاألسواق والنهوض بتنمية رأس المال البشري. وت

  واألغذية  ،أو الكوارث أو الضغوط االقتصادية عن طريق توفير األغذيةمساعدة األشخاص المتضررين من النزاعات

لألطفال والحوامل والمرضعات  وجهةوالقسائم أو النقد إلى جانب التغذية التكميلية الشاملة والم ،المغذية المتخصصة

 بهدف التصدي لنقص التغذية؛

  واألسر عبر االستثمارات في مجالي إنشاء األصول وإعادة التأهيل ودعم صغار  المجتمعات المحليةدعم إنعاش

المزارعين من خالل المشتريات المحلية والدعم التقني واألنشطة الجديدة الرامية إلى رفع قيمة إنتاج صغار المزارعين؛ 

عم منظمات المنتجين التي تتكّون وتمثل النساء نسبة كبيرة من المشاركين في أنشطة إنشاء األصول وتُبذل الجهود لد

 أساسا من النساء؛

  الضعيفة أو غير المستقرة أو المتضررة  المجتمعات المحليةتوفير الوجبات المدرسية ألطفال المدارس االبتدائية في

ة من النزاعات من أجل تشجيع التحاق األطفال بالمدارس واستبقائهم فيها وتدعيم الشعور باالستقرار من خالل إتاح

 بناتبالمدارس أولوية من األولويات ويندرج انخفاض معدل التحاق ال بناتخدمات أساسية؛ ويعتبر تشجيع التحاق ال

 بالمدارس بالتالي في عداد المعايير المعتمدة لتحديد المدارس التي ينبغي مساعدتها.

أسفرت النزاعات الجديدة في شمال البلد  ،2017وعلى الرغم من عدم توقع تشرد المزيد من السكان نتيجة للنزاعات في عام  -4

وتواصلت حاالت التشرد في عام  2016والتوترات المتزايدة في وسط مالي عن تشرد عدد أكبر من األشخاص في أواخر عام 

ألسر التشمل تغطية العملية الممتدة  وسيعإلى ت 2017. وأدى تنقيح الميزانية الثالث الموافق عليه في يناير/كانون الثاني 2017

التي ُشردت نتيجة للنزاعات واعتُمدت في إطاره أيضا آلية ترمي إلى االستجابة األسرع لتشرد السكان الناجم عن النزاعات أو 

التحويالت أو  التحويالت القائمة على النقدالكوارث الطبيعية في انتظار استكمال عمليات التقييم وإلى تقديم المساعدة عبر 

 .أو قيم تحويالت موحدة حصصمن خالل الغذائية 
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بدال من المساعدة الغذائية العينية في إطار  التحويالت القائمة على النقدوانطوى تنقيح الميزانية السابق أيضا على استخدام  -5

ل النقد لشراء األغذية من أجل الوجبات المدرسية عن طريق سلطات التعليم الحكومية المحلية  برنامج الوجبات المدرسية. ويحوَّ

 إلى لجان إدارة المدارس ومديري المدارس على مستوى المجتمعات المحلية.

ضم النساء إلى لجان اإلدارة المحلية ومشاركتهن في تقييم هشاشة األوضاع واختيار  (البرنامجبرنامج األغذية العالمي )شجع وي -6

أعضائها الخمسة تكون إحداهما عادة رئيسة  من بينالمستفيدين واإلشراف على األنشطة. وتضم كل لجنة امرأتين على األقل 

صدور معظم بطاقات الحصص باسم النساء ويعمل مع المستفيدات والمستفيدين  البرنامجالجمعية النسائية المحلية. ويضمن 

 لتحديد أنسب أشكال المساعدة ومواقع التوزيع وأوقاته.

