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 القرار

لعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في تشاد في ميزانية ا ةأمريكي اتدوالر 136,418,408 على زيادة قدرهابالمراسلة يوافق المجلس 

 .2018ديسمبر/كانون األول  31يناير/كانون الثاني إلى  1شهرا من  12لمدة ها تمديد، مع 200713

 2017أكتوبر/تشرين األول  19

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أكتوبر/تشرين األول 20التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 

 من جدول األعمال  7البند 

 WFP/EB.2/2017/07-C/3/4 

 اعتماد جدول األعمال

 للموافقة

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

 التكاليف )بدوالر الواليات المتحدة األمريكية(

 الميزانية المنقحة الزيادة الميزانية الحالية 

 909 820 282 253 884 64 656 936 217 األغذية والتكاليف ذات الصلة

التحويالت القائمة على النقد 

 والتكاليف ذات الصلة

90 119 067 41 812 284 131 931 351 

 153 201 5 373 541 1 780 659 3 تنمية القدرات وزيادتهاتكاليف 

مجموع التكاليف التي يتحملها 

 البرنامج

404 907 255 136 418 408 541 325 664 

 أ2رمز مؤشر المساواة بين الجنسين 

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

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

ديسمبر/كانون األول  31حتى  200713في تشاد  )العملية الممتدة( يمدد هذا التنقيح لميزانية العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش -1

ية القطرية األولى لتشاد، يحافظ على األنشطة القائمة وينشئ إطارا تقليديا لتيسير االنتقال إلى الخطة االستراتيجو 2018

  .2019يناير/كانون الثاني  1باالسترشاد باستعراض استراتيجي وطني للقضاء على الجوع بحلول 

 ما يلي:وسيشمل تنقيح الميزانية تحديدا  -2

  مليون دوالر أمريكي(؛ 28.5كلفة تطنا متريا )ب 60,888 قدرهاالتحويالت الغذائية زيادة في 

  مليون دوالر أمريكي؛ 34.6 قدرهاالقائمة على النقد  ةالمساعدزيادة في 

  ذات الصلةوالنقل البري، والتخزين والمناولة، وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى  ،تكاليف النقل الخارجيزيادة في 

 مليون دوالر أمريكي؛ 43.6 قدرهاوالتحويالت القائمة على النقد غذية باأل

  مليون دوالر أمريكي؛ 1.5 قدرهاالموارد الالزمة لتنمية القدرات وزيادتها زيادة في 

  مليون دوالر أمريكي. 8.9 قدرهاتكاليف الدعم غير المباشرة زيادة في 

 وزيادة الميزانيةالفترة  مبررات تمديد

 أنشطة المشروعات القائمة لخصم

مود، وحماية ُسبل كسب العيش، وتخفيض سوء التغذية بين الفئات في بناء القدرة على الص 200713تساعد هذه العملية الممتدة  -3

على الالجئين الذين يعانون من انعدام األمن  لتوزيع العام لألغذيةاالضعيفة. وعلى وجه التحديد، توفر هذه العملية الممتدة 

والفئات الضعيفة األخرى؛  ،الوسطى والتشاديين العائدين من جمهورية أفريقيا ،الغذائي من السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى

هة  شهرا ممن يتلقون العالج من سوء التغذية الحاد  59أشهر و 6 تتراوح أعمارهم بينالذين ألطفال لوالتغذية التكميلية الموجَّ

تتراوح أعمارهم بين  وأنشطة وقاية ومعالجة األطفال الذين (1)ة؛المعتدل، والحوامل والمرضعات الالتي يعانين من سوء التغذي

تعاني من انعدام األمن ر التي ساألُ شهرا والحوامل والمرضعات من سوء التغذية؛ وأنشطة إنشاء األصول من أجل  23أشهر و 6

ر، ورصد األمن الغذائي وال تغذية، والحد من الغذائي الُمزِمن؛ والمساعدة التقنية لتعزيز قدرة الحكومة في مجال اإلنذار المبك ِ

