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 200692زيادة ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في مالوي 

 لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصموداالستجابة 

 القرار

لة علة  يا ة بالوافق المجلس  أمريكيا في ميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في مالوي   والرا 051 052 92قدرها مراسلللللل

يناير/كانون الثاني إلة  1شللل را م   12، مع امديدها لمدة "االسلللتجابة لالاتيا اإل اإلنسلللانية واعزيز القدرة علة ال لللمو " 200692

 .2018 يسمبر/كانون األول  31

 2017أكتوبر/اشري  األول  5

  

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16-13روما، 

 التو يع: عام

 2017اشري  األول /كتوبرأ 6التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 م   دول األعمال  7البند 

WFP/EB.2/2017/7-C/3/3  

 المسائل التشغيلية

 للعلم

 .(http://executiveboard.wfp.org)علة اإلنترنت  البرنامجاتاح وثائق المجلس التنفيذي علة موقع 

 التكاليف )بدوالر الواليات المتحدة األمريكية(

 الميزانية المنقحة الزيادة الميزانية الحالية 

 859 446 462 419 773 49 440 673 412 األغذية والتكاليف ذاإل ال لة

التحويالإل القائمة علة النقد والتكاليف 

 ذاإل ال لة

77 443 872 29 740 455 107 184 327 

 000 346 - 000 346 اكاليف انمية القدراإل و يا ا ا

 618 865 653 051 052 92 567 813 561 البرنامجمجموع التكاليف التي يتحمل ا 

 أ2رمز مؤشر المساواة بي  الجنسي  

.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

ية -1 عاشللللللر لميزان مد  هذا التنقيح ال ية ال ي عاش في مالويالعمل ثة واإلن تدة لإلغا ية  200692 مم ادةفترة العمل نة وا اتة  سلللللل

خطة استراايجية قطرية  لوضع (لبرنامجا)لبرنامج األغذية العالمي سيتيح الوقت الكافي  مما .2018 يسمبر/كانون األول  31

 .2019يناير/كانون الثاني  1يبدأ انفيذها في والت ميم اتسم بدقة لمالوي 

وم  المتوقع أن يسجل مستوى إنتاج الحبوب في الجنوب األفريقي بما فيه مالوي ارافاعا شديدا انطالقا م  المستوياإل األخيرة  -2

بالجفاف عد أن كان  .المتأثرة  لد ب غذائي في الب عدام األم  ال خاا المعاني  م  ان تالي عد  األشلللللل بال قدر بنحووأن ينخفض   ي

. وعلة الرغم م  ذلك، سللت ل األسللر المت للررة م  في المائة م  السللكان 40يمثل  أي ما 2016شللخف في عام  مليون 6.7

 (1).افشي اآلفاإل وال دماإل المحلية المت لة بالمناخ اعاني م  ظروف اإل  ا 

مجموع المستفيدي  إلة ، بما يرفع 2018مليون شخف في عام  2.28إلة  م  الوصول البرنامجوسيمك  امديد العملية الممتدة  -3

 شخف. وسيتطلب األمر ما يلي: مليون 8.72

  والرا أمريكيا؛ 723 831 28ة طنا متريا بقيم 314 73ا الغذائية قدره اتيا اإلاالفي  يا ة  

  والرا أمريكيا؛ 061 741 25ا قدره التحويالإل القائمة علة النقد يا ة في  

  ؛ والرا أمريكيا 618 865 37 يا ة في اكاليف المشروع األخرى قدرها 

  والرا أمريكيا. 618 865 653مما يجعل اكاليف المشروع اإل مالية المنقحة اساوي  

 مبررات التمديد والزيادة في الميزانية

 ملخص األنشطة

المسلللللاعدة األشلللللخاا المعاني  م  انعدام األم  الغذائي والتغذوي في مالوي م  خالل اوفير  200692ادعم العملية الممتدة  -4

 الغذائية لإلغاثة وأنشطة بناء القدرة علة ال مو .

