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ا ساس ال نطق
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يقدم هذا التنقيح للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200700من أجل:


تنقيح الخطة األصلية للفترة من فبراير/شباط إلى يونيو/حزيران  2018وتمديد فترة العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش لمدة
ستة أشهر ،من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون األول  ،2018من أجل مواءمة دورة مشروع الب ا

في إثيوبيا مع تنفيذ

خطة استراتيجية قطرية جديدة من المقرر أن تبدأ في يناير/كانون الثاني 2019؛


خفض عدد المستفيدين الذين يحصلون على مزيج من األغذية والتحويالت القائمة على النقد إلى  155 200شخص؛



زيادة عدد المستفيدين الذين يحصلون على األغذية فقط إلى  544 300شخص؛



زيادة عدد المستفيدين من أنشطة تنويع سبل العيش بمقدار  25 000شخص ،سيكون  50في المائة منهم من الالجئين
و 50في المائة من أفراد المجتمعات المضيفة؛



زيادة العدد اإلجمالي للمستفيدين في عام  2018بمقدار  - 88 247بافتراض وصول  44 500الجئ إضافي ،بما في ذلك
 35 000من جنوب السودان على النحو الذي تتوقعه مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  87 -في المائة منهم من
النساء واألطفال؛
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زيادة الميزانية اإلجمالية للعمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بمقدار  60.6مليون دوالر أمريكي.

ويقدم الب ا

من خالل العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش  200700مساعدة غذائية إلى حوالي  655 000الجئ ( 45في

المائة منهم من الرجال واألوالد و 55في المائة منهم من النساء والبنات) يتم استضافتهم في  25مخيما في إثيوبيا .وتقدم المساعدة
من خالل التوزيعات العامة لألغذية ،والدعم التغذوي للوقاية من سوء التغذية وعالجه ،والوجبات المدرسية لألطفال الذين
يحضرون المدارس االبتدائية وما قبل االبتدائية ودعم الالجئين عند وصولهم وخالل نقل موقعهم .كما يقدم الب ا

دعما ماليا

إلى الشركاء المشاركين في أنشطة سبل العيش واألنشطة البيئية في مخيمات الالجئين وحولها.
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ووفقا للخطة االستراتيجية للب ا

( ،)2021-2017تتمثل أهداف العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش فيما يلي:



ضمان حصول الالجئين على أغذية مغذية كافية طوال العام؛



عالج سوء التغذية الحاد المعتدل والوقاية منه بين األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 59شهرا ،والحوامل
والمرضعات من النساء والبنات ،والالجئين الضعفاء اآلخرين ذوي االحتياجات الغذائية الخاصة؛



تحقيق االستقرار في التحاق الالجئين من البنات واألوالد في المدارس التي تحصل على مساعدة من الب ا ؛



تحسين فرص سبل العيش المستجيبة للمناخ لالجئين والمجتمعات المضيفة.

التغيي ات
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وفقا الستقصاء شامل لألسر أجري في جميع مخيمات الالجئين في ديسمبر/كانون األول  ،2017فإن حوالي  65في المائة من
الالجئين في المخيمات يحصلون على درجات استهالك غذائي مقبولة ،حيث تبلغ النسبة  67في المائة بين األسر التي يرأسها
رجال و 62في المائة بين األسر التي ترأسها نساء .غير أن الوضع ليس متماثال في جميع المخيمات :حوالي  35في المائة فقط
من األسر في المخيمات في منطقة غامبيال لديها درجات استهالك غذائي مقبولة.
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وأجرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والب ا