 التغذية بين األطفال.سوء 

القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية وسياسة المساواة بين بشأن بناء  البرنامج مع سياسةوتتواءم العملية الممتدة  -4

تقدم الدعم هي . و17و 5و 2وأهداف التنمية المستدامة  للبرنامج 3و 2و 1الجنسين. وتسهم في تحقيق األهداف االستراتيجية 

 مع السياسات التغذوية الوطنية. وتتسق  تراتيجية الحكومة للنهوض باألمن الغذائيالس

 قييمتوصيات عملية إعادة التاستنتاجات و

في  51، من بينهم 2016مليون نسمة في عام  14.2، وقد بلغ تعداد سكانه ة الدخلمنخفضمن بلدان العجز الغذائي التشاد بلد  -5

في المائة من السكان تحت خط الفقر الوطني. وقد  47عاما. ويعيش  18في المائة تقل أعمارهم عن  55المائة من النساء و

للهبوط الحاد في أسعار النفط  وبوجه رئيسي من جراء اآلثار المشتركة 2014تدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي منذ عام 

 (2)وتدني إنتاج النفط؛ واالنخراط في العديد من األزمات األمنية اإلقليمية التي شملت الكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا.

كبيرا من تستضيف تشاد، المثقلة بأعباء الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، أعدادا كبيرة من الالجئين والعائدين وعددا و

  (3)في حوض بحيرة تشاد الفارين من العنف وانعدام األمن مما أغرق المنطقة في أزمة إنسانية.المشردين داخليا 

                                                           
 التغذية التكميلية الموجهة بشكل مشترك مع منظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. تنفذ (1)

 .http://bit.ly/2sHz3HA. متاح على الرابط 2017. المكتب اإلقليمي في داكار، تحديث عن األسواق: يونيو/حزيران لبرنامجا (2)

(3)economic analysis of the Lake Chad Basin Region, with focus on regional -Lake Chad Basin Desk Review: SocioWFP. 2016. 

environmental factors, armed conflict, gender and food security issues. Available at http://bit.ly/2wsxlsJ. 

http://bit.ly/2sHz3HA
http://bit.ly/2wsxlsJ
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وتظل ظاهرة انعدام األمن الغذائي منتشرة على نطاق واسع وال سيما أثناء موسم الجدب في منطقة الساحل. وأشارت تقديرات  -6

سيعانون من  منطقة 17في نسمة  900,000إلى أن  2017مارس/آذار  17بتاريخ  (Cadre Harmonisé)"اإلطار الموحد" 

 2.6، فيما يرزح 2017 في عام لإلطار الموحد( أثناء موسم الجدب 4و 3انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الحاد )المرحلتان 

للتحليل السياقي  1األشد ضعفا )المستوى  لإلطار الموحد(. أما المناطق 2مليون نسمة آخرون تحت الضغط واإلجهاد )المرحلة 

المتكامل( فهي األكثر تضررا. وتتضمن بحر الغزال وباثا وكانيم وغيرا الشمالية وواداي ووادي فيرا. ومن العوامل الرئيسية 

لمالية واالقتصادية، التي تسهم في ارتفاع المستويات السائدة النعدام األمن الغذائي انخفاض القوة الشرائية األسرية بسبب األزمة ا

  واضطراب األسواق وأعمال التجارة الناجم عن انعدام األمن في البلدان المجاورة.

بلدا من حيث مؤشر عدم المساواة بين الجنسين. فالنساء تتأثر بصورة غير متناسبة بانعدام  188من بين  18وتحتل تشاد المرتبة  -7

 (4)ن األسر التي ترأسها نساء من انعدام األمن الغذائي بشكل معتدل أو حاد.في المائة م 37األمن الغذائي، حيث تعاني نسبة 

في المائة( ومن  51في المائة بالمقارنة مع  14وتشكو النساء من ضيق فرص الحصول على ملكية األراضي مقارنة بالرجال )

األساسية فيما يتعلق بصحتهن أو النفقات في المائة فقط من النساء في القرارات  17ضعف قدرتهن على اتخاذ القرارات )تشارك 

األسرية الرئيسية(. وفي المتوسط، تحصل البنات على قدر من التعليم أقل من األوالد ويزيد احتمال مغادرتهن المدارس قبل 

ة من النساء من في المائ 29: فقد عانت انيلجنساوينتشر العنف  (6) (5)األوان، ما يؤدي إلى اتساع الفجوة التعليمية بين الجنسين.