اإلغاثة المساعدة الغذائية العامة لألسر المعانية م  انعدام األم  الغذائي الحا  خالل موسم الجدب الذي يمتد عا ة  مكونويوفر  -5

إلة و بناإلحوامل والمرضللعاإل والم  شلل ر أكتوبر/اشللري  األول إلة شلل ر مار./وذار. ويقدعم الدعم المسللت دف أي للا إلة ال

شللل را في األسلللر المسلللتفيدة م  المسلللاعدة ن را إلة اعرت هااي  الف تي  م   23أشللل ر و 6األطفال المتراواة أعمارهم بي  

األشلللخاا بو ه خاا لسلللوء التغذية. وم   ملة أنشلللطة اإلغاثة األخرى ان ض األنشلللطة التكميلية للمسلللاعدة الغذائية مقابل 

 (2)األصول باإلنعاش المبكر واحسي  األم  الغذائي لألسر المشاركة.إنشاء 

األسللر وبناء قدرا ا علة ال للمو  في األمد المتوسللم. ويدمج  عم اإلنعاش المبكر  ضللعفاإلنعاش إلة الحد م   مكونوي دف  -6

 عاملة.مع إنشاء أصول إنتا ية م  خالل األنشطة المعتمدة علة التكنولو يا البسيطة وكثافة اليد ال

واأخذ العملية الممتدة في عي  االعتبار الشواغل المرابطة باالعتباراإل الجنسانية والحماية ومختلف ااتيا اإل النساء والر ال  -7

بزيا ة خطر ولياإل الت للللللدي السلللللللبية مثل الزواج المبكر والمقاي للللللة علة الجنس أو  البرنامج. وإذ يعترف وال واأل بناإلوال

وصللندوا األمم المتحدة  ،بقاء، سلليواصللل العمل مع   اإل شللريكة مثل من مة األمم المتحدة للطفولةممارسللة الجنس م  أ ل ال

ل للمان إ ماج الشللواغل المرابطة باالعتباراإل الجنسللانية  ،وهي ة األمم المتحدة للمسللاواة بي  الجنسللي  وامكي  المرأة ،للسللكان

ريب كل الج اإل الشريكة والمستفيدة واوعيت ا بشأن منع االستغالل سيما م  خالل اد والحماية في ا ميم البرامج وانفيذها وال

 واالعتداء الجنسيي .

                                                           
(1)   –Crop prospects and food situation Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). June 2017. 

quarterly global report. https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/57554. 

 غير مشروطة.الال اؤثر مشاركة األسر في أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول في ا ول ا علة المساعدة الغذائية  (2)

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/57554
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 2التنمية المسللتدامة ، وأهداف ة الجوعومبا رة احدي الق للاء عل، 3و 2و 1االسللتراايجية  البرنامجواسلل م العملية في أهداف  -8

. وادعم اسللتراايجية األهدافتحقيق الشللراكاإل لبشللأن  17احقيق المسللاواة بي  الجنسللي  وبشللأن  5الق للاء علة الجوع وبشللأن 

اإلقليمية للجنوب  ةواالستراايجي( 2020-2015)الجنسي  بشأن المساواة بي   البرنامجمالوي للنمو والتنمية واتواءم مع سياسة 

 األفريقي بشأن انفيذ المن ور الجنساني.

 توصيات عملية إعادة التقييم

نتيجة للح للا  الوافر الذي  2018م  المتوقع أن ينخفض عد  األشللخاا المعاني  م  انعدام األم  الغذائي في مالوي في عام  -9

سللليسلللاعد علة إعا ة ملء إمدا اإل األسلللر الغذائية وانخفات األسلللعار الذي يحسلللأل  الح لللول علة األغذية. وعلة الرغم م  

افشللي اآلفاإل ونوباإل الجفاف ألم  الغذائي يُحتمل أن اعاني المناطق المت للررة م  التوقعاإل العامة األكثر إيجابية الخاصللة با

 (3)المحلية م  انخفات مستوياإل الح ا  واستمرار ظروف اإل  ا .