 عملية إعادة التقييم وتوصيات استنتاجات 

في مالي في السنوات األخيرة على االستجابة لمقتضيات تشرد السكان المرتبط بالنزاعات  البرنامجركزت المساعدة التي قدمها  -7

أثناء الصدمات المؤثرة في إنتاج األغذية. ويُحتمل أن يكون هذا النوع من الدعم  غذيةعلى األ ضعفاءودعم حصول األشخاص ال

بد  يحافظ المكتب القطري على القدرات الراسخة في مجال التصدي لحاالت الطوارئ التي الضروريا في المستقبل المنظور وس

على نطاق  وانتشار الصدمات في إنتاج األغذية ،وانعدام االستقرار ،منها لمواجهة حاالت تشرد السكان الناجمة عن النزاعات

المجتمعات . وفي الوقت ذاته، ُمدّدت برامج تدعم اإلنتاج على نطاق صغار المزارعين وتوظيف االستثمارات على مستوى واسع

في مجال اإلنتاج المستدام والقادر على الصمود. وفي اآلونة األخيرة، عملت الحكومة بدعم من البنك الدولي على وضع  المحلية

 في هذا اإلطار. البرنامجوف تندرج معظم أنشطة إطار تكيّفي للحماية االجتماعية. وس

من أصل  156وتؤثر المسائل المتعلقة بالجنسين تأثيرا شديدا في األمن الغذائي والتنمية البشرية في مالي التي تحتل المرتبة  -8

، بلغ المعدل 2016. وفي عام التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بلدا مصنفا حسب مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 159

 2008وبين عامي  (1)في المائة المسجل لدى الرجال. 82في المائة مقارنة بمعدل  50المقدر لمشاركة النساء في القوى العاملة 

في المائة فقط مقارنة بالمعدل المسجل لدى  57، بلغ معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة لدى النساء في المتوسط 2012و

في المائة لدى الرجال.  16في المائة مقارنة بمعدل  7يبلغ معدل التحصيل العلمي الثانوي لدى النساء البالغات إال  الرجال ولم

في  14.5سنة و 18في المائة من النساء قبل بلوغ  55مبكر في عدم حصول المرأة على التعليم إذ يتزوج الويساهم الزواج 

 سنة. 15المائة منهن قبل بلوغ 

على تحسين جودة استجابته من خالل دعم أنشطة تقييم السوق وتحليل هشاشة األوضاع واإلنذار المبكر برنامج الوسيواظب  -9

وعمليات تخطيط االستجابة الشاملة وتنسيقها. وستشمل جميع أنشطة التقييم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس وإيالء العناية 

راسخة في العالقات بين الجنسين وفي مجال تمكين المرأة تمشيا مع سياسة ت اتحسينشجع إحداث التي تاني هج التحول الجنسلنُ 

(. وستكّمل البرامج المقترحة التي تركز على األمن الغذائي والتغذية 2015-2020بالجنسين ) بشأن المساواة بين البرنامج

مع  البرنامجواإلنعاش المبكر. ويعمل  ،واالستجابة اإلنسانية ،للطوارئ ستعدادأنشطة جهات فاعلة أخرى في مجاالت اال

الحكومة والجهات الشريكة لتوفير استجابة سريعة ومناسبة لحاالت تشرد السكان الجديدة تشمل االنتقال إلى الدعم المتوسط 

 أو جهات أخرى. البرنامجاألجل المقدم من 

ذية في اإلطار التكيّفي للحماية االجتماعية الجاري وستكيَّف االستجابة لمقتضيات الصدمات الصغيرة أو المنعزلة في إنتاج األغ -10

وضعه مع الحكومة وجهات شريكة أخرى. وسيشمل هذا اإلطار أيضا تحويالت مشروطة مرتبطة بإتاحة الخدمات االجتماعية 

ت الكثيرة أو أنشطته ببناء القدرة على الصمود في المناطق المتضررة من الصدما البرنامجبما فيها الوجبات المدرسية. ويربط 

 المتكررة.

واألسر على الصمود  المجتمعات المحليةوستتواصل أنشطة إنشاء األصول بهدف تعزيز استدامة أنشطة اإلنتاج وتحسين قدرة  -11

في مواجهة الصدمات المتكررة. وسيتجاوز دعم صغار المنتجين نطاق شراء السلع على المستوى المحلي ألغراض التوزيع 

كي يشمل الدعم المستمر لتعزيز اإلنتاج الذي يستهدف السوق واالندماج في السوق والتصنيع ذي  امجالبرنفي إطار برامج 

                                                           
 .المؤشرات الرئيسية لسوق العمل، 2015منظمة العمل الدولية،  (1)
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القيمة المضافة. وستُرسى الروابط بين برنامج الوجبات المدرسية ومنظمات المنتجين المحليين من خالل الشراء المباشر 