  (7)التعرض للعنف البدني.

كما ظلت معدالت  (8).في المائة( 11.9بقي معدل سوء التغذية الحاد مرتفعا ) 2016وفي شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول  -8

كبير . ويختلف الوضع التغذوي لالجئين بشكل بين األقاليممع وجود تباينات  (9)في المائة(، 29سوء التغذية المزمن مرتفعة )

ومكان المنشأ، حيث يعتبر الوضع الخاص بالالجئين السودانيين في المخيمات الواقعة في الشمال الشرقي مصدر  إلقليمحسب ا

شهرا والحوامل  59أشهر و 6قلق شديد. عالوة على ذلك، فإن معدالت فقر الدم بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

في المائة من األطفال الذين تتراوح  40وء التغذية المزمن الذي يؤثر في أكثر من والمرضعات تبعث على القلق، وكذلك س

 شهرا. 59و أشهر 6ن أعمارهم بي

وترتبط المعدالت العالية النتشار سوء التغذية بشكل وثيق بانعدام األمن الغذائي، والفقر، وممارسات التغذية غير المالئمة،  -9

ة األساسية واستخدامها وسوء األحوال المعيشية. فقد خلصت دراسة تكلفة الجوع في وعدم كفاية الحصول على الخدمات الصحي

في المائة من الوفيات بين األطفال  43وبالتعاون مع االتحاد األفريقي، إلى أن  البرنامجأفريقيا، التي أجرتها الحكومة بدعم من 

 (10)سوء التغذية.بمرتبطة 

صال من الالجئين، معظمهم من السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا. ، استضافت تشاد سيال متوا2003ومنذ عام  -10

في المائة  58في المائة من النساء و 56من الالجئين ) 87,000 نحو ، كان يعيش في تشاد2016وحتى أكتوبر/تشرين األول 

                                                           
(4)Available at . République du Tchad: Enquête Nationale de Sécurité Alimentaire (ENSA)WFP and others. 2016. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp284152.pdf?_ga=2.163676669.336945393.1506950803-

298904814.1505738065. 

(5)Etat du Système Educatif National: Éléments ’Tchad: Rapport d2016. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

d’analyse pour une refondation de l’école  Available at http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247447f.pdf. 

(6)Démographique et de  EnquêteInstitut National de la Statistique, des Études Économiques et Démographiques & ICF International. 2016. 

Santé et à Indicateurs Multiples au Tchad 2014–2015. Available at https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR317/FR317.pdf. 

 المرجع نفسه. (7)

(8)Septembre 2016.-Enquête Nationale de Nutrition et de Mortalité Rétrospective au Tchad, Août’Rapport Final de l 

 المرجع نفسه. (9)

(10)Available at Chad Cost of Hunger country study, 2016. 

https://static1.squarespace.com/static/527789a2e4b0a23a823e44cd/t/5807543b9de4bb8d17024bb9/1476875369146/CHAD_Report+final2e

mail+%281%29.pdf. 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp284152.pdf?_ga=2.163676669.336945393.1506950803-298904814.1505738065
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp284152.pdf?_ga=2.163676669.336945393.1506950803-298904814.1505738065
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247447f.pdf
https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR317/FR317.pdf
https://static1.squarespace.com/static/527789a2e4b0a23a823e44cd/t/5807543b9de4bb8d17024bb9/1476875369146/CHAD_Report+final2email+%281%29.pdf
https://static1.squarespace.com/static/527789a2e4b0a23a823e44cd/t/5807543b9de4bb8d17024bb9/1476875369146/CHAD_Report+final2email+%281%29.pdf
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وتؤثر عمليات التشرد  (12)داخليا.من المشردين  000,105من العائدين و 000,87و (11)(عاما 18من األطفال ممن هم دون 