. الثماني والعشللللللري ، بُلغ ع  و و   و ة الحشللللللد الخريفية في  ميع مقاطعاإل مالوي 2017وفي أوائل يناير/كانون الثاني  -10

ويمك  أن يتعرت الح للللا   (4)في المائة م  مزروعاإل الحبوب. 9 نحولزراعة إلة افشللللي الك الدو ة في وأشللللارإل و ارة ا

 (5)سيما ا ا  المحاصيل المروية للخطر م   راء المزيد م  األضرار النا مة ع   و ة الحشد. وال

وهي أسللوأ وضللعا لدى النسللاء واألطفال.  ،اثير القلقدقيقة المغذياإل ال نقفبما في ا معدل انتشللار  ، الت مؤشللراإل التغذية وما -11

في المائة م  الر ال.  13في المائة م  النسلللاء مقارنة بنسلللبة  33في المائة م  األطفال  ون الخامسلللة و 60وي للليب فقر الدم 

طفال في المائة م  هؤالء األ 27ويفي المقبول م  الطعام  األ نةالحد في المائة م  األطفال  ون الخامسللللة فقم  15ويسللللت لك 

في المائة هو في عدا  أعلة المعدالإل المسللللللجلة في إقليم الجماعة  37الدنيا للتنوع الغذائي. ومعدل التقزم البالغ  اتيا اإلباال

في المائة م  النااج المحلي  10وابلغ نسللللللبة الخسللللللائر النا مة ع  نقف التغذية لدى األطفال  (6)اإلنمائية للجنوب األفريقي.

 (7)اسب التقديراإل.اإل مالي في مالوي 

علة نطاا العالم. ويقدر االسلللللتق لللللاء  فيرو. نقف المناعة البشلللللرية/اإليد واعتبر مالوي م  البلدان األشلللللد ا لللللررا م   -12

في المائة لدى  10.8يبلغ  نقف المناعة البشريةأن معدل انتشار فيرو.  2016-2015الديمغرافي وال حي في مالوي للفترة 

 (8)م  الف ة العمرية نفسلللللل ا. وال في المائة لدى الر ال واأل 6.4سللللللنة و 49و 15المتراواة أعماره  بي   بناإلالنسللللللاء وال

والمت لللررون منه هم في عدا  الف اإل األكثر معاناة م  انعدام األم   نقف المناعة البشلللرية واألشلللخاا الم لللابون بفيرو.

 الغذائي.

                                                           
(3). quarterly global report –Crop prospects and food situation FAO. June 2017. 

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/57554.. 

(4)January –2017 2017. Malawi Food Security Outlook, JuneFEWS NET). June Famine Early Warning Systems Network (

2018. http://www.fews.net/southern-africa/malawi/food-security-outlook/june-2017. 

(5). Thematic Report: Africa Fall Armyworm OutbreaksACAPS. April 2017. 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20170425_acaps_thematic_report_southern_africa_armyworms_updat

e.pdf. 

(6)16. -Malawi Demographic and Health Survey 2015National Statistical Office and ICF International. 2017. 

https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR319/FR319.pdf.. 

(7)Commission  s Development, WFP and United Nations Economic’African Development Bank, New Partnership for Africa

for Africa. 2015. The cost of hunger in Malawi. Implications on national development and Vision 2020. The social and 

economic impact of child undernutrition in Malawi. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp274603.pdf?_ga=2.50386473.1217727466.15049

80918-1714080727.1425897626.. 

(8)date.  American Foundation for AIDS Research (amfAR) and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. No

Achieving an AIDS-free generation for gay men and other MSM in Southern Africa: Malawi country profile. 

http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM%20Country%20Profiles%2

0Malawi%20092613.pdf.. 

https://data2.unhcr.org/ar/documents/download/57554
http://www.fews.net/southern-africa/malawi/food-security-outlook/june-2017
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20170425_acaps_thematic_report_southern_africa_armyworms_update.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20170425_acaps_thematic_report_southern_africa_armyworms_update.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR319/FR319.pdf
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp274603.pdf?_ga=2.50386473.1217727466.1504980918-1714080727.1425897626
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp274603.pdf?_ga=2.50386473.1217727466.1504980918-1714080727.1425897626
http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM%20Country%20Profiles%20Malawi%20092613.pdf
http://www.amfar.org/uploadedFiles/_amfarorg/Articles/Around_The_World/GMT/2013/MSM%20Country%20Profiles%20Malawi%20092613.pdf
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  اتيح األغذية وايسلللر الح لللول علي ا واجعل ا مأمونة لجميع األشلللخاا ويمثل إرسلللاء ن م لألغذية أكثر قدرة علة ال لللمو -13

