
 ء في المجلس التنفيذيممثلي الدول األعضامذكرة إلى 
 :األشخاص المرجعيون

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

 رشيد برتيف
 سكرتير الصندوق

 2254 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 r.pertev@ifad.org لكترون::اإلبريد ال
 

Deirdre McGrenra 
 شؤون الهيئات الرئاسية مديرة مكتب

 2374 5459 06 39+ هاتف:رقم ال
 gb_office@ifad.org لكترون::اإلبريد ال

 

 الثالثة عشرة بعد المائةالدورة  -المجلس التنفيذي 
 4152كانون األول /ديسمبر 51-51، روما
 

 للعلم

 
 
 
 
 

 

 

 

 

نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على 
منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح 

العالمية/اإلقليمية إلى برنامج األغذية العالمي 
لالستجابة للحالة الطارئة في أفريقيا الغربية: 

 تفشي اإليبوال في غينيا، وليبريا، وسيراليون
  

Document: EB 2014/113/INF.5 

A 
Date: 26 November 4152 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 



EB 2014/113/INF.5 

5 

نتائج تصويت المجلس التنفيذي بالمراسلة على منحة مقترح تقديمها بموجب نافذة 
المنح العالمية/اإلقليمية إلى برنامج األغذية العالمي لالستجابة للحالة الطارئة في 

 أفريقيا الغربية: تفشي اإليبوال في غينيا، وليبريا، وسيراليون

، عبر الصندوق عن 4152لمائة المنعقدة ف: سبتمبر/أيلول ف: دورة المجلس التنفيذي الثانية عشرة بعد ا  -5
ماليين  3رغبته ف: دعم االستجابة الطارئة لكارثة وباء اإليبوال ف: أفريقيا الغربية على شكل منحة قدرها 

دوال أمريك: تقدم إلى برنامج األغذية العالم:، كجزء من انخراط الصندوق ف: استجابة منظومة األمم 
كارثة وباء فيروس اإليبوال ف: أفريقيا الغربية. وسيمكن هذ الدعم السكان الريفيين الفقراء من لا المتحدة بأسره

 .الصدماتتحسين أمنهم الغذائ: والتغذوي والحد من الفقر وتعزيز الصمود ف: وجه 

موافقة المجلس تم السع: للحصول على  4152أكتوبر/تشرين األول  42ف: و ونظرا لهذا الوضع الملح،   -4
إلى برنامج األغذية  التنفيذي بالمراسلة، على المنحة المقترح تقديمها من خالل نافذة المنح العالمية/ اإلقليمية

الغربية: تفش: اإليبوال ف: غينيا، وليبريا، وسيراليون )الوثيقة  الستجابة للحالة الطارئة ف: أفريقيا لالعالم: 
 ،من النظام الداخل: للمجلس التنفيذي )التصويت بالمراسلة( 43 المرفقة بهذه الوثيقة(، وباالستناد إلى المادة

طلب من األعضاء واألعضاء المناوبين التصويت على هذا المقترح بالمراسلة ف: موعد أقصاه منتصف ليل 
 )بتوقيت روما(. 4152نوفمبر/تشرين الثان:  7

حة التصويت، كذلك األمر عند إغالق باب التصويت، كان قد تم استالم عدد األصوات المطلوبة لص -3
من النظام الداخل: للمجلس  43المنحة. وبموجب المادة على بالنسبة لعدد األصوات الضرورية للموافقة 

التنفيذي يكون التصويت صحيحا إذا ما وصلت ردود من أعضاء لهم ما ال يقل عن ثلث: األصوات 
، 5-51(. وبموجب المادة 2 453.744( من مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي )4 511.552)

تتخذ جميع قرارات المجلس بأغلبية ثالثة أخماس األصوات المعطاة بشرط أن تؤلف هذه الغالبية أكثر من 
 نصف مجموع عدد األصوات ف: المجلس التنفيذي.

