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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية – المشروعات الموافق عليها عن طريق
التصويت بالمراسلة
للعلم

تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا

على اإلنترنت ).(https://executiveboard.wfp.org

الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ل الوي
( 1نا /كا ون الثا –  31ارس/آذار )2019

مدة الخطة االستراتيجية القطرية

 1يناير/كانون الثاني  31 – 2019ديسمبر/كانون األول 2023

مدة الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار 2019

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية التي يتحملها الب ا
( 5سنوات)

 619 800 513دوالرا أمريكيا

مجموع تكاليف الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل
التي يتحملها الب ا ( 3أشهر)

 28 601 866دوالرا أمريكيا

مجموع عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية والخطة
االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل

4 851 715

عدد المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية المؤقتة القصيرة األجل
وحدها

4 851 715

مؤشر المساواة بين الجنسين والعمر*
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*

.http://gender.manuals.wfp.org/en/gender-toolkit/gender-in-programming/gender-and-age-marker/

الق ار
وافق المجلس عن طريق التصويت بالمراسلة على الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل لمالوي
( 1يناير/كانون الثاني –  31مارس/آذار  )2019بتكلفة إجمالية يتحملها الب ا

قدرها  28 601 866دوالرا أمريكيا.

 28ديسمبر/كانون األول 2018
مالحظة :ينبغي أن تُقرأ هذه الوثيقة مقترنة بمشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لمالوي ( )2023-2019المقدمة إلى المجلس
للموافقة عليها.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد B. Thiry

السيدة L. Castro
المديرة اإلقليمية

المدير القطري

الجنوب األفريقي

بريد إلكترونيbenoit.thiry@wfp.org :

بريد إلكترونيlola castro@wfp.org :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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باإلشارة إلى مشروع الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة لمالوي للفترة  ،2023-2019تتألف هذه الخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل من أنشطة تواصل مشروعات الب ا

الحالية في البلد .وهي تلتمس موافقة المجلس التنفيذي بالمراسلة

على تنفيذ هذه األنشطة خالل الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار  2019انتظارا لموافقة المجلس على الخطة
االستراتيجية القطرية في دورته العادية األولى لعام  .2019وتعد هذه البداية المبكرة ضرورية لضمان استمرارية العمليات إلى
حين موافقة المجلس التنفيذي على الخطة االستراتيجية القطرية.
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ولضمان الحوكمة والرقابة بشكل كاف ،تستند جميع الحصائل واألنشطة االستراتيجية في إطار الخطة المؤقتة القصيرة األجل
إلى األنشطة الجارية والمشروعات التي تمت الموافقة عليها سابقا .ولن تتضمن الخطة المؤقتة القصيرة األجل أية حصائل أو
أنشطة استراتيجية جديدة ال تنبع من المشروعات القائمة ،ولن يتم تنفيذ مثل هذه الحصائل واألنشطة ّإال في إطار الخطة
االستراتيجية القطرية بعد موافقة المجلس التنفيذي عليها .وستنسخ الخطة االستراتيجية القطرية الموافق عليها هذه الخطة المؤقتة
القصيرة األجل.
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وفي إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل ،سيساعد الب ا

حكومة مالوي والشركاء على تحقيق

الحصائل االستراتيجية األربعة التالية من خالل خمسة أنشطة:


الحصيلة االست اتيجية  :1حصول السكان المتأثرين بالصدمات في مالوي ،بمن فيهم الالجئون ،على األغذية المغذية
طوال السنة (غاية التنمية المستدامة )1-2
جاالت الت كيز :االستجابة لألزمات

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :1تقديم التحويالت النقدية و/أو الغذائية إلى الالجئين ،واألشخاص الذين يعانون من سوء التغذية،
والسكان األكثر ضعفا المتأثرين بالصدمات الموسمية.



الحصيلة االست اتيجية  :2استفادة السكان الضعفاء في المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي من نظم
معززة للحماية االجتماعية مستجيبة للصدمات ومن سالسل إمداد فعالة تضمن الحصول على الغذاء اآلمن والمغذي
طوال السنة (غاية التنمية المستدامة )1-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:



•

النشاط  :2دعم النظم الوطنية للحماية االجتماعية لتصبح تدريجيا مستجيبة للصدمات ومراعية للجوع والتغذية.

•

النشاط  :3توفير الوجبات المغذية لتالميذ المدارس في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي.

الحصيلة االست اتيجية  :3تحسين الوضع التغذوي للسكان المستهدفين في مالوي – وال سيما األطفال دون الخامسة،
والمراهقون ،والحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،والمصابون بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز –
بما يتماشى مع األهداف الوطنية (غاية التنمية المستدامة )2-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :4توفير خدمات الوقاية من سوء التغذية المزمن والنقص في المغذيات الدقيقة إلى السكان المعرضين
لذلك في المناطق المستهدفة.
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الحصيلة االست اتيجية  :4زيادة قدرة المنتجين أصحاب الحيازات الصغيرة والسكان الضعفاء في مالوي (وال سيما
النساء) على الصمود ،وذلك من خالل تنويع سبل عيشهم ،وزيادة حجم فائضهم القابل للتسويق ،ووصولهم إلى نظم
غذائية فعالة وسالسل إمداد ناجعة بحلول عام ( 2030غاية التنمية المستدامة )4-2
جاالت الت كيز :بناء القدرة على الصمود

ا شطة ال ئيسية:
•

النشاط  :5توفير الدعم لبناء القدرة على الصمود ،والخدمات التعليمية ،وخدمات تعزيز النظم إلى المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في سالسل القيمة.
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()1