وأكدت بعثة تقييم مشتركة أجرتها مفوضية األمم  (13)نسمة. 000,734هذه في المجتمعات المحلية المضيفة التي يقدر أن تشمل 

أن المساعدات الغذائية ظلت تشكل المصدر الرئيسي  2016في النصف األول من عام  والبرنامجالمتحدة لشؤون الالجئين 

 بالنسبة لالجئين.  لألغذية

أن استراتيجيتها  2016وقرر تقييم منتصف المدة للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في تشاد الذي جرى في يوليو/تموز  -11

وتصميمها مالئمان من حيث االستهداف الجغرافي واألنشطة االجتماعية واالقتصادية وطرائق التدخالت لمساعدة الفئات األكثر 

 . والتغذوي من الغذائيعرضة النعدام األ

 غرض من التمديد وزيادة الميزانيةال

الخطة االستراتيجية القطرية األولى لتشاد، التي  وضعأثناء  البرنامجشهرا استمرار عمليات  12سوف يضمن هذا التمديد لمدة  -12

مليون من المستفيدين إبان عام  1.5مساعدة  البرنامج. ويزمع 2019يناير/كانون الثاني  1من المتوقع أن تصبح نافذة في 

2018 . 

 ، سوف يواصل المكتب القطري: 200713وبموجب العملية الممتدة  -13

 أضعف الناس، بما في ذلك الالجئين والعائدين  رواحدعم االستجابة اإلنسانية من خالل توفير المساعدة المنقذة أل

والمجتمعات المحلية المضيفة في المناطق الشرقية والجنوبية، والعمل في الوقت نفسه على توسيع نطاق أنشطة اإلنعاش 

 المبكر وبناء القدرة على الصمود؛ 

 كشريك أساسي للحكومة وللجهات  جالبرنامموقع  عزيزدعم نظام الحماية االجتماعية على المستوى الوطني من خالل ت

الفاعلة األخرى، مثل البنك الدولي، في تعزيز القدرات في مجاالت من قبيل االستهداف وإدارة المعلومات المتعلقة 

 بالمستفيدين؛

 عند التعرض لسوء  رواحتعزيز التركيز على الوقاية من سوء التغذية والحفاظ في الوقت نفسه على العالج المنقذ لأل

 (14)غذية في المناطق الساحلية من تشاد وسياقات الطوارئ األخرى؛الت

 أو التحويالت القائمة على النقد غذية الحفاظ على نهج متكامل لألمن الغذائي والتغذية أثناء موسم الجدب، وتوفير األ

الذين تتراوح  فاءل الضعإلى األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي الحاد مصحوبا بالدعم التغذوي الوقائي لألطفا

 شهرا والحوامل والمرضعات. 23أشهر و 6أعمارهم بين 

 

                                                           
 . متاح على:2016، البرنامجعثة التقييم المشتركة بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وب (11)

http://www.wfp.org/content/tchad-mission-evaluation-hcr-pam-situation-refugies-centrafricains-soudanais-november-2016 

، البيانات مأخوذة من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. متاح على: 2017تب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، استعراض عام لالحتياجات اإلنسانية، تشاد مك (12)

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/tcd_str_hno2017_fr_20161216.pdf . 

 المرجع نفسه. (13)

 واليونيسف. البرنامجستجابة المشتركة بين سينصب التركيز على تحديد قنوات تسليم بديلة، بما في ذلك منصات مجتمعية، وتعزيز التدخالت المراعية للتغذية، كما التمست ذلك خطة اال (14)

 23أشهر و 6مة كاملة من التدخالت التكميلية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين وسيتم التصدي للتقزم في المناطق المستهدفة من خالل نهج وقائي متعدد القطاعات يرمي إلى توفير حز

ف الصحي، والصحة التناسلية في برنامج شهرا والحوامل والمرضعات. وسيتم استكشاف احتمال إدراج الخدمات التكميلية من قبيل الرعاية الصحية األولية، والتطعيم، والمياه والصر