( من 2 453.744 بالمائة من إجمال: األصوات وعددها 77.3صوتا ) 3,354.251وتم استالم ردود تشكل  -2
وبالتال: تمت تلبية ما األعضاء أو األعضاء المناوبين ف: المجلس التنفيذي بحلول الموعد األقصى المحدد. 

. 5-51صوتًا، مما يلب: ما تتطلبه المادة  3,247.920. وبلغ إجمال: األصوات "بنعم"43تتطلبه المادة 
أية أصوات ضد ن لم ترد صوت على أنه "امتناع عن التصويت"، ف: حي 64.566وسجل ما مجموعه 
 التوصية المقترحة.

بموجب نافذة المنح العالمية/اإلقليمية إلى  وبالتال: فقد وافق المجلس التنفيذي على المنحة المقترح تقديمها  -1
الغربية: تفش: اإليبوال ف: غينيا، وليبريا،  لالستجابة للحالة الطارئة ف: أفريقيا  األغذية العالم: برنامج 
 .المرفقةن وفقا لشروط وأحكام مطابقة على نحو أساس: للشروط واألحكام الواردة ف: هذه الوثيقة وسيراليو 

ومع التصويت بدعم المنحة المقترحة، طلبت كندا من الصندوق اإلحاطة علما بالمالحظات التالية وعكسها  -1
 : بشأن ما يل:ف: السجالت. حيث عبرت كندا عن قلقها 
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 "سية ف: هذه المنحة )توزيع األغذية( مع العمل الجوهري للصندوق وال مع ال تتواءم األنشطة الرئي
األهداف االستراتيجية لسياسة تمويل المنح ف: الصندوق. ولذا فإن الصندوق يسجل سابقة ف: هذا 

 الصدد.
 ف: مجاالت  كان باإلمكان استخدام األموال بصورة أفضل للتطرق لالحتياجات المتعلقة بتفش: اإليبوال

 أوثق صلة ببرمجة الصندوق، بما ف: ذلك اآلثار على سبل العيش. 
  مع األخذ بعين االعتبارات الضغوطات الحالية على الموارد، يمكن أن تبعث هذه المنحة بإشارة

 "خاطئة عن االحتياجات المالية للصندوق.
المنحة، مع اإلشارة أن المنحة المقترحة كذلك طلبت كندا من الصندوق ضمان دقة الوقائع ف: جميع وثائق  -7

لن تمول بحوثا وال تدريبا. وقد تم األخذ بهذه المالحظة وتعديل الوثيقة المرفقة بناء عليها. ولتيسير الرجوع 
 ف: حين تم وضع خط تحت العبارات المدخلة. ،إلى التغييرات، تظهر العبارات المحذوفة مشطوبة
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 الموافقةب توصية
بالمنحة المقترح تقديمها بموجب نافذة المنح الخاصة  ةالمجلس التنفيذي مدعو إلى الموافقة على التوصي

على النحو الوارد ف:  دول: ال تسانده الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية،مركز العالمية/اإلقليمية إلى 
 .7الفقرة 

 

مقترح تقديمها بموجب نافذة المنح ة تقرير رئيس الصندوق بشأن منح
لالستجابة للحالة الطارئة في أفريقيا  األغذية العالميبرنامج اإلقليمية إلى /العالمية

 يبوال في غينيا، وليبريا، وسيراليوناإلالغربية تفشي 

 الذي والتدريب الزراعية البحوث برنامج ألغراضمقترح تقديمها  منحةأعرض هذا التقرير والتوصية التالية بشأن 
 أمريك:. دوالر ماليين 3 بمبلغ العالم: األغذية لبرنامج برنامج يجريه

 المقدمة - الجزء األول
 األغذية لبرنامج برنامج يجريه الذي والتدريب البحوث برنامج إلى الصندوق دعم بتوفير التقرير هذا يوص: -1

 .والسيراليون ليبيريا،و  غينيا، ف: يبوالاإل تفش: الغربية، أفريقيا ف: الطارئة للحالة لالستجابة العالم:

 المعروضة على المجلس للموافقة عليها ف: ملحق هذا التقرير: ةالمنح يقةترد وثو  -2

تفش: اإليبوال ف: غينيا، وليبريا، برنامج األغذية العالم:: االستجابة للحالة الطارئة ف: أفريقيا الغربية: 
 وسيراليون.