 .التحويالت القائمة على النقدواستخدام 

وتُبذل جهود خاصة  الجهات الشريكة بنهج قائمة على المشاركة في جميع مراحل تصميم البرامج وتنفيذهوا البرنامجويستعين  -12

يتعاون مع الجهات الشريكة والمجتمعات المحلية لضمان فهم المخاطر  البرنامجلضمان مشاركة المنظمات النسائية. وسيظل 

سيما  وال – لمسنين وتخفيف وطأتها. وستُجرى عمليات تكييفالمرتبطة بحماية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وا

 بهدف الوقاية من العواقب السلبية. –لتوزيع االتحويل ومواقع وإجراءات طرائق في اختيار 

وفي مجال التغذية، سيزيد التركيز على نهج مستدامة وفعالة من حيث التكاليف للحد من معدل انتشار سوء التغذية من خالل  -13

الصحة التغذوية المجتمعية في مشروع ". وهذا أمر سيعتمد على المبادرات األخيرة والحالية بما فيها جذريةلألسباب الالتصدي 

( ويسترشد بالتحليل الجاري Santé Nutritionelle à Assises Communautaires à Kayes - SNACK) "كيس

 لتكاليف الجوع.

من مواصلة عملياته الحالية في مالي. وقد  البرنامجلية المؤقتة والعملية الممتدة الخطة االستراتيجية القطرية االنتقاوستمكن  -14

لتتضّمن نتائج  2018تحدَّث الخطة بينما يُجرى االستعراض االستراتيجي لمبادرة القضاء على الجوع وستُستعرض في عام 

والتعديالت المدخلة على خطة التنمية  2017/2018االستعراض االستراتيجي وتقييم الحافظة القطرية الذي سيُجرى في الفترة 

الوطنية المحدثة وإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية. وسيدَرج تحليل المسائل المتعلقة بالجنسين طوال عملية 

في  االستعراض االستراتيجي لمبادرة القضاء على الجوع ويوجه إعداد الخطة االستراتيجية القطرية المقرر بدء تنفيذها

 .2019يناير/كانون الثاني 

 من التمديد وزيادة الميزانيةهدف ال

التي ُحددت إزاءها األنشطة الراهنة في الخطة االستراتيجية القطرية االنتقالية المؤقتة على الحصائل االستراتيجية التالية ترتكز  -15

 إطار العملية الممتدة:

  هم الغذائية والتغذوية األساسية خالل األزمات وبعدها.احتياجاتقدرة السكان المتضررين من األزمات على تلبية 

 هم احتياجاتفي المناطق المعانية من انعدام األمن الغذائي ومناطق ما بعد األزمات على تلبية  ضعفاءقدرة األشخاص ال

 السنة.طوال الغذائية والتغذوية األساسية 

 شهرا والحوامل والمرضعات  59أشهر و 6ي األطفال بين تخفيض معدالت سوء التغذية لدى السكان المستهدفين أ

 تمشيا مع الغايات الوطنية.

  السنة  طوالاالرتقاء بسبل كسب العيش والقدرة على الصمود لتحسين دعم االحتياجات المتصلة باألمن الغذائي والتغذية

 .ضعفاءلدى السكان في المناطق المستهدفة بمن فيهم صغار المزارعين ال

 لحكومة على المستويين المحلي والوطني والمجتمع المدني بتعزيز القدرة على إدارة السياسات والبرامج اضطالع ا

 .2023الخاصة باألمن الغذائي والتغذية بحلول عام 

  عبر أطر سياسية فعالة ومتسقة. 2030دعم جهود الحكومة الرامية إلى القضاء على الجوع بحلول عام 

  واالتصاالت  ،واللوجستيات ،بما فيها النقلمشتركة على الخدمات الة طوال السنالشريكة اإلنسانية حصول الجهات

 وتحليل األمن الغذائي.في حاالت الطوارئ، السلكية والالسلكية 
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  النشاط: المستفيدون حسب 1الجدول 

 المجموع المنقح الزيادة/التخفيض المجموع الحالي النشاط

 
 المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال لرجال ا/والداأل

 اإلنتاجالمتعلقة بأو الصدمات  ،أو الكوارث الطبيعية ،مشروطة للسكان المتضررين من التشرد المرتبط بالنزاعاتالغذائية غير التحويالت الأو القائمة على النقد تحويالت ال: توفير 1النشاط 