ب ورة مستدامة احديا رئيسيا اوا  ه مالوي. وإضافة إلة الج و  المستمرة المبذولة التي اقو ها الحكومة لحماية الحياة وسبل 

د م  خطر اسللللتنزاف األصللللول ازال ادخالإل اخفيف وطأة المخاطر اعتبر أسللللاسللللية للح كسللللب العي  في األمد الق للللير، ال

والمجتمعاإل المعرضللة   للعفاءواالراقاء بالقدرة علة االسللتيعاب واحسللي  اكيألف اسللتراايجياإل الت للدي م  أ ل األشللخاا ال

 للخطر في المواسم المقبلة.

  الغرض من التمديد والزيادة في الميزانية

القطري ب للياغة خطة اسللتراايجية قطرية بغرت انفيذها للمكتب  2018 يسللمبر/كانون األول  31سلليسللمح امديد العملية اتة  -14

. ول  اتغير األنشللطة وطرائق التحويل والح للف في إطار العملية الممتدة خالل فترة 2019يناير/كانون الثاني  1اعتبارا م  

 التمديد.

لتابعة للمكتب القطري، سيلبي التي استكملت ا وادة احليل هشاشة األوضاع ورسم خرائط ا اتوقعاإل واستنا ا إلة التقييماإل وال -15

م  خالل  2018مليون شلللخف معان م  انعدام األم  الغذائي في ذروة موسلللم الجدب في عام  1.47 نحوااتيا اإل  البرنامج

محسوب  (9)أنشطة اإلغاثة. وهذا العد  المقدر للمستفيدي  الذي يمثل ثلث العد  المتوقع في فترة الجفاف النااج ع  ظاهرة النينيو

وعلة احليل االاجاهاإل الموسمية  2017/2018سا بناء علة اآلثار المتوقعة لدو ة الحشد الخريفية خالل الموسم الزراعي أسا

 وااجاهاإل اوفر األغذية.

اسلللللت داف األطفال المتراواة  البرنامج، سللللليواصلللللل حملفترة األلف يوم األولة م  اياة األطفال منذ بدء الواعترافا بأهمية  -16

هااي   البرنامجالحوامل والمرضللعاإل والبناإل. وايثما اكون األسللواا فعالة، سلليسللت دف وشلل را  23أشلل ر و 6أعمارهم بي  

مراعية للتغذية. وسلللتح لللل األسلللر التي اسلللتفيد م  التحويالإل وعامة نقد قائمة علة الالف تي  م  األشلللخاا لتوفير احويالإل 

ش ر و 6أطفال اتراوح أعمارهم بي  وبناإل أو اوامل ومرضعاإل ولدي ا القائمة علة النقد  شراء  23أ ش را علة نقد إضافي ل

ألغذية ل العامتو يع اللألسللللللر البرنامج المناطق التي يوفر في ا  أغذية مثل البيض أو السللللللمك أو منتجاإل ايوانية أخرى. وفي

 م  أ ل الوقاية م  سوء التغذية الحا .متخ  ة ، ستح ل الف تان ذاا ما علة أغذية مغذية العينية

التغيير اال تماعي  رسائلم حوبة برسائل قوية ع  التغذية اتواءم مع وستنفعذ  ميع التدخالإل الخاصة بالتغذية والمراعية ل ا  -17

سلليما ع  طريق الممارسللاإل المثلة لتغذية الرضللع  . وسللتن ض الرسللائل بالتغذية الجيدة والالوطنيعلة المسللتوى  والسلللوكي

 .ةاسببطريقة منوصغار األطفال واختيار األغذية واح يرها 

شخف م  سكان مالوي في  000 806و نحم  خالل برامجه الخاصة بالقدرة علة ال مو   2018في عام  البرنامجوسيدعم  -18