مع األهداف االستراتيجية المتطورة للصندوق  هاومضامين المنحة برامج البحوث التطبيقيةوتتماشى أهداف  -3
 .ف: الصندوق المنحتمويل ومع سياسة 

: أقرها ة لتمويل المنح ف: الصندوق، التعدلالمسياسة الالشامل الذي يوجه ستراتيج: الهدف اال يتمثل -4
لمبتكرة، تشجيع النهج والتكنولوجيات الناجحة و/أو ا ف:، 4111المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/كانون األول 

 الريففقراء ، من أجل تمكين والريفيةالتنمية الزراعية تساند إضافة إلى السياسات والمؤسسات الداعمة، الت: 
 . الغذائ: األمن ف: البلدان النامية من تحقيق دخول أعلى وتحسين نساء ورجاال

الترويج لألنشطة االبتكارية وتطوير التقانات والنهج  )أ(وتهدف السياسة إلى تحقيق المخرجات التالية:  -5
التوعية، واستقطاب التأييد وحوار السياسات بشأن  )ب(االبتكارية لدعم المجموعة المستهدفة للصندوق؛ 

تعزيز  )ج(القضايا الهامة بالنسبة للسكان الريفيين الفقراء من قبل، وبالنيابة عن، هذه المجموعة المستهدفة؛ 
تعلم الدروس،  )د(مؤسسات الشريكة على تقديم مجموعة من الخدمات دعما للسكان الريفيين الفقراء؛ قدرات ال

دارة المعرفة ونشر المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة بالحد من الفقر الريف: بين أصحاب المصلحة  وا 
 .داخل وعبر األقاليم
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كما أنه  .الصندوقف: المقترح مع الغاية والنتائج المرجوة من السياسة المعدلة لتمويل المنح البرنامج تماشى ي -6
يتماشى أيضا مع الهدف االستراتيج: للصندوق المتمثل ف: تمكين السكان الريفيين الفقراء من الوصول إلى 

متنامية. ويمكن تحقيق ذلك األمن الغذائ: المحسن والتغذية، والحد الفقر وتعزيز الصمود ف: وجه الهزات ال
وفقدان  نو من خالل المشروع الهادف إلى الحد من توغل األسر الريفية الفقيرة بصورة أعمق ف: الفقر والدي

 الرأسمال البشري. 

 التوصية - الجزء الثاني
 المقترحة بموجب القرار التال:: ةأوص: بأن يوافق المجلس التنفيذي على المنح -7

تفش:  :لالستجابة للحالة الطارئة ف: أفريقيا الغربيةبغية تقديم تمويل جزئ:  أن يقدم الصندوق، قرر:
 دوالر أمريك:  ثالثة ماليينال تتجاوز  ةً منح يبوال ف: غينيا، وليبريا، وسيراليوناإل
لشروط  اً وفق ستة أشهرمدته  برنامجمن أجل  برنامج األغذية العالم:إلى دوالر أمريك:(  3 000 000)
 المقدمة إلى المجلس التنفيذي ف: هذه الوثيقة. حكامعلى نحو أساس: للشروط واأل ةً تكون مطابق حكاموأ

 
 نوانزي كانايو

 ةرئيس الصندوق الدول: للتنمية الزراعي
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 :الغربيةالستجابة للحالة الطارئة في أفريقيا ا :برنامج األغذية العالمي
 يبوال في غينيا، وليبريا، وسيراليوناإلتفشي 

 الخلفية - أوالا 

. وتزايدت أعداد حاالت 4153كانون األول /بدأ تفش: مرض اإليبوال ف: أفريقيا الغربية ف: غينيا ف: ديسمبر -1
. سيراليونف: غينيا وليبريا و  4152تموز /اإلصابة والمناطق المتأثرة بهذا الوباء بصورة سريعة منذ يوليو