 000 180  900 90   100 89  000 30 150 15 850 14 000 150  750 75   250 74   السكان المتضررون من الكوارث الطبيعية

 100 87  986 43   115 43  000 10 050 5 950 4 100 77  936 38   165 38  األغذية –إعادة التوطين  حزمة –العائدون 

 –إعادة التوطين  حزمة –العائدون 

 التحويالت القائمة على النقد

 12 326   12 575  24 900 4 950 5 050 10 000  17 276   17 625  34 900 

 700 93  319 47   382 46  000 20 100 10 900 9 700 73  219 37   482 36  األغذية –المشردون داخليا 

التحويالت القائمة على  –المشردون داخليا 

 النقد

 9 851   10 050  19 900 14 850 15 150 30 000  24 701   25 200  49 900 

 حاالتفي  –التوزيع العام لألغذية 

 *الطوارئ

 49 500   50 500   100 000  24 750 25 250 30 000  74 250   75 750  150 000 

  600 445   028 225   572 220   000 100   500 50   500 49   600 345   528 174   072 171  المجموع الفرعي

 األغذيةشهرا والحوامل والمرضعات بالتزامن مع التوزيع العام للنقد أو  23أشهر و 6: توفير التغذية التكميلية الشاملة لألطفال بين 2النشاط 

 6األطفال بين  –التغذية التكميلية الشاملة 

 شهرا 23أشهر و

 146 792   149 757  296 549 -  - -  146 792   149 757  296 549 

الحوامل  –التغذية التكميلية الشاملة 

 والمرضعات

 72 261   73 720  145 981 - - -  72 261   73 720  145 981 

 530 442  478 223   052 219   -   -   -   530 442   478 223   052 219  المجموع الفرعي

 المتضررين من الصدمات المتكررة ضعفاءمشروطة للسكان الالمشروطة أو غير التحويالت القائمة على النقد أو التحويالت الغذائية ال: توفير 3النشاط 

 –السكان المتأثرون بالضغوط االقتصادية 

 األغذية

 189 028   192 847  381 875 24 750 25 250 50 000  213 778   218 097  431 875 

 –السكان المتأثرون بالضغوط االقتصادية 

 التحويالت القائمة على النقد

 52 284   53 341  105 625 74 250 75 750 150 000  126 534   129 091  255 625 

 500 687  188 347   313 340   000 200  000 101   000 99   500 487   188 246   313 241  المجموع الفرعي
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  النشاط: المستفيدون حسب 1الجدول 

 المجموع المنقح الزيادة/التخفيض المجموع الحالي النشاط

 
 المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال لرجال ا/والداأل

 ألطفال في المدارس في المناطق المستهدفةلالوجبات المدرسية  توفير: 4النشاط 

 873 125  608 69   265 56  - - - 873 125  608 69   265 56  األغذية –الوجبات المدرسية 

القائمة على التحويالت  –الوجبات المدرسية 

 النقد

 68 348   57 524  125 872 - - -  68 348   57 524  125 872 

 315 101  164 51   151 50  - - - 315 101  164 51   151 50  الحصص الغذائية المنزلية

 060 353  295 178   765 174  - - -  060 353   295 178   765 174  المجموع الفرعي

 شهرا والنقد للحوامل والمرضعات من أجل الوقاية من سوء التغذية خارج مناطق األزمات/ما بعد األزمات 23أشهر و 6لألطفال المستهدفين بين  المغذيةالغذائية المكمالت : توفير 5النشاط 

األطفال  –النشاط التجريبي للوقاية من التقزم 

مشروع منظمة  –شهرا  23أشهر و 6بين 

 سيكاسو أطباء بال حدود في منطقة

 5 346   5 654  11 000 - - - 5 346 5 654 11 000 

األطفال  –النشاط التجريبي للوقاية من التقزم 

مشروع الصحة  –شهرا  23أشهر و 6بين 

 (SNACK)التغذوية المجتمعية في كيس 

 15 569   16 466  32 035 - - - 15 569 16 466 32 035 

الحوامل  –النشاط التجريبي للوقاية من التقزم 

 SNACKمشروع  –والمرضعات 

-  24 789  24 789 - - - - 24 789 24 789 

 824 67  909 46   915 20   -   -   -   824 67   909 46   915 20  المجموع الفرعي

 النقدية إلى الحوامل والمرضعات لعالج سوء التغذية، بما في ذلك دعم مقدمي الرعاية : توفير األغذية المغذية لألطفال وتقديم المساعدة الغذائية أو6النشاط 