العمل مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز التغذية التكميلية من خالل مشروعات  البرنامجشاملة. وسيواصل التغذية التكميلية ال

 ريادية لإلنتاج المحلي لألغذية التكميلية المقواة من أجل األطفال الصغار.

http://www.wfp.org/content/tchad-mission-evaluation-hcr-pam-situation-refugies-centrafricains-soudanais-november-2016
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/tcd_str_hno2017_fr_20161216.pdf
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 : المستفيدون حسب النشاط1الجدول 

 المنقحالعدد  الزيادة العدد الحالي المستفيدينفئة  النشاط
 

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

التوزيع العام 

 لألغذية

الالجئون )السودان وجمهورية 

 ى(أفريقيا الوسط

213 463 252 992 466 455 167 927 199 024 366 951 253 472 259 629 513 101 

 

 375 102 235 53 140 49 375 102 170 53 205 49 111 91 320 47 791 43 العائدون

 852 912 683 474 169 438 000 390 340 197 660 192 420 871 627 453 793 417 السكان المحليون الضعفاء المساعدة الموسمية

 000 543 360 282 640 260 000 200 692 102 308 97 000 490 000 337 000 153 والسكان المضيفونالمشردون  إنشاء األصول

عالج سوء التغذية 

الحاد )برامج 

التغذية التكميلية 

 (الشاملة

 23أشهر و 6األطفال بين 

 شهرا

111 600 113 400 225 000 34 720 35 280 70 000 124 800 131 040 260 000 

 000 142 000 142 - 000 30 000 30 - 000 133 000 133 - والمرضعاتالحوامل 

معالجة سوء التغذية 

الحاد المعتدل 

)التغذية التكميلية 

 (الموجهة

 59أشهر و 6األطفال بين 

 شهرا

281 220 296 780 578 000 97 308 102 692 200 000 294 440 310 160 604 600 

 000 72 000 72 - 000 36 000 36 - 000 72 000 72 - الحوامل والمرضعات

 000 35 400 29 600 5 000 14 696 11 304 2 000 35 240 29 760 5 مقدمو الرعاية والمتطوعون

الوقاية من سوء 

 التغذية المزمن

 23أشهر و 6األطفال بين 

 شهرا

48 000 52 000 100 000 24 000 26 000 50 000 60 000 65 000 125 000 

 000 13 578 6 422 6 000 13 000 13 - - - - والمرضعات الحوامل

 23أشهر و 6األطفال بين  األغذية المقواة

 شهرا

- - - 26 259 26 682 52 941 26 153 26 788 52 941 

 869 375 3 873 852 1 996 522 1 267 525 1 576 833 691 691 986 061 3 359 787 1 627 274 1 المجموع

 869 973 2 833 579 1 036 394 1 267 425 1 296 768 971 656 986 703 2 959 540 1 027 163 1 تداخل(المجموع )دون 
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وسيتم استخدام التحويالت العينية والتحويالت القائمة على النقد على حد سواء لتوفير المساعدة غير المشروطة والمشروطة،  -14

ويمكنها  (17) (16) (15)على أن تستخدم التحويالت القائمة على النقد حين تكون ظروف السوق مؤاتية )مدعومة بدراسات السوق(

  استيعاب الطلب اإلضافي دون خلق اضطرابات.

األصول إلى المجتمعات المحلية المضيفة وإلى الالجئين والعائدين من السودان مقابل إنشاء المساعدة الغذائية أنشطة كما ستوسع  -15

في المائة  25وف تُدرج نسبة وجمهورية أفريقيا الوسطى بغية تعزيز االعتماد على الذات واالنتقال نحو الحلول المستدامة. وس

بناء القدرة على الصمود  مشروعاتمن الالجئين والعائدين المقيمين في منطقة لديها اإلمكانات لالضطالع بهذه األنشطة في 

 لفترة ثالثة أشهر ومن ثم مساعدتهم من خالل التحويالت العينية والتحويالت القائمة على النقد لما يتبقى من العام. وتأخذ هذه

النسبة في االعتبار مستوى التمويل وقدرة الشركاء المتعاونين على زيادة وتوسيع نطاق أنشطتهم وضمان جودتها في آٍن معا. 