المت لللة بالت للدي لل للدماإل التي ينجم مع م ا ع  اغير المناخ وال للمو  ل ا. وسللتنفعذ أنشللطة المسللاعدة مجال بناء القدراإل 

الغذائية مقابل إنشللللاء األصللللول مثل التشللللجير واطوير الري وإنتاج الثروة الحيوانية والمحاصلللليل. وسلللليحد  اوقيت التدخالإل 

تة يتسللنة لألسللر االضللطالع باألنشللطة وإنشللاء األصللول بتعطيل لتتزام  مع فترة ما بعد الح للا  والموسللم الزراعي المبكر ا

 مزارع ا وأنشطت ا األخرى إلة أ نة اد.

ج التمويل البالغ ال للغر -19 مع أنشللطة المسللاعدة الغذائية مقابل إنشللاء األصللول  ةالقروي والقروت اإلواال خار ،والتأمي  ،وسلليُدم 

ل األنشللطة )ابتداء م  إنشللاء األصللول الذي يليه اعتما  اأمي  . لبرنامجل التابعة (R4"ال للمو  الريفي" ) عبر مبا رة واُسلللسلل 

األصول المنشأة إلة  انب الوفوراإل وطرا االئتمان لتعزيز الوفوراإل وربم المستفيدي  في ن اية المطاف بمؤسساإل التمويل 

ي المجا فة واحقيق وفوراإل البالغ ال للللغر( ب دف الحد م  اعرت المزارعي  لمخاطر الكوارم وامكين م م  اوخي الحذر ف

 صغيرة الحجم.

وسلللللليتبع اخطيم أنشللللللطة بناء القدرة علة ال للللللمو  وانفيذها الن ج الثالثي األبعا  وهو عبارة ع  من جية اشللللللاركية متعد ة  -20

ي القطاعاإل استند إلة األطر والعملياإل الحكومية الراهنة. واساعد المشاوراإل مع مختلف الج اإل الشريكة علة ال عيد الوطن

                                                           
( أن يحتاج عد  م  المستفيدي  B/2-WFP/EB.A/2016/8) 2016اوقعت الميزانية المنقحة المقدمة إلة المجلس التنفيذي في  وراه السنوية المعقو ة في عام  (9)

 شخف إلة الدعم في موسم الجدب. مليون 4.5ي ل إلة 
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اركيز   و ه ومنح ا األولوية. واخطم  للبرنامجعلة احديد المقاطعاإل المعانية م  انعدام األم  الغذائي المزم  ايث يمك  

المشللاوراإل مع الج اإل صللاابة الم لللحة علة مسللتوى المقاطعاإل األنشللطة والخياراإل مقابل التقويماإل الموسللمية للسللنواإل 

يذ األنشطة بعملياإل صنع القراراإل علة مستوى المجتمعاإل التي ان ض بمشاركة المرأة العا ية وغير الموااية. ثم يسترشد انف

علة قدم المساواة مع الر ل وامك  المجتمعاإل م  اختيار األصول التي ينبغي إنشاؤها وا ع مساراإل واضحة لالستثمار في 

 اإلنعاش وبناء القدرة علة ال مو  في األمدي  المتوسم والطويل.

ادريجيا قدرة األسللر المسللتفيدة م   البرنامجخروج م  إطار األنشللطة التي اسللت دف القدرة علة ال للمو ، سلليبني وايسلليرا لل -21

 المساعدة علة إنتاج الفوائض ثم يربم األسر بأنشطة الشراء م  أ ل التقدم.