 6األطفال بين  – التكميلية الموجهةالتغذية 

 شهرا 59أشهر و

 482 644   492 394  975 038 113 152 115 438 228 590 595 796 607 832 1 203 628 

الحوامل  – التكميلية الموجهةالتغذية 

 والمرضعات

-  144 858  144 858 - 31 169 31 169 - 176 027 176 027 

التحويالت  – التكميلية الموجهةالتغذية 

 إلى مقدمي الرعاية القائمة على النقد

 300   9 700  10 000 300 9 700 10 000 600 19 400 20 000 

 655 399 1  259 803   396 596   759 269   307 156   452 113   896 129 1   952 646   944 482  المجموع الفرعي
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  النشاط: المستفيدون حسب 1الجدول 

 المجموع المنقح الزيادة/التخفيض المجموع الحالي النشاط

 
 المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال الرجال /والداأل المجموع النساء/بناتال لرجال ا/والداأل

 : توفير األرز المقوى للمستفيدين المستهدفين ودعم إنتاج السلع الغذائية المقواة بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي7النشاط 

 745 251  131 127   614 124  745 251  131 127   614 124  - - - األرز المقوى –الوجبات المدرسية 

  تشاركيةهيلها وتيسير استدامة استخدام الموارد الطبيعية عبر عملية : تقديم المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول إلى صغار المزارعين المستهدفين وتطوير البنية التحتية اإلنتاجية وإصالحها وإعادة تأ8النشاط 

 000 715  075 361   925 353  - - - 000 715  075 361   925 353  المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول

 169 111 4 232 185 2 937 925 1 759 569 807 307 952 261 410 541 3 425 877 1 985 663 1 المجموع

 103 502 3 768 861 1 334 640 1 783 512 026 277 757 235 319 989 2 742 584 1  577 404 1  المجموع المعدل

 النقد.القائمة على يق التحويالت الغذائية أو لم يُدرج ذلك في المجموع. وسيتلقى هؤالء المستفيدون حصصا من البسكويت العالي الطاقة لمدة ثالثة أيام ثم يحصلون على المساعدة عن طر *
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 الغذائيةحتياجات اال

 . 2دوالرا أمريكيا على النحو المبين في الجدول  21 803 285قدرها  التحويالت القائمة على النقدفي زيادة طنا متريا و 25 754شهرا زيادة في السلع الغذائية قدرها  12سيتطلب تمديد العملية الممتدة  -16

 )غرام/شخص/يوم(حسب النشاط  التحويالت القائمة على النقد: الحصص الغذائية/2الجدول 

 الوجبات المدرسية التغذية المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول التوزيع العام لألغذية السلع

التحويالت القائمة  األغذية

 على النقد

التحويالت القائمة على  األغذية

 النقد

التغذية 

التكميلية 

 الموجهة

التغذية 

التكميلية 

 الشاملة

التغذية التكميلية 

الموجهة أو 

التغذية التكميلية 

 الشاملة

مشروع 

SNACK 

مشروع 

SNACK 

التحويالت 

القائمة 

 على النقد

 األغذية

الحوامل  األطفال األطفال     

 والمرضعات*

حوامل ال األطفال

 توالمرضعا

  

 400 الحبوب

 

450 

      

150 

 

 100 البقول

 

100 

      

30 

 

 25 الزيت النباتي

 

25 

   

25 

  

10 

 

 5 الملح

 

5 

      

2 

 

 SuperCereal 50مستحضر 

     

250 

    

 SuperCerealمستحضر

Plus 

    

002 

  

250 

   

 Plumpy’Supمستحضر 

     

100 

     

 500 البسكويت العالي الطاقة

          

 التحويالت القائمة على النقد

 شخص/يوم(/)دوالر

 

0.5 

 

0.5 

    

0.11 

 

0.18 

 580 المجموع

 

580 

 