وإدارة شؤون الالجئين والعائدين ومنظمة األمم المتحدة للطفولة

(اليونيسف) استقصاء عن الصحة والتغذية في المخيمات السبعة في منطقة غامبيال في الفترة من أبريل/نيسان ويونيو/حزيران
 .2017ووفقا للنتائج ،ال تزال مستويات سوء التغذية حرجة ،حيث يبلغ معدل انتشار سوء التغذية الحاد الشامل  23.4في المائة
ومعدل سوء التغذية الحاد الشديد  6.3في المائة؛ وهذه المعدالت أعلى بكثير من عتبات "الطوارئ" البالغة  15في المائة بالنسبة
لسوء التغذية الحاد الشامل الكبرى و 2في المائة بالنسبة لسوء التغذية الحاد الشديد .ويمكن أن يعزى ارتفاع معدل انتشار سوء
التغذية الحاد إلى العديد من األسباب األساسية بما في ذلك عدم الحصول على أغذية كافية؛ والممارسات الصحية السيئة؛
والوصول المحدود إلى مياه الشرب؛ وسوء رعاية األطفال وممارسات تغذيتهم ،خاصة فيما يتعلق بإدخال األغذية التكميلية
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المناسبة؛ وضعف الوصول إلى الخدمات الصحية والتغذوية واالستفادة منها .وتتراوح نسبة األسر التي تقوم بتخزين مياه الشرب
في حاويات مغطاة أو ضيقة العنق من  26إلى  71في المائة .ويتراوح استخدام المراحيض غير المحسنة أو العامة بين  4في
المائة و 68في المائة ،في حين تتراوح نسبة األسر التي تمتلك ناموسية واحدة على األقل من أي نوع من  18إلى  60في المائة.
وشدد فريق االستقصاء على الحاجة إلى التصدي للقيود واالختناقات التي تعوق تقديم الخدمات الصحية والتغذوية بشكل صحيح،
بما في ذلك للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة واألمن الغذائي والرعاية الصحية األولية والمأوى ودعم سبل كسب العيش،
ال سيما في المخيمات التي ال يزال الالجئون الجدد يصلون إليها .ونتيجة مستويات سوء التغذية الحاد األعلى بكثير من عتبات
الطوارئ ،ال تزال هناك حاجة إلى مواصلة توفير الخدمات الشاملة وتوسيع نطاقها من األولويات.
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وأجرت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والب ا

وإدارة شؤون الالجئين والعائدين واليونيسف أيضا استقصاء صحيا

وتغذويا في جميع مخيمات الالجئين في منطقة ميلكاديدا في يوليو/تموز  .2017وأشارت النتائج إلى تحسن في الحالة التغذوية.
وبلغت نسبة اإلصابة بسوء التغذية الحاد الشامل (على أساس الوزن بالنسبة للطول)  16.9في المائة في مخيم بورم ،مقارنة
بنسبة  27.2في المائة في عام  ،2016و 12.7في المائة في هلوي ،مقارنة بنسبة  23.8في المائة في عام  .2016كما لوحظ
نفس االتجاه في مخيم كوبي ،حيث انخفض سوء التغذية الحاد الشامل من  22.1في المائة في عام  2016إلى  15.5في المائة
في عام  ،2017ومخيم ملكد (من  17.7في المائة إلى  11.6في المائة) ومخيم بوكول (من  21.2في المائة إلى  13.8في
المائة) )1(.وعلى الرغم من التحسن العام في سوء التغذية الحاد الشامل عبر المخيمات الخمسة ،ال تزال المعدالت أعلى من عتبة
الطوارئ في مخيمي كوبي وبورم .وأوصى فريق االستقصاء بتحسين برنامج الترويج التغذوي ،الذي يتضمن تحديد حاالت
سوء التغذية على مستوى المجتمعات المحلية والمرفق.
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وأظهر استقصاء تغذوي أجراه الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وإدارة شؤون الالجئين والعائدين ومنظمة