صحية دولية.  بمثابة حالة طارئة غداآب أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع /أغسطس 5وبتاريخ 
 بمعدالت مرعبة. فاقمواستمرت األزمة بالت

ة العمل قو  تأثرة بالوباء، وغالبيةميحتل القطاع الزراع: أكثر من نصف إجمال: قوة العمل ف: البلدان ال -2
، أو أن قوة العمل فيها قد تقلصت بصورة كبيرة هجراننشطة الزراعية تعان: من الالريفية. وبدأت بعض األ

جراءات الحجر الصح: ،نتيجة لنقص العمالة وحاالت الوفاة والهجرة إلى  ،القيود المفروضة على الحركة/وا 
 تأثر أيضا إنتاج سلع التصدير الرئيسية.يوالحد من الوصول إلى المدخالت واألسواق. و  ،الخارج

ترّدي أوضاع الصحة والتغذية أصال. وستكون النتائج السلبية لتفش: هذا  سياق منتأت: هذه األزمة ف:  -3
 ،المرض كبيرة جدا على األمن الغذائ: والتغذوي وعلى الوضع االقتصادي للمجتمعات الريفية والحضرية

 خاصة بين الجماعات السكانية األشد هشاشة.

 ة بالنسبة للصندوق األساس المنطقي واألهمي - ثانياا 

دعما )لضمان تلبية االحتياجات الرئيسية للسكان خالل فترة الكارثة، فقد طلبت منظمة الصحة العالمية  -4
من برنامج األغذية العالم: توفير المساعدات  (ت البلدان الثالث المتأثرة بالمرض بالدرجة األولىلحكوما
ومن شأن هذه  .وكثافة انتقال هذا الوباء بتفش:متأثرة لمجموعات الهشة ف: المناطق الخاصة لوب ،الغذائية

المنحة المقترحة أن تسهم ف: حماية األمن الغذائ: والتغذوي األسري خالل فترة الكارثة من خالل الحد من 
وضمان الوصول إلى الحصص الغذائية الغنية بالمغذيات الدقيقة  ،االعتماد على استراتيجيات التأقلم السلبية

 لتدهور الكبير ف: الوضع التغذوي للسكان المتأثرين. للحد من ا

وخسارة رأس المال البشري، يتماشى  نو والديومساهمة ف: الحد من وقوع األسر بصورة أكبر ف: قبضة الفقر  -5
ف: تمكين السكان الريفين الفقراء من تحسين أمنهم  المتمثلال: للصندوق مهذا البرنامج مع الهدف اإلج

 والحد من الفقر وتعزيز صمودهم. الغذائ: والتغذوي 

الدول عالوة على اإلعالن المشترك لرؤساء  ،تدعم هذه االستجابة خطط االستجابة االستراتيجية الوطنية -6
  ف: والذي تم تبنيه ،وباء اإليبوال ف: أفريقيا الغربيةف: اتحاد نهر مانو للقضاء على والحكومات 

. وتعتبر االستجابة لتفش: سيراليونو  ،وليبريا ،غينياديفوار، و كوت من قبل رؤساء  4152آب /أغسطس 5
به برنامج األغذية العالم: لذي يقوم االتنفيذ التخطيط و ويتم  ؛الدول المتأثرة ملكهاتقودها و تاإليبوال استجابة 
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من  راكز الحدوم ،ومنظمة أطباء بال حدود ،بتنسيق مباشر مع الحكومات والشركاء )منظمة الصحة العالمية
  ندوق(.والص ،األمراض وضبطها

اإليبوال ف: أفريقيا  كارثةالذي يعتبر  4577قرار الصادق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلجماع على  -7
الدكتورة مارغريت  ،الغربية تهديدا لألمن والسالم العالميين. وأكدت المديرة العام لمنظمة الصحة العالمية

 ،الوضع داتيتعق ط الضوء علىيسلن خالل تمعلى خطورة وجدية انتشار اإليبوال ف: أفريقيا الغربية  ،شان
. وكما "الجوع شاغال أهم بكثير من الفيروس نفسه غداف: بعض المناطق "وإذا أخذنا بعين االعتبار أنه 