ي اإلغاثة والقدرة علة ال للللمو . واُمنح مكونيُدمج في  نقف المناعة البشللللريةوسللللي ل  عم األشللللخاا الم للللابي  بفيرو.  -22

األولوية لألسلللللر المتأثرة ب ذا الفيرو. في إطار برامج المسلللللاعدة لإلغاثة إذ يندرج معيارا المرت المزم  والتيتم كمعياري  

. في عدا  معايير االسللت داف. وف للال ع  ذلك، سلليتواصللل إ راج الرسللائل ع  بديلي  مت لللي  باإلصللابة بالعدوى بالفيرو

لتغيير رسلللائل اأنشلللطة الوقاية م  العدوى بالفيرو. وعالج الم لللابي  ب ا التي اسلللت دف التحول م  المن ور الجنسلللاني في 

بالعدوى بالفيرو. ومشاركة  اال تماعي والسلوكي في إطار  ميع األنشطة الرامية إلة ضمان وضع برامج مراعية لإلصابة

السكان الذي  يتعرضون للوصم ويُستبعدون م  الخدماإل المت لة باإليد  والعدوى بفيروسه عا ة.
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 : المستفيدون حسب النشاط1الجدول 

 المنقحالمجموع  الزيادة/)التخفيض( الحاليالمجموع  فئة المستفيدين النشاط

 المجموع البنات/النساء األوالد/الرجال المجموع البنات/النساء األوالد/الرجال المجموع البنات/النساء األوالد/الرجال

 اإلغاثة

 –التو يع العام لألغذية 

 األغذية

 841 518 6 829 343 3 012 175 3 735 734 881 376 854 357 106 784 5 948 966 2 158 817 2 الجميع

الوقاية م  سوء التغذية 

 األغذية  –الحا  

أش ر  6بي  األطفال 

 ش را 23و

166 451 175 318 341 769 20 129 21 200 41 329 186 580 196 518 383 098 

الحوامل والمرضعاإل 

 والبناإل

- 512 651 512 651 - 62 012 62 012 - 574 663 574 663 

 –التو يع العام لألغذية 

التحويالإل القائمة علة 

 النقد

 412 710 1 546 875 866 834 735 734 881 376 854 357 677 975 665 498 012 477 الجميع

  – التو يع العام لألغذية

الدعم المراعي للتغذية في 

إطار التو يع العام 

التحويالإل  –لألغذية 

 النقدية

أش ر  6األطفال بي  

 ش را 23و

27 368 28 598 55 966 20 129 21 200 41 329 47 497 49 798 97 295 

الحوامل والمرضعاإل 

 والبناإل

- 83 951 83 951 - 62 012 62 012 - 145 963 145 963 

 253 229 8 375 219 4 878 009 4 470 469 1* 762 753 708 715 783 759 6 613 465 3 170 294 3 المجموع الفرعي لإلغاثة

 اإلنعاش

 494 534 467 274 027 260 (933 41) (509 21) (424 20) 427 576 976 295 451 280 األغذية –القدرة علة ال مو  

 453 271 278 139 175 132 735 200 967 102 768 97 718 70 311 36 407 34 التحويالإل القائمة علة النقد –القدرة علة ال مو  

 947 805 744 413 203 392 802 158 458 81 344 77 145 647** 287 332 858 314 المجموع الفرعي لإلنعاش

 200 035 9 202 633 4 998 401 4 272 628 1 220 835 052 793 928 406 7 900 797 3 028 609 3 التراكميالمجموع 

 639 715 8 369 461 4 270 254 4 325 481 1 476 755 849 725 314 234 7 893 705 3 421 528 3 المجموع دون تداخل

 اسب التقديراإل. 2018اإلغاثة إلة إطار اإلنعاش في عام في المائة م  المستفيدي  م  األنشطة م  إطار  10سيُنقل  *

 .145 697ور  هذا المجموع الفرعي في انقيح الميزانية التاسع بقيمة غير صحيحة بلغت  **
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 الغذائية حتياجاتاال

مع السكر ل ذه العملية علة المستويي  اإلقليمي  SuperCerealاإلضافية م  الذرة والبقول ومستح ر  اتيا اإلستُشترى اال -23

 SuperCereal Plusومسلللتح لللر  قوى. أما الزيت النبااي المالبرنامج في إل ارة الشلللاملة للسللللعامرفق والمحلي ع  طريق 

 فسيُشتريان م  األسواا الدولية.