العمل على مكافحة الجوع في خمسة مخيمات لالجئين في أسوسا ،بمنطقة بينيشانغول في أكتوبر/تشرين األول  ،2017زيادة
في معدل سوء التغذية الحاد الشامل مقارنة بعام  2015في مخيمي تونغو (من  9.4في المائة إلى  11.4في المائة) وتسور (من
 7.0في المائة إلى  7.8في المائة) .وتم تسجيل انخفاض في مخيم بامباسي (من  10.2في المائة إلى  6.5في المائة) في حين
ظل المعدل في شيركول مستقرا عند حوالي  6.2في المائة .وبصفة عامة ،ظل انتشار سوء التغذية الحاد الشامل في المخيمات
الخمسة كما كان تقريبا في عام  8.0( 2015في المائة في عام  2017مقارنة بنسبة  8.2في المائة في عام  .)2015وسيسهم
الدعم التغذوي المستمر لالجئين في انخفاض سوء التغذية الحاد الشامل في المخيمات.
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وخلص استقصاء مشترك بشأن التغذية أجراه الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وإدارة شؤون الالجئين

والعائدين في جيجيغا في ديسمبر/كانون األول  2017إلى أن معدالت سوء التغذية الحاد الشامل كانت أقل من عتبة الطوارئ
البالغة  15في المائة في مخيمات الالجئين الثالثة التي شملها االستقصاء .وتشير النتائج أيضا إلى أن سوء التغذية الحاد الشامل
انخفض منذ عام  2016في مخيم أوابر (من  6في المائة إلى  5.4في المائة) ،ومخيم كيبري بياه (من  8في المائة إلى  4.4في
المائة) ،ومخيم شيدر (من  9في المائة إلى  7.3في المائة) .وأوصى فريق االستقصاء بتعزيز أنشطة التوعية والرصد على
مستوى المجتمعات المحلية والمرافق وتحسين جودة القياسات.
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وأجرى مركز الواليات المتحدة لمكافحة األمراض والوقاية منها دراسة في مايو/أيار  2017في مخيمي غامبيال ودولو آدو
لالجئين .وتمثل أحد أهداف فريق الدراسة في التركيز على بيانات فحص التغذية الخاصة بالالجئين الوافدين مؤخرا ،بما في
ذلك ببياناتهم الخاصة بمحيط منتصف الذراع العلوي والوزن بالنسبة للطول ،وقارنها ببيانات استقصاءات التغذية الموسعة
القياسية .وكشفت الدراسة أن  19.7في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 23شهرا (األوالد والبنات على
حد سواء) يعانون من سوء التغذية الحاد على أساس قياسات وزنهم بالنسبة لطولهم ولكن ليس على أساس محيط منتصف الذراع
العلوي ،الذي كانت عتبة سوء التغذية الحاد بالنسبة له أقل من  13.5سم .وينطبق الشيء نفسه على  23.6في المائة من األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  24و 59شهرا (األوالد والبنات على حد سواء) الذين تبلغ عتبة محيط منتصف الذراع العلوي لسوء
التغذية الحاد أقل من  14.5سم .وفي دولو آدو ،اكتُشف أن  25.5في المائة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر

( )1تم جمع البيانات من جميع المخيمات خالل نفس الفترة تقريبا.
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و 23شهرا و 71.1في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين  24و 59شهرا يعانون من سوء التغذية الحاد من وفقا للوزن بالنسبة
للطول ولكن ليس على أساس محيط منتصف الذراع العلوي ،باستخدام عتبة قدرها أقل من  13.5سم .وبعد إجراء التحليل،
أوصي باستخدام عتبات أعلى لمحيط منتصف الذراع العلوي قدرها  14سم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و23
شهرا و 15سم لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  24و 59شهرا للفحص في عملية الالجئين في إثيوبيا.
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وأشارت نتائج بعثة تقييم مشتركة في عام  2016أجراها الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وإدارة شؤون

الالجئين والعائدين أن الالجئين يعتمدون على الحصص الغذائية العامة في قوتهم اليومي عن طريق استهالك جزء من الحصص
وبيع جزء منها إلدرار الدخل .وأوصى فريق التقييم بتوسيع نطاق أنشطة سبل العيش وإدرار الدخل لتمكين الالجئين من كسب
دخل إضافي .غير أن الفريق الحظ أيضا أن االفتقار إلى إمكانية الحصول على الفرص الزراعية وغيرها من الفرص المدرة
للدخل ساهم في اعتماد الالجئين على المساعدة الغذائية.