"فإن على . 4152 /أيلولبرسبتم 1ـبتاريخ مون  أشير إليه ف: رسالة األمين العام لألمم المتحدة بان ك:
ال بد من أن ترتكز استجابتنا أنه ". و "تعمل اآلن بأسلوب استثنائ: ونشطأن ملها منظومة األمم المتحدة بأك

جراءات التنفيذ المستعجلة  ."الجماعية على اتخاذ القرارات السريعة وا 

خطة توسيع النطاق على مستوى بصورة مباشرة مع  المذكورة هنااألهداف واألنشطة والخطط  ترتبطوبالتال:  -8
والنداء اإلقليم:  ،دعم بصورة مباشرة خطة االستجابة اإلقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وتاألمم المتحدة

لبعثة األمم المتحدة ا تشغيليا أوسع تغذي هذه األنشطة إطار سالمشترك بين وكاالت األمم المتحدة. و 
  .االمنشأة حديثلالستجابة الطارئة لإليبوال 

 البرنامج المقترح – ثالثاا 

الصحة العالمية  ومنظمة ،ف: دعم الجهود الطبية الت: تبذلها الحكوماتبرنامج لالهدف اإلجمال: ليتمثل  -9
ن إلدارة تفش: فيروس اإليبوال من خالل ضمان االحتياجات األساسية الغذائية والتغذوية والشركاء اآلخرو 

بالمرض. ويتمثل هدف البرنامج ف: التقليل إلى أقصى حد ممكن  لألشخاص والمجتمعات المعرضة المتأثرة
 .وسيراليونمن أثر هذه الكارثة على األشخاص والمجتمعات الريفية الضعيفة ف: غينيا، وليبريا، 

نتقال الكبير والمكثف للعدوى بهذا االشخص ف: مناطق  571 111تتمثل مساهمة الصندوق ف: دعم حوال:  -10
تهم لمدة شهر واحد من الحبوب، ولمدة حوال: شهر ونصف من خلطات الحبوب المرض لتلبية احتياجا

 وبالتال: حماية أمنهم الغذائ: والتغذوي. دعمة،الم

 التالية: األنشطة األربعة هو يضم، و ستة أشهرالبرنامج مدة  -11

 حيث يشكل توفر األغذية وفرص الوصول إلى األغذية بكميات ونوعية  تعزيز التوزيع العام لألغذية
بسبب اإليبوال، أو  من أسرهممالئمة، تحديا رئيسيا لألسر بما ف: ذلك أولئك الذين خسروا أفرادا 

أو الت: تعرضت أنشطتها الزراعية  ،رة للدخلدألسباب أخرى، واألسر الت: خسرت أنشطتها الم
وسيتم إيالء اهتمام خاص الحتياجات األطفال  .ضة على الحركةفرو المالنقطاعات بسبب القيود 
 والنساء ف: سن اإلنجاب.

 كما طلبت الحكومات  ،رضى ف: جميع مراكز الرعاية الصحيةمالت: سيتم توفيرها لل الوجبات المطهوة
يبوال ف: التغذوية لمرضى اإل التوجيهيةالمبادئ قد طورت تغذية الطارئة للشبكة الكانت والشركاء. و 

 مرحلة العالج.
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 والت: ستوفر لكل المرضى الذين تم إخراجهم من مراكز  ،التي يمكن أخذها للمنزل الحصص الغذائية
 همالمحتوى من البروتين والطاقة خالل فترة استردادوالذين هم بحاجة إلى أغذية عالية  ،الحجر

الزيوت المدعمة وخلطات الحبوب توفير حصة غذائية يمكن أخذها للمنزل من لعافيتهم. وسوف يتم 
 يوما. 11الت: تمتد على مدى  التعاف:المغذية لضمان استمرار الدعم التغذوي خالل فترة 

 ويمكن أيضا  .يتطلب تزايد سوء الوضع والنهج المتغيرة إلدارة تفش: الوباء استجابة مرنة .الطوارئ
الحكومية طلب الدعم لألسر ف: المناطق المنعزلة واألشخاص ف: مراكز تحري المرض، أو للحمالت 

يتم التخطيط للمزيد من االحتياطيات من  ،ه. وبناء عليهفحوصات: بالمرض، و الرامية إلى رفع الوع
 األغذية والبسكويت عال: المحتوى من الطاقة.