لدعوة إلى المزيد من الموارد الجارية من أجل ا أنشطة المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصولوستستخدم األدلة المتولدة عن 

ة تدريجيا. وسيتم إشراك الالجئين والعائدين في مشروعات إنشاء األصول بدءا من وجودهم وتوسيع نطاق هذه االستراتيجي

لتحكم متعددة األغراض ل. وقد تتضمن األصول المنشأة هياكل يوحتى إدماجهم في ممارسات التخطيط التشاركي المجتمع

تعاني من التي مناطق الالبستنة المدرسية والمجتمعية التي تسهم في تحسين األمن الغذائي والتغذية في مشروعات بالمياه؛ و

حفظ المياه والتربة والنباتات وحمايتها لالعجز الغذائي المزمن، ودعم مقاصف المدارس وتوليد الدخل التكميلي لألسر؛ وهياكل 

 حماية مواقع اإلنتاج من التآكل. لواستعادتها، و

سبل العيش والبرمجة  ،تتحدد خيارات أنماط األصول المحددة والشراكات من خالل نهج ثالثي يشمل التحليل السياقي المتكاملو -16

وستؤخذ في االعتبار الشواغل المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  (18)وممارسات التخطيط التشاركي المجتمعي.الموسمية، 

والمرضعات  والطرائق. وتوضع تدابير الحماية المحددة موضع التنفيذ للحوامل مشروعاتواألفضليات والقدرات لدى اختيار ال

واألطفال الذين لن يشاركوا في العمل. وسيستكشف المكتب القطري إمكانية إقامة أماكن تالئم األطفال الذين لم يبلغوا بعد السن 

والحماية والمساءلة من قبيل لجان  ةالجنساني قضاياالتركيز على  الدراسي. وتُقام في نقاط التوزيع آليات لتعقيبات المستفيدين مع

التعقيب والخطوط الساخنة. وسيتواصل العمل على تحسينها وإدراجها في االتفاقات المبرمة مع الشركاء على المستوى الميداني. 

 وتنفيذ تلك المبادرات.  أشهر لمساعدة المكتب القطري في تطوير 6وفي يوليو/تموز، تم إشراك شريك احتياطي لمدة 

أدوات رصد وتقييم المكتب القطري. وستُجمع باستخدام ، للبرنامج وسيستمر رصد األداء في اتباع المبادئ التوجيهية الموضوعة -17

البيانات حول المخرجات األساسية ومؤشرات الحصائل من تقارير رصد التوزيع وتقارير الشركاء المتعاونين وتقارير الرصد 

 التوزيع. فيما بعد

 

 

 

                                                           
(15)Available at . lien avec la sécurité alimentaire au Tchad: février 2016 Etude des marchés enWFP and others. 

http://www.wfp.org/content/lake-chad-basin-crisis-regional-market-assessment-preliminary-observations-march-2016. 

(16)Available at . Etude des marchés en lien avec la sécurité alimentaire au Tchad: mars 2017WFP and others. 

http://www.wfp.org/content/tchad-etude-des-marches-securite-alimentaire-mars-2017. 

(17)Available at : fevrier 2017.  Tchad, Rapport évaluation conjointe de la sécurité alimentaires et des marchés

http://www.wfp.org/content/chad-evaluation-conjointe-de-la-securite-alimentaire-et-des-marches-fevrier-2017. 