الغ ض ن تنقيح ال لية ال تدة لإل اثة واإل اش والز ادة ال قابلة ف ال يزا ية
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سيقوم الب ا

في إطار تنقيح العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش بزيادة العدد المقرر من المستفيدين من التوزيع العام لألغذية

من  631 253إلى  .699 500وتستند الزيادة إلى العدد الفعلي للمستفيدين ،والذي كان بالفعل حوالي  655 000في يناير/كانون
الثاني  ،2018وعدد األشخاص المتوقع وصولهم والبالغ حوالي  44 500الجئ إضافي في عام  ،2018بما في ذلك 35 000
من جنوب السودان ،حسب توقعات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين.
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وفي عام  ،2017لم يتمكن المكتب القطري من تحقيق التوسع المقرر في استخدام التحويالت القائمة على النقد أو مزيج من
التحويالت القائمة على النقد وتوزيعات األغذية العينية في ستة مخيمات إضافية لالجئين  -كول وتركيدي وجيويي في غامبيال،
وميلكاديدا وبوكولمايو وكوبي في دولو أدو .وأعربت حكومة إثيوبيا عن شواغل سياسية وأمنية فيما يتعلق باستخدام التحويالت
القائمة على النقد في منطقة غامبيال ومنطقة دولو .وسيواصل الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين الدعوة إلى

إجراء تقييم مشترك للوضع األمني .وفي غضون ذلك ،سيزيد عدد المستفيدين الذين ستقدم لهم مساعدة غذائية فقط إلى 300
 ،544في حين سيتم تخفيض عدد الذين يحصلون على مزيج من األغذية العينية والتحويالت القائمة على النقد إلى 155 200
في عام  .2018وسيتم تنقيح هذه األرقام على أساس نتائج تقييم الوضع األمني والتقييمات األخرى المراعية لالعتبارات الجنسانية
والحماية التي تبحث مدى مالءمة التحويالت القائمة على النقد.
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وتغطي الميزانية المنقحة احتياجات عدد متزايد من المستفيدين في برنامج التغذية التكميلية الشاملة ،الذين سيرتفع عددهم من
 107 313إلى  110 500نتيجة لزيادة عدد األسر في المخيمات والوالدات الجديدة .وسيزيد عدد المستفيدين المقررين الذين
يتلقون العالج من سوء التغذية الحاد المعتدل من  19 100إلى  ،24 200مما يعكس الزيادة المتوقعة في التغطية الناتجة عن
استخدام عتبة أعلى لمحيط منتصف الذراع العلوي بالنسبة لسوء التغذية الحاد وزيادة عدد تالميذ المدارس المستفيدين من برنامج
الوجبات المدرسية ،الذي تم توسيع نطاقه ليشمل أربعة مخيمات إضافية في منطقة غامبيال واالستمرار في خدمة األطفال في
مخيمي دولو آدو وشيري في تيغراي.
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وكلف الب ا

بإجراء تقييم لسبل العيش وأجرته منظمة المساعدة التقنية للمنظمات غير الحكومية في أكتوبر/تشرين األول