 متوقعةالمخرجات والفوائد ال–رابعاا 

 :هوالمخرج المتوقع فأما  -12

   األسري.من أثر الكارثة على األمن الغذائ: والتغذوي إلى أقصى حد ممكن الحد 

 ما يل::خرجات المباشرة القابلة للقياس بتتمثل المو  -13

 استهالك األغذية؛ استقرار 

 .الحد من االعتماد على استراتيجيات التأقلم السلبية خالل فترة الكارثة 

 المخرجات األخرى ما يل::تضمن وت -14

 ؛هشةحماية الوضع التغذوي ورأس المال البشري للمجموعات ال 

 .الحد من تزعزع االستقرار االجتماع: واالقتصادي والسياس: ف: البلدان المتأثرة 

 :فهو وأما الناتج المتوقع -15

 لألشخاص المعرضين للفيروس، أو الذين  ،تعزيز الحصص الغذائية الموفرة للمجموعات الضعيفة
بقوا على قيد الحياة بعد تعرضهم للوباء، أو لألشخاص الذين على أو الذين  ،يتلقون الرعاية الطبية

ولألشخاص ف: المناطق الرئيسية النتشار المرض واالنتقال المكثف  ،اتصال بهم ف: المناطق المنعزلة
  لهذا الفيروس.

 ذترتيبات التنفي –خامسا 

الخدمة الوطنية لإلجراءات اإلنسانية ف: غينيا، برنامج األغذية العالم: من خالل نظرائه الحكوميين )يعمل  -16
(، ومن خالل المنظمات سيراليونوالفرق الصحية القطرية ف: ليبريا، وفرق اإلدارة الصحية ف: مقاطعات 

صحة  عتبروتغير الحكومية المحلية والعالمية ذات الخبرة وجمعيات الصليب األحمر إليصال المعونة. 
 وسالمة الموظفين والشركاء والمستفيدين الشاغل الرئيس: لهذا البرنامج.
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 نيالمسؤولالنظراء /حةفسيتم توفير األغذية بصورة مباشرة لشركاء الص ،وبالنسبة لبرنامج الوجبات المطهوة -17
فرق متنقلة،  من ِقبلالتوزيع على نطاق صغير سيتم  ،وبالنسبة لتعزيز التوزيع العام لألغذية .عن المرفق

 انبعاثأنشطة التوزيع كلها بطريقة تقلل من تفش: هذا المرض. وستنفذ  تطورمع  التوزيع مواءمةتم ستكما 
مع منظمة  فقد طور برنامج األغذية العالم: ،ذه الغايةغاز الكربون، ومن خطر التجمعات الكبيرة. وله

لموظف: برنامج األغذية العالم: والشركاء للتخفيف من خطر  للتوزيع التوجيهية الصحة العالمية المبادئ
تعرض الموظفين والمستفيدين لهذا الوباء. وقد تم تعيين إخصائيين ف: الصحة العامة للمساعدة على اتباع 

هية وتدريب الموظفين على اإلجراءات المالئمة للتخفيف من المخاطر. وسيتم إجراء تدريبات المبادئ التوجي
بصورة منتظمة ومتكررة. ويعتبر دور القادة التقليديين وقادة المجتمعات المحلية  للتذكير بهذه المبادئ كذلك

القادة لتقاسم المعلومات حول مرض اإليبوال هؤالء أمرا حاسما. ويعمل شركاء الصحة العامة أصال مع 
 . لوللتطرق للشواغ

عملية استدراج عروض الشراء من موّردين مؤهلين مسبقا باتباع تتمثل سياسة برنامج األغذية العالم: ف:  -18
تنافسية. وسوف يقوم برنامج األغذية العالم: بجميع توريدات السلع والبضائع والخدمات الممولة بموجب 