 

 )غرام/شخص/يوم(: الحصص الغذائية اليومية/التحويالت المنقحة حسب النشاط 2الجدول 

التوزيع العام لألغذية الذي  

 يستهدف األسر

التوزيع العام لألغذية مع 

 مراعاة التغذية

المساعدة الغذائية مقابل  الوقاية من سوء التغذية الحاد

 إنشاء األصول

التحويالت  األغذية

 القائمة على

 النقد

التحويالت 

القائمة على 

األطفال  –النقد 

أشهر  6بين 

 شهرا 23و

التحويالت 

القائمة على 

 –النقد 

البنات 

الحوامل 

والمرضعات 

 والبنات

 –األغذية 

األطفال بين 

أشهر  6

 شهرا 23و

–األغذية 

الحوامل 

والمرضعات 

 والبنات

التحويالت  األغذية

القائمة على 

 النقد

 - 303 - - - - - 303 الحبوب

 - 61 - - - - - 61 البقول

 - - 200 - - - - - مع السكر SuperCereal مستح ر

 - - - SuperCereal Plus - - - - 200 مستح ر

 11 الزيت النبااي
 

- - - - 11 - 

التحويالإل القائمة علة النقد 

 ) والر/شخف/يوم(

- 0.20 0.17 0.17 - - - 0.31 

 563 375 200 200 200 200 375 375 المجموع

 2 120 1 411 752 787 752 787 411 1 411 1 مجموع السعرات الحرارية في اليوم

 12 12 16 17 16 17 12 12 لسعرات الحرارية من البروتينانسبة 

 17 17 19 23 19 23 17 17 لسعرات الحرارية من الدهونانسبة 

 يوما 12 يوما 30 يوما 30 يوما 30 عدد أيام التغذية في الشهر

 

 : االحتياجات من األغذية والتحويالت القائمة على النقد حسب النشاط3الجدول 

األغذية/التحويالت  النشاط
 القائمة على النقد

 /)طن متري(من األغذية  االحتياجات
 )دوالر أمريكي(التحويالت القائمة على النقد 

 المجموع المنقح الزيادة المجموع الحالي

 475 593 022 45 453 548 األغذية العامالتو يع 

 773 128 73 277 797 18 496 331 54 النقد

 642 034 8 - 642 034 8 قسائم السلع

 184 673 - 184 673 قيمة القسائم

 664 45 379 3 285 42 األغذية التغذية

المساعدة  –القدرة علة ال مو  
 الغذائية مقابل إنشاء األصول

 048 58 913 24 135 33 األغذية

 003 131 11 784 943 6 219 187 4 النقد

 187 697 314 73 873 623 األغذية المجموع

 776 259 84 061 741 25 714 518 58 النقد

 642 034 8 - 642 034 8 قسائم السلع

 184 673 - 184 673 قيمة القسائم
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 ستعدادتقييم المخاطر واال

التمويل ل ذه العملية إصدار إنذاراإل وبياناإل صحفية است دف الج اإل المانحة وعقد ا تماعاإل  اشمل الج و  المتواصلة لحشد -24

ثنائية مع الج اإل المانحة ومشاطرة التقارير ع  الوضع مع  ميع الج اإل صاابة الم لحة ب ورة منت مة لتسليم األضواء 

المناسلللب لنجاح انفيذ األنشلللطة الرامية إلة اوفير الدعم م  الموار . وم  األسلللاسلللي اأكيد الموار  في الوقت  اتيا اإلعلة اال

 الخاا بالقدرة علة ال مو  وموسم الجدب.

في القة الفقر   للللعفاءواؤ ي أو ه عدم المسللللاواة بي  الجنسللللي  إلة افاقم انعدام األم  الغذائي والتغذوي وابقي األشللللخاا ال -25

، ستستمر أو ه بنتوال ولدعالقاإل القوة بي  الر ل والمرأة وبي  الاحول البرنامج المفرغة. وإن لم ايسر البرامج التي ي ع ا 

التفاوإل وعدم المسللللللاواة في فرا الح للللللول علة الموار  مثل المسللللللاهماإل في اإلنتاج الزراعي ورأ. المال والتكنولو يا 

 والتعليم واألسواا الموثوقة والسيطرة علي ا.