 2017في مخيمات الالجئين في مناطق تيغراي وعفار وصومالي (جيجيغا) ،وأشار التقييم إلى أن عدم إمكانية الحصول على
أراضي للزراعة وتربية الماشية وعدم إمكانية الوصول إلى األسواق تقيد بشدة الفرص المتاحة لالجئين لتعزيز سبل عيشهم.
وتكشف نتائج االستقصاء أن مخيمات الالجئين أنشئت في مناطق معزولة بعيدة عن المدن الكبيرة أو األسواق ،مما يحد من
توافر فرص كسب الدخل .غير أنه من المرجح أن يتحسن الوضع ،نظرا ألن الحكومة التزمت بضمان حصول الالجئين على
رأس المال المادي والسياسي واالجتماعي واالقتصادي كجزء من إطار االستجابة الشاملة لالجئين .وبالتعاون الوثيق مع مفوضية
األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومع إدارة شؤون الالجئين والعائدين ،يعتزم الب ا

توسيع نطاق أنشطته الخاصة بتنويع سبل

العيش لكل من الالجئين والمجتمعات المضيفة .وفي عام  ،2018سيدعم الب ا

 5 000أسرة إضافية في منطقة دولو –

 2 500في مخيمات الالجئين و 2 500في المجتمعات المضيفة  -من خالل المساعدة الغذائية ألنشطة إنشاء األصول باستخدام
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التحويالت القائمة على النقد وتنمية القدرات وزيادتها .وتدرج األسر ضمن  100 000مستفيد (من النساء والرجال) يتم دعمهم
بمساهمة متعددة السنوات من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي .وستشمل األنشطة توفير األدوات وتحسين البذور ورفع
المهارات لتمكين الالجئين من زراعة حدائق الخضروات وتسمين الحيوانات وتجهيز الجلود وتسمين الماشية والتواصل الذي
يُحدث تغييرا اجتماعيا وسلوكيا بشأن التغذية ،بما في ذلك ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار.
-15

وستظل السلع الغذائية المستخدمة والحصص الغذائية اليومية وعدد أيام التغذية كما هي دون تغيير .وسيستمر الالجئون في
الحصول على الحبوب والبقول والزيوت النباتية والملح المدعم باليود في توزيعات األغذية العامة ،واألغذية التكميلية الجاهزة
لالستخدام ،و SuperCereal Plusكدعم تغذوي ،و SuperCerealوالسكر من خالل برنامج الوجبات المدرسية.
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ونظرا الحتمال أن تؤدي قيود التمويل إلى عرقلة توزيع المساعدة الغذائية ،سيستكشف الب ا

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون

الالجئين وإدارة شؤون الالجئين والعائدين أفضل السبل إلعطاء األولوية للمستفيدين واألنشطة من أجل ضمان استمرار حصول
الفئات األكثر ضعفا على حصص غذائية كاملة (بما في ذلك التحويالت القائمة على النقد) في حالة انخفاض المساعدة الغذائية.
ولن تتأثر الخدمات األساسية مثل أنشطة التغذية والوجبات المدرسية باالنقطاعات في خطوط إمداد األغذية .وبالتعاون مع
مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وإدارة شؤون الالجئين والعائدين ،سيستخدم الب ا

تقييم لمدى الضعف من أجل زيادة

فهم اعتماد المستفيدين على المساعدة الغذائية في  23مخيما لالجئين في إثيوبيا من أجل إبالغ أي عمليات لتحديد األولويات أو
االستهداف.
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الجدول  :1ال ستفيدون حسب النشاط
النشاط