 المنحة هذه بما يتماشى مع القواعد واللوائح الناظمة لبرنامج األغذية العالم:.اتفاقية 

تحليل ومعالجة السلع ف: برنامج وفيما يتعلق بالرصد والتقييم، سيتم رصد حركة السلع باستخدام نظام  -19
ن ليبريا األغذية العالم: لتتبع السلع من خالل سلسلة اإلمدادات من التوريد إلى اإليصال. وستعتبر كل م

 ةن للبدء باستخدام النظام اللوجيست: لدعم التنفيذ والذي يتضمن أدوات مشذبة للقدر ان الرائداالبلد وسيراليون
على إدارة سلسلة التوريد ف: الوقت الحقيق: واإلبالغ عن السلع. ونظرا لمعوقات الحركة الميدانية ف: 

بعد. وقد اكتسب برنامج األغذية العالم:  نبيانات عالمناطق الجغرافية ذات األولوية، هنالك حاجة لجمع ال
وقد  .شة المتنقلةرصد وتقييم الهشاالمتنقلة لمبادرة الالقدرة على تنفيذ مسوحات نشطة عن بعد من خالل 

نه طريقة موثوقة لتنفيذ المسوحات بصورة سريعة ف: المناطق النائية أو الت: يصعب أثبت هذا النهج كو 
إعداد إطار خفيف لرصد النتائج للزمالء ف: الميدان لتبسيط جمع البيانات وتقاسم الوصول إليها. ويتم 

 المعارف. 

 التكاليف اإلشارية للبرنامج وتمويله –سادسا 

ماليين دوالر أمريك: للسماح بالتوريد السريع  3طلب برنامج األغذية العالم: دعما من الصندوق بما يعادل  -20
ومن شأن تأمين التمويل الفوري أن يسمح  .فيف من حدة النقص ف: المواردللمزيد من األغذية المغذية للتخ

 ،عالوة على ذلك .إلى أقصى حد الطرق البرية والبحرية والجوية العاملةباستخدام لبرنامج األغذية العالم: 
والشركاء من االستجابة بصورة  البرنامجأمر حاسم بحيث يتمكن  والمبكرةفإن وجود المخزونات الكافية 

 سريعة للوضع المتطور باستمرار.

المعمول بها ف: برنامج حكام الناظمة سوف يتم تطبيق القواعد واأل ،بما يتماشى مع ممارسة األمم المتحدة -21
 .حسابات أموال المنحة المستلمة من الصندوقارة المالية والمحاسبة ومراجعة األغذية العالم: بشأن اإلد

ة الحسابات الداخلية عتخضع المساهمات المقدمة إلى برنامج األغذية العالم: حصرا إلجراء مراجسو 
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أشخاص يعينهم والت: يمارسها  ،والخارجية المنصوص عليها ف: القواعد واألحكام الناظمة لعمل البرنامج
 البرنامج.

البرنامج الطارئة.  ةاألطراف لعملييطلب برنامج األغذية العالم: األموال من الصندوق كجهة مانحة متعددة  -22
وعلى وجه الخصوص مع  ،وسوف يستلم البرنامج المساهمة ويديرها بما يتماشى مع قواعده وأحكامه الناظمة

والقواعد واألحكام المالية والسياسات الداخلية والبيانات والتوجيهات  ،القواعد واألحكام العامة للبرنامج
ق. وسوف يتم استخدام منحة الصندوق لتسديد النفقات المحددة ف: الجدول واإلجراءات كما هو قابل للتطبي

مساهمة إجمال: ف: المائة من  7لبرنامج بحدود لأدناه بما ف: ذلك التكلفة المعيارية للدعم غير المباشر 
  الصندوق.

لم: على صرف أموال منحة الصندوق إلى برنامج األغذية العاتوبهدف ضمان التنفيذ السريع والمرونة،  -23
الصندوق كمساهمة. ويمكن لبرنامج األغذية العالم: أن يتكبد التكاليف دفعة واحدة وتسجل ف: نظام 

  المؤهلة من تاريخ نفاذ مفعول هذه المساهمة حتى تاريخ استكمالها.