مناطق من البلد، ويجرى التخطيط التشاركي المجتمعي بانتظام قبل تنفيذ  10أجري في تشاد التحليل السياقي المتكامل، كما تنفذ بشكل منهجي برمجة سبل العيش الموسمية في  (18)

 وقد استحدث المكتب القطري التخطيط التشاركي المجتمعي الذي يشمل المجتمعات المحلية والمشردة.المشروعات. 

http://www.wfp.org/content/lake-chad-basin-crisis-regional-market-assessment-preliminary-observations-march-2016
http://www.wfp.org/content/tchad-etude-des-marches-securite-alimentaire-mars-2017
http://www.wfp.org/content/chad-evaluation-conjointe-de-la-securite-alimentaire-et-des-marches-fevrier-2017
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 )غرام شخص/يوم(: الحصص الغذائية اليومية/التحويالت المنقحة حسب النشاط 2الجدول 

 التوزيع العام لألغذية السلع

لالجئين من السودان 

وجمهورية أفريقيا 

 الوسطى

 التوزيع العام

للسكان لألغذية 

 المحليين

 الضعفاء

 التغذية التكميلية

 لوقايةل الشاملة

سوء التغذية الحاد  من

 23و 6لألطفال بين 

 شهرا

 التغذية التكميلية

 لوقايةل الشاملة

سوء التغذية المزمن  من

 شهرا 23و 6لألطفال بين 

 التغذية التكميلية الشاملة

سوء التغذية من  لوقايةل

 ضعاترالحاد للحوامل والم

 سوء ة منيلوقاا

التغذية المزمن 

للحوامل 

 والمرضعات

التغذية التكميلية 

 الموجهة

 واالستجابة

لألزمات لألطفال 

 شهرا 59و 6بين 

التغذية 

التكميلية 

 الموجهة

للحوامل 

 والمرضعات

التغذية 

التكميلية 

 الموجهة

 يمقدمل

الرعاية 

 نيوالمتطوع

المساعدة الغذائية 

مقابل إنشاء 

 األصول

لألسر المحرومة 

 من األمن

األغذية 

المقواة 

 لألطفال

 23و 6بين 

 حصة شهرا

 كاملة

80% 

 من الحصة

 225 350 425 الحبوب

       

450 

 

 50 50 50 البقول

       

100 

 

 15 25 25 الزيت

  

25 25 

 

25 

 

25 

 

 5 5 5 الملح

       

5 

 

 15 15 15 السكر

  

20 20 

 

20 

   

SuperCereal  50 50 

   

200 200 

 

200 

   

 SuperCereal Plus  

    

200 

  

200 

    

Plumpy'Doz  

   

47 

        

مسحوق المغذيات 

  الدقيقة

           

0.4 

مجموع السعرات 

  الحرارية/يوم

2 078 1 823 1 400 247 787 1 050 1 050 787 1 050 

 

 ال ينطبق 580

 نسبة السعرات الحرارية

  من البروتين

13 13 13 10 17 12 12 17 12 

 

 ال ينطبق 14

نسبة السعرات الحرارية 

  من الدهون

19 20 24 58 23 35 35 23 35 

 

 ال ينطبق 18

التحويالت القائمة على 

 يوم(شخص//والر)دالنقد 

0.375 0.375 

       

0.4 0.4 

 

عدد أيام التغذية في 

  السنة

360 360 90 120 180 120 180 90 180 240 60 365 

 

 



WFP/EB.2/2017/07-C/3/4  8 

 

 