ال دد الحال
(أب ل /يسان  – 2015و يو/حز ان )2018

فئة ال ستفيد ن

ا والد وال جال

ا والد وال جال

البنات والنساء

318 637

312 616

631 253

351 760

347 740

699 500

111 864

109 751

221 615

272 608

271 692

544 300

206 773

202 865

409 637

79 152

76 048

155 200

7 627

11 473

19 100

7 986

16 214

24 200

7 986

7 627

7 373

15 000

7 986

12 014

20 000

7 986

12 014

0

4 100

4 100

0

4 200

4 200

0

4 200

4 200

التغ ة التك يلية
الشا لة

38 515

68 798

107 313

39 659

70 841

110 500

39 659

70 841

110 500

األطفال  6أشهر –
 23شهرا

19 257

18 618

37 875

19 829

19 171

39 000

19 829

19 171

39 000

األطفال 59 – 24
شهرا

19 257

18 618

37 875

19 829

19 171

39 000

19 829

19 171

39 000

الحوامل والمرضعات
من النساء والبنات

0

31 563

31 563

0

32 500

32 500

0

32 500

32 500

الوجبات ال درسية

تالميذ المدارس

55 250

55 250

110 500

60 000

60 000

120 000

60 000

60 000

120 000

أ شطة تنو ع سبل
ال يش

الالجئون والمجتمعات
المضيفة**

6 000

9 000

15 000

18 250

21 750

40 000

18 250

21 750

40 000

321 637

317 116

638 753

360 885

358 615

719 500

360 885

358 615

719 500

التوز ع ال ام لأل

ة

األغذية فقط
التحويالت القائمة
على النقد واألغذية
التغ ة التك يلية
ال ستهدفة
األطفال  6أشهر –
 59شهرا
الحوامل والمرضعات
من النساء والبنات

ال ج وع (بدون
التداخل)

انعدام األمن الغذائي الحاد على
أساس عابر

األطفال الذين يعانون من سوء
التغذية المعتدل دون سن
الخامسة ،والحوامل
والمرضعات من النساء
والبنات

البنات والنساء

ال ج وع

الز ادة/اال خفاض
( وليو/ت وز – د س ب /كا ون ا ول )2018
ال ج وع

ال دد ال نقح
(أب ل /يسان  – 2015د س ب /كا ون ا ول )2018
ال ج وع

ا والد وال جال

البنات والنساء

351 760

347 740

699 500

272 608

271 692

544 300

206 773

202 865

*409 637

16 214

24 200
20 000

انعدام األمن التغذوي

* هذا هو أكبر عدد من المستفيدين من المقرر الوصول إليه بمزيج من التحويالت القائمة على النقد واألغذية في عام .2018
** تستثني هذه األرقام  50في المائة من المستفيدين من الالجئين والذين تم حصرهم بالفعل في أرقام التوزيع العام .كما أنها ال تشمل التداخالت مع المستفيدين من البرامج التغذوية والوجبات المدرسية.
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الجدول  : 2االحتياجات ن ا
النشاط

التوزيع العام لألغذية

ة والتحو الت القائ ة على النقد حسب النشاط2018-2016 ،

ة أو التحو الت
ا
القائ ة على النقد

ة (طن ت ي) أو التحو الت القائ ة على النقد (دوالر أ

ا

ال قدار الحال

الز ادة (أو التخفيض)

ك )

ال ج وع ال نقح

أغذية

478 756

79 274

558 030

تحويالت قائمة على النقد

23 031 012

31 635-

22 999 377

4 169

373

4 542

1 484

187

1 671

14 351

1 453

15 804

12 606

1 453

14 059

3 271

1 483

4 754

1 774

13 264
152

التغذية التكميلية المستهدفة :األطفال 6
أشهر  59 -شهرا

أغذية

التغذية التكميلية المستهدفة :الحوامل
والمرضعات من النساء والبنات

أغذية

التغذية التكميلية الشاملة :األطفال 6
أشهر  23 -شهرا

أغذية

التغذية التكميلية الشاملة :األطفال – 24
 59شهرا

أغذية

التغذية التكميلية الشاملة :الحوامل
والمرضعات من النساء والبنات

أغذية

الوجبات المدرسية

أغذية

11 490

الواصلون الجدد

أغذية

113

39

تنويع سبل العيش

تنمية القدرات وزيادتها
(دوالر أمريكي)