200 100 275 

  

192 

 

مجموع السعرات الحرارية 

 في اليوم

2 085 

 

2 194 

 

787 500 1 161 

  

692 

 

نسبة السعرات الحرارية من 

 البروتينات

14 

 

10 

 

17 10 13 

  

14 
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 )غرام/شخص/يوم(حسب النشاط  التحويالت القائمة على النقد: الحصص الغذائية/2الجدول 

 الوجبات المدرسية التغذية المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول التوزيع العام لألغذية السلع

التحويالت القائمة  األغذية

 على النقد

التحويالت القائمة على  األغذية

 النقد

التغذية 

التكميلية 

 الموجهة

التغذية 

التكميلية 

 الشاملة

التغذية التكميلية 

الموجهة أو 

التغذية التكميلية 

 الشاملة

مشروع 

SNACK 

مشروع 

SNACK 

التحويالت 

القائمة 

 على النقد

 األغذية

لسعرات الحرارية من انسبة 

 الدهون

18 

 

12 

 

23 55 35 

  

19   

الحوامل  األطفال األطفال     

 والمرضعات*

الحوامل  األطفال

 *والمرضعات

 

األشخاص المتضررون من الكوارث  عدد أيام التغذية في السنة

 90الطبيعية: 

التكميلية التغذية  60 120 40األغذية: 

 180: الموجهة

360 360 180 

 

 50: التحويالت القائمة على النقد

  

التغذية التكميلية 

 120الشاملة: 

   

   90العائدون: 

  

  

   

 

  

  

  

   

   90المشردون داخليا: 

  

  

   

    

  

  

   

األشخاص المتأثرون بالضغوط 

 120االقتصادية: 

  

  

  

   

   3البسكويت العالي الطاقة: 

  

  

   

وتقديم المساعدة إلى السكان المتضررين  200525وارئ والصدمات وانخفاض مدخول السعرات الحرارية، أوصت الحكومة بتوفير حصص التغذية التكميلية الشاملة ذاتها التي ُوفرت في إطار عملية الط شديد* في ضوء استمرار انعدام األمن الغذائي ال

 غراما من الزيت النباتي. 25و SuperCereal Plusمن مستحضر  غراما 250الهشة، أي  المجتمعات المحليةمن األزمات والمشردين داخليا واألسر المضيفة و
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 حسب النشاط التحويالت القائمة على النقدمن األغذية و حتياجات: اال3الجدول 

 النشاط
 التحويالت القائمة على النقداألغذية/

 الزيادة

 أمريكي()دوالر  التحويالت القائمة على النقدو )طن متري(من األغذية  حتياجاتاال

 الزيادة المجموع المنقح المجموع الحالي

 التوزيع العام لألغذية

 543 83 687 6 856 76 األغذية

 750 190 29 000 800 10 000 390 18 التحويالت القائمة على النقد

 المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول

 026 23 438 6 588 16 األغذية

 333 408 25 500 937 6 833 470 18 النقدالتحويالت القائمة على 

 554 16 619 4 935 11 األغذية  التغذية التكميلية الشاملة

 الوجبات المدرسية

 033 34 041 3 992 30 األغذية

 701 180 7 941 850 2 760 329 4 التحويالت القائمة على النقد

 467 15 914 2 553 12 األغذية التكميلية الموجهةالتغذية 

 556 309 000 154 556 155 التحويالت القائمة على النقد النقد لمقدمي الرعاية

 6األطفال بين  –الوقاية من سوء التغذية 

شهرا )مشروع منظمة أطباء  23أشهر و

 بال حدود في منطقة سيكاسو(

 األغذية
79 - 79 

 584 2 054 2 530 األغذية األطفال – SNACKمشروع 

الحوامل  – SNACKمشروع 

 والمرضعات
 404 052 2 844 060 1 560 991 التحويالت القائمة على النقد

 المجموع

 288 175 754 25 534 149 األغذية

 994 140 64 285 803 21 709 337 42 التحويالت القائمة على النقد
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 ستعدادتقييم األخطار والمخاطر وتخطيط اال

زالت هناك مناطق كثيرة في مالي تعاني من انعدام األمن الشديد الناجم عن أنشطة جماعات مسلحة غير تابعة للدولة. ومنذ  ما -17