وهناك نشاط إضافي في إطار الحصيلة االستراتيجية 5

(ضمن مجال التركيز "بناء القدرة على الصمود") لن ينفذ ّإال بعد

الموافقة على الخطة االستراتيجية القطرية ولذا فهو ليس جزءا من هذا الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل.
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وسوف يقدم الب ا

مساعدته إلى المستفيدين في إطار الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة القصيرة األجل على النحو الموجز

في الجدول .1

ة والتحو الت القائ ة على النقد
الجدول  : 1ال ستفيدون ن ا
حسب الحصيلة االست اتيجية والنشاط
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
الحصيلة
االست اتيجية

ال ستفيدون

النشاط
ا والد

البنات

النساء

ال جال

ال ج وع

429 350

514 270

351 287

454 223

1 749 131

-

-

-

-

-

النشاط  :3توفير الوجبات المغذية لتالميذ
المدارس في المناطق التي تعاني من
انعدام األمن الغذائي.

608 314

584 458

-

-

1 192 772

3

النشاط  :4توفير خدمات الوقاية من سوء
التغذية المزمن والنقص في المغذيات
الدقيقة إلى السكان المعرضين لذلك في
المناطق المستهدفة

277 145

266 276

-

-

543 422

4

النشاط  :5توفير الدعم لبناء القدرة على
الصمود ،والخدمات التعليمية ،وخدمات
تعزيز النظم إلى المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة والجهات الفاعلة في
سالسل القيمة.

368 243

370 033

301 289

326 827

1 366 392

1 314 809

1 365 004

1 048 147

1 123 755

4 851 715

1

النشاط  :1تقديم التحويالت النقدية و/أو
الغذائية إلى الالجئين ،واألشخاص الذين
يعانون من سوء التغذية ،والسكان األكثر
ضعفا المتأثرين بالصدمات الموسمية.

2

النشاط  :2دعم النظم الوطنية للحماية
االجتماعية لتصبح تدريجيا مستجيبة
للصدمات ومراعية للجوع والتغذية.

ال ج وع

( )1الحصيلة االستراتيجية  :5امتالك المؤسسات والوكاالت والشركات الوطنية والمحلية في مالوي لقدرات معززة ونظم سالسل إمداد محسنة من أجل تحقيق هدف
التنمية المستدامة  2بحلول عام 2030؛ النشاط  :6توفير األنشطة الرامية إلى تعزيز القدرات ونقل المهارات وعقد الشراكات ،وخدمات اللوجستيات والمشتريات إلى
المؤسسات الوطنية والمحلية وشركات القطاع الخاص المعنية باألمن الغذائي ،والتغذية ،وسالمة الغذاء ،وإدارة مخاطر الكوارث ،واالستجابة لحاالت الطوارئ.

WFP/EB.1/2019/8-C/9

4

-6

ويعرض الجدوالن التاليان لمحة عامة عن ميزانية كل من الخطة االستراتيجية القطرية الكاملة والخطة االستراتيجية القطرية
المؤقتة القصيرة األجل.
الجدول  : 2التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ

ك )

الخطة االست اتيجية القط ة ()2023-2019
النتيجة
االست اتيجية ،1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية ،1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية ،2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

الحصيلة
االست اتيجية 5

168 702 828

82 575 230

6 630 001

273 956 389

1 058 420

532 922 868

التنفيذ

5 540 378

4 314 766

4 416 121

7 186 695

429 895

21 887 855

تكاليف الدعم
المباشرة المعدلة

8 409 405

4 246 631

542 029

13 890 789

72 737

27 161 590

ال ج وع
الف ع

182 652 611

91 136 627

11 588 152

295 033 872

1 561 052

581 972 313

تكاليف الدعم
غير المباشرة

11 872 420

5 923 881

753 230

19 177 202

101 468

37 828 200

ال ج وع

194 525 031

97 060 507

12 341 382

314 211 073

1 662 520

619 800 513

التحويالت

النتيجة
االست اتيجية ،4

النتيجة
االست اتيجية ،5
ا ة التن ية
ال ستدا ة 9-17

ال ج وع

الجدول  : 3التوز ع اإلرشادي للتكاليف حسب الحصيلة االست اتيجية (دوالر أ ك )
الخطة االست اتيجية القط ة ال ؤقتة القصي ة ا جل ( نا /كا ون الثا – ارس/آذار )2019
النتيجة
االست اتيجية ،1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية ،1
ا ة التن ية
ال ستدا ة 1-2

النتيجة
االست اتيجية ،2
ا ة التن ية
ال ستدا ة 2-2

ا ة التن ية
ال ستدا ة 4-2

الحصيلة
االست اتيجية 1

الحصيلة
االست اتيجية 2

الحصيلة
االست اتيجية 3

الحصيلة
االست اتيجية 4

10 710 261

3 991 838

296 228

9 718 604

24 716 931

التنفيذ

271 735

228 168

116 961

344 169

961 033

تكاليف الدعم المباشرة

503 916

193 638

18 960

461 737

1 178 251

11 485 911

4 413 643

432 148

10 524 510

26 856 212

746 584

286 887

28 090

684 093

1 745 654

12 232 495

4 700 530

460 238

11 208 603

28 601 866

التحويالت

ال ج وع الف ع
تكاليف الدعم غير
المباشرة ( 6.5في المائة)
ال ج وع

النتيجة
االست اتيجية ،4

ال ج وع

AVBC-EB12019-16995A