0

2 059 540

2 059 540

526 240

86 036

612 276

ال ج وع

تقييم ا خطار/ال خاط والتخطيط لالست داد
-17

تتوقع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وصول حوالي  35 000الجئ جديد من جنوب السودان في عام  .2018وقد
وضع هذا التقدير في االعتبار في هذا التنقيح .وإذا وصل عدد أكبر من الالجئين مما هو متوقع ،قد تكون هناك حاجة إلى تنقيح
آخر لتغطية االحتياجات اإلضافية .وباإلضافة إلى ذلك ،نظرا ألن أجزاء من إثيوبيا تشهد السنة الثالثة على التوالي من الجفاف،
بما في ذلك في بعض المناطق التي تستضيف الالجئين ،فإن انخفاض اإلمدادات الغذائية في األسواق المحلية قد يجعل االستخدام
المقرر للتحويالت القائمة على النقد غير مناسب ،وفي هذه الحالة سيتحول الب ا

-18

إلى المساعدة الغذائية العينية.

وقد أدى نقص تمويل العمليات المتعلقة بالالجئين في إثيوبيا على مدى السنوات الثالث الماضية إلى تخفيض الحصص الغذائية
بنسبة تتراوح ما بين  20و 30في المائة .ومع بقاء االحتياجات عالية ،يجب الحفاظ على مستويات التمويل ،وحيثما يمكن زيادتها.
ويمكن أن يكون لتخفيضات الحصص الغذائية اإلضافية نتائج سلبية على األمن الغذائي والتغذوي وأن تؤدي في النهاية إلى تفاقم
شواغل الحماية ،بما في ذلك مخاطر العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس ضد النساء واألطفال.
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ال لحق ا ول  -ألف
توز ع تكاليف ال ش وع
الك ية

(طن ت ي)
ا

القي ة

(دوالر أ

القي ة

ك )

ة
الحبوب

59 781

13 369 805

البقول

6 498

3 016 634

الزيوت والدهون

4 237

4 524 853

األغذية المخلوطة والممزوجة

12 561

8 594 654

أغذية أخرى

2 959

1 193 773

86 036

30 699 719

ج وع ا

ة

النقل الخارجي

6 022 299

النقل البري والتخزين والمناولة

11 845 413

تكاليف التشغيل المباشرة األخرى – األغذية

1 405 003

ا

(دوالر أ

ك )

ة والتكاليف ذات الصلة

(())1

49 972 434

التحويالت القائمة على النقد

31 635-

التكاليف ذات الصلة

18 735

التحو الت القائ ة على النقد والتكاليف ذات الصلة

12 901-

تن ية القدرات وز ادتها

2 059 540

تكاليف التشغيل المباشرة

52 019 073

تكاليف الدعم المباشرة (انظر الملحق األول  -باء)

()2

ج وع تكاليف ال ش وع ال باش ة
تكاليف الدعم غير المباشرة ( 6.5في المائة)
ج وع التكاليف الت

4 886 733
56 905 807

()3

تح لها الب ا

( )1ه ذه سلة غذائية افتراضية وضعت ألغراض الميزانية والموافقة .ويمكن أن تتباين محتوياتها.
( )2رقم إشاري ألغراض العلم ،ويعاد النظر سنويا ً في مخصص تكاليف الدعم المباشرة.
يغير معدل تكاليف الدعم غير المباشرة أثناء فترة المشروع.
( )3يجوز للمجلس التنفيذي أن ِّ

3 698 877
60 604 684
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ال لحق ا ول  -باء
تطلبات الدعم ال باش ة (دوالر أ
وظفو الب ا

ك )

والتكاليف ال ت لقة بهم

الموظفون الفنيون
1 414 814
موظفو الخدمة العامة

319 431

ال ج وع الف ع

1 734 245

التكاليف ال تك رة والتكاليف ا خ ى

677 707

ال دات ال أس الية

321 375

ا ن

668 371

السف والنقل

1 315 035

التقد ات والتقيي ات وال صد

()1

ج وع تكاليف الدعم ال باش ة

( )1يعبر هذا الرقم عن التكاليف التقديرية عندما تضطلع بهذه األنشطة أطراف ثالثة.

170 000
4 886 733
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