 االحتياجات من األغذية

 على النقد حسب النشاط ةالقائم تالتحويالو : االحتياجات من األغذية3الجدول 

 (/)طن متري االحتياجات من األغذية السلع النشاط

 )دوالر أمريكي(التحويالت القائمة على النقد 

التحويالت القائمة على 

 النقد

 المجموع المنقح الزيادة الحاليالمقدار 

الالجئون  –التوزيع العام لألغذية 

 والعائدون

 205 183 315 44 890 138 أغذية

 037 413 71 992 601 27 045 811 43 تحويالت قائمة على النقد

  –التوزيع العام لألغذية 

 الفئات الضعيفة 

 594 19 248 4 346 15 أغذية

 708 349 14 250 881 3 458 468 10 تحويالت قائمة على النقد

 548 10 480 3 068 7 أغذية إنشاء األصول 

 000 075 17 000 400 2 000 675 14 تحويالت قائمة على النقد

 454 17 188 5 266 12 أغذية عالج سوء التغذية الحاد المعتدل

والعالج من سوء التغذية  الوقاية

 الحاد والمزمن )تغذية تكميلية شاملة(

 244 11 650 3 594 7 أغذية

 609 - 609 أغذية المتطوعون ومقدمو الرعاية 

 000 440 6 000 700 000 740 5 تحويالت قائمة على النقد

 8 8 0 أغذية تقوية األغذية 

 661 241 888 60 772 181 ()طن متريمجموع األغذية 

 745 277 109 242 583 34 503 694 74 مجموع التحويالت القائمة على النقد )دوالر أمريكي( 

 

 االستعدادتخطيط خاطر والماألخطار/تقييم 

( وبمحاذاة 3 يمستوى األمنال)المصنفة بدر قلق رئيسي وخاصة في المناطق المحيطة ببحيرة تشاد صانعدام األمن المادي م يعتبر -18

ها ورصداألنشطة لالضطالع بتنفيذ ية جويمكن االستعانة بمصادر خاريلزم  الحراسة حيثما يجري استخداموس الحدود السودانية.

 إلى الميدان. البرنامجما أدى تدهور الحالة األمنية إلى الحد من وصول موظفي إذا 

األزمة االقتصادية واالضطرابات االجتماعية المرتبطة بها. ويعمل المكتب القطري على فاقم وهناك خطر إضافي يتمثل في ت -19

تعزيز عمليات إدارة المخاطر للتأكد من أن المخاطر تُرصد عن كثب، وأن إجراءات التخفيف واالستعداد تنفذ في الوقت المناسب 

 وأن خطة استمرارية تصريف األعمال موضوعة موضع التنفيذ.
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 ألف - الملحق األول

 تنقيح الميزانيةتوزيع تكاليف 

 الكمية 

 )طن متري(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

 القيمة

 )دوالر أمريكي(

  األغذية 

 936 747 12 840 38 الحبوب 

 252 950 2 256 5 البقول 

 525 095 3 645 2 الزيوت والدهون 

 263 745 8 215 12 األغذية المخلوطة والممزوجة 

 394 981 933 1 أغذية أخرى 

 369 520 28 888 60  األغذيةمجموع 

 544 702 3 النقل الخارجي 

 099 339 27 النقل البري والتخزين والمناولة 

 240 322 5 األغذية  –تكاليف الدعم المباشرة األخرى 

 253 884 64 (1)األغذية والتكاليف ذات الصلة

 242 583 34 التحويالت القائمة على النقد 

 042 229 7 التكاليف ذات الصلة بالتحويالت القائمة على النقد

 284 812 41 التحويالت القائمة على النقد والتكاليف ذات الصلة

 373 541 1 تنمية القدرات وزيادتها 

 910 237 108 تكاليف التشغيل المباشرة 

 930 255 19 (2)باء( -تكاليف الدعم المباشرة )انظر الملحق األول 

 839 493 127 مجموع تكاليف المشروع المباشرة 

 569 924 8 (3)في المائة( 7الدعم غير المباشرة ) تكاليف

 408 418 136 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)

 للمجلس التنفيذي أن يغي ِر معدل تكاليف الدعم غير المباشرة أثناء فترة المشروع. يجوز (3)



WFP/EB.2/2017/07-C/3/4  10 

 

 باء - الملحق األول

 
 

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

 )دوالر أمريكي(احتياجات الدعم المباشرة 

 موظفو البرنامج والتكاليف المتعلقة بهم

 843 109 8 الموظفون الفنيون

 
 500 457 4 العامة اتموظفو الخدم

 000 022 1 بدل المخاطر والبدالت المحلية 

 343 589 13 المجموع الفرعي

 904 883 1 التكاليف المتكررة والتكاليف األخرى

 000 233 المعدات الرأسمالية

 553 940 األمن

 165 228 2 السفر والنقل

 965 380 (1)التقديرات والتقييمات والرصد

 930 255 19 مجموع تكاليف الدعم المباشرة

ABC-EB22017-15722A  