بما فيها أطراف في عملية  ازدادت أعمال العنف في شمال البلد في صفوف جماعات غير تابعة للدولة 2016منتصف عام 

السالم مما أدى إلى حاالت جديدة لتشرد السكان. وعالوة على ذلك، تساهم أنشطة الميليشيات واالشتباكات الطائفية في وسط 

مالي في تشرد األشخاص والحد من فرص النفاذ إلى األسواق والحصول على الخدمات األساسية. وقد زاد تجدّد النزاعات وحالة 

 وعرقل وصول المساعدات اإلنسانية.وضاع األمن هشاشة األانعدام 

الناجم عن النزاعات أو الكوارث الطبيعية في واعتمد تنقيح الميزانية السابق آلية لالستجابة السريعة لمقتضيات تشرد السكان  -18

حصص أو من خالل الغذائية  تالتحويال أو التحويالت القائمة على النقدوتقديم المساعدة عبر  انتظار استكمال عمليات التقييم

. واتسمت االستراتيجيات الرامية إلى تنفيذ األنشطة ورصدها في مناطق يكون الوصول إليها محدودا ت موحدةقيم تحويال

 لمواجهة الظروف الجديدة.بالفعالية بصفة عامة حتى اآلن غير أنها قد تستلزم التكيف 

الخدمات االجتماعية األساسية محدودتين في كثير من مناطق شمال مالي. ويتشابه  توفيرعلى تها وما فتئت سيطرة الحكومة وقدر -19

الوضع بصورة متزايدة في كثير من مناطق وسط مالي حيث أفضت النزاعات المحلية إلى ارتفاع مستويات تشرد السكان 

لى الحفاظ على الخدمات في مناطق هج ترمي إوإغالق المدارس والمراكز الصحية في عدة مناطق. وستولى عناية أكبر لوضع نُ 

يكون وجود الحكومة أو قدرتها محدودا. وسيتمثل التحدي اآلخر المواجه في وضع استراتيجيات للعمل مع السلطات المؤقتة 

 الخدمات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. توفيرالنهائية في شمال مالي إذ تضطلع تدريجيا بالمسؤولية عن 
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 ألف -الملحق األول 

 تنقيح الميزانيةتوزيع تكاليف 

 
 الكمية

 )طن متري(

 القيمة 

 )دوالر أمريكي(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

  األغذية

 250 603 5 931 11 الحبوب 

 550 625 1 725 2 البقول

 640 917 031 1 الزيوت والدهون

 400 14 144 الملح

 SuperCereal 3 668 2 356 140مستحضر 

 SuperCereal Plus 4 808 5 048 400 مستحضر

 Plumpy’Sup 1 372 3 910 200مستحضر 

 250 71 75 البسكويت العالي الطاقة

 830 546 19 754 25 مجموع األغذية

 495 028 1 النقل الخارجي

 378 921 8 النقل البري والتخزين والمناولة

 256 95 األغذية –تكاليف التشغيل المباشرة األخرى 

 959 591 29  (1)ذات الصلةاألغذية والتكاليف 

 285 803 21 التحويالت القائمة على النقد
 

 992 113 4 التكاليف ذات الصلة

 277 917 25  التحويالت القائمة على النقد والتكاليف ذات الصلة

 035 139 6  تنمية القدرات وزيادتها

 271 648 61 تكاليف التشغيل المباشرة

 331 786 12 (2)باء( -تكاليف الدعم المباشرة )انظر الملحق األول 

 602 434 74 مجموع تكاليف المشروع المباشرة

 422 210 5 (3)في المائة( 7تكاليف الدعم غير المباشرة )

 024 645 79 مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 )دوالر أمريكي(الدعم المباشرة  احتياجات

 موظفو البرنامج والتكاليف المتعلقة بهم

 713 447 2 الفنيون الموظفون

 701 320 3 موظفو الخدمات العامة

  258 970 بدل المخاطر والبدالت المحلية

 372 768 6 المجموع الفرعي

 440 783 2 التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

 174 817 1 المعدات الرأسمالية

 156 321 األمن

 469 613 السفر والنقل

 000 600 (1)التقديرات والتقييمات والرصد

 331 786 12 مجموع تكاليف الدعم المباشرة

FABC-EB22017-15665A  