الموار  المحدو ة  البرنامجوقد أثر االفتقار إلة التمويل اأثيرا سللللبيا في الدعم التغذوي المقدم م  خالل هذه العملية. ويسلللتخدم  -26

نقف والم للللابي  بفيرو.  ،بناإلوالحوامل والمرضللللعاإل وال ،المتااة بمنح األولوية لألشللللخاا األشللللد ضللللعفا مثل األطفال

 البرنامجشلللرائ ا ع  طريق مرفق المتخ للل لللة لاألولوية كلما أمك  للمنتجاإل التغذوية  أو السلللل. وسلللتُمنح المناعة البشلللرية

 للتمويل بالسلف ب دف ضمان اسريع وايرة اوفير السلع الال مة مما يخفف وطأة خطر انقطاع اإلمدا اإل.

األسللواا رصللدا ونيا  لبرنامجا. وسلليرصللد التحويالإل القائمة علة النقدوسلليكون أل اء األسللواا المحلية  ور كبير في اسللتخدام  -27

 الغذائية للمستفيدي  وأن اتمك  األسواا م  البية الطلب اإلضافي. اتيا اإلمتواصال ل مان أن افي قيم التحويالإل باال
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 ألف - الملحق األول

 

 تنقيح الميزانيةتوزيع تكاليف 

 الكمية 

 )طن متري(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

  األغذية

 833 720 16 545 56 الحبوب

 607 657 7 309 11 البقول

 126 961 1 081 2 الزيوإل والدهون

 157 492 2 379 3 األغذية المخلوطة والممزو ة

 723 831 28 314 73 مجموع األغذية

 214 264 2 النقل الخار ي

 133 838 11 النقل البري والتخزي  والمناولة

 348 839 6 األغذية -اكاليف التشغيل المباشرة األخرى 

 419 773 49 (1)ذات الصلةاألغذية والتكاليف 

 061 741 25 التحويالإل القائمة علة النقد 

 394 999 3 التكاليف المت لة بالتحويالإل القائمة علة النقد 

 455 740 29 ذات الصلةالتحويالت القائمة على النقد والتكاليف 

 874 513 79 اكاليف التشغيل المباشرة

 080 516 6 (2) باء( -اكاليف الدعم المباشرة )ان ر الملحق األول 

 955 029 86 مجموع تكاليف المشروع المباشرة

 097 022 6 (3) في المائة( 7اكاليف الدعم غير المباشرة )

 051 052 92 مجموع التكاليف التي يتحملها البرنامج

                                                           
 هذه سلة أغذية افتراضية وضعت ألغرات الميزنة والموافقة. ويمك  أن اتباي  محتوياا ا. (1)

 رقم إرشا ي لإلااطة. ويجري استعرات مخ  اإل اكاليف الدعم المباشرة سنويا. (2)

 شرة أثناء فترة المشروع.يجو  للمجلس التنفيذي أن يغيألِّر معدل اكاليف الدعم غير المبا (3)
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 باء - الملحق األول

 

 

                                                           
 اعبألر ع  التكاليف التقديرية عندما ا طلع ب ذه األنشطة أطراف ثالثة. (1)

 )دوالر أمريكي(احتياجات الدعم المباشرة 

 موظفو البرنامج والتكاليف المتعلقة بهم

 380 087 3 الموظفون الفنيون

 800 842 العامة اإلموظفو الخدم

 180 930 3 المجموع الفرعي

 000 875 التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

 000 70 الرأسماليةالمعدات 

 000 180 األمن

 900 270 1 السفر والنقل

 000 190 (1)التقديرات والتقييمات والرصد

 080 516 6 مجموع تكاليف الدعم المباشرة
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 الملحق الثاني

 2017انعدام األمن الغذائي الحاد في مالوي، يونيو/حزيران 

ليس في التسمياإل المستخدمة في هذا المنشور، وال في طريقة عرت ما اه، ما يت م  التعبير ع  أي رأي كان لبرنامج األغذية العالمي 

 ( بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو بشأن اعيي  اخوم ا أو ادو ها.البرنامج)
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