 5الجدول 

 التمويل وخطة لميزانيةا موجز

 (األمريكية والراتالد بآالف)

 التمويل المشترك الصندوق فئة اإلنفاق رقم

  3,000 المساهمة 1

 92,670 3,000 المجموع 

 

الية المعيارية بما يتماشى مع ممنحة الصندوق، ويوفر التقارير السوف يدير برنامج األغذية العالم: أموال  -24
 كشفوسوف يتم التثبت من صحة  .ف للنفقاتوسوف ترفق التقارير المالية بكش قواعده وأحكامه الناظمة.

برنامج لالميزانية المؤقتة النفقات من ِقبل الموظف المال: المخّول حسب األصول ف: البرنامج. وتغط: 
 .ذية العالم: النفقات المؤهلة كما ه: واردة ف: الجدول أدناهاألغ
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 4الجدول 

 الميزانية المؤقتة لبرنامج األغذية العالمي حسب فئة اإلنفاق
 (األمريكية والراتالدب)

 التمويل المشترك الصندوق اإلنفاق فئة رقم

  000 65 المعدات 1

  357 148 2 ، والموادالسلعالمستلزمات،  2

  138 34 الخدمات التعاقدية 3

  628 136 التحويالت والمنح للنظراء 4

  579 105 األخرى المباشرة العامة والتكاليفتكاليف التشغيل  5

  911 215 الموظفون وغيرها من تكاليف العاملين 6

  125 98 السفر 7

  262 196 تكاليف الدعم غير المباشر 8

 92,670,000 000 000 3 المجموع 

 
 

برنامج األغذية العالم: للصندوق تقريرا ماليا قدم يسف: غضون ستة أشهر من تاريخ استكمال المنحة،  -25
النفقات  كشفوسوف يتم إعداد  ،ا، يتضمن كشفا بالنفقات ويظهر االستخدام التراكم: ألموال المنحةختامي

استخدام منحة الصندوق بصورة  يعرضحيث ب ،بما يتماشى مع فئات الميزانية ف: برنامج األغذية العالم:
 فعر سي ،منفصلة وموثقة من ِقبل المسؤول المال: المخول حسب األصول ف: البرنامج. إضافة إلى ذلك

وسيتم إعادة أية أموال لم تستخدم على الفور إلى  .الصندوقتقرير إنجاز بالصيغة الت: يقبلها البرنامج 
 الصندوق.

من خالل البنك ) ، والواليات المتحدةوسيراليونحتى تاريخه، تم تأكيد المساهمات الواردة من وغينيا، وليبريا،  -26
، والقطاع سويسرا، و اليابان، والصين، و المتجدد للطوارئ التابع لألمم المتحدةالمركزي صندوق ال، و (الدول:

متعددة حسابات األـمانة مليون دوالر أمريك: مخصص من  5.1الخاص. وهنالك حوال: ما يقرب من 
 التنمية الدولية وزارة، و الواليات المتحدة األمريكية، و اليابان. وقد قامت األغذية العالم: برنامجاألطراف ف: 

تشرين /أكتوبر 5من  اية لهذه العملية. وبدءً المملكة المتحدة بإعادة تخصيص الموارد والمخزونات القطر ف: 
عدلة ف: المائة من إجمال: المتطلبات الم 21ل عملية برنامج األغذية العالم: هذه بحدود موّ ت   4152األول 

الجهات المانحة والشركاء لضمان مناشدة وسوف يستمر البرنامج ف:  .لهذه العملية ومدتها ستة أشهر
 متطلبات التمويل اإلضافية.
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Results-based logical framework 

 Objectives-hierarchy Objectively verifiable indicators Means of verification Assumptions 

Goal Support the medical efforts by Governments, 
WHO and Partners to manage the outbreak of 
the Ebola virus by ensuring the basic food and 
nutrition needs of vulnerable people and 
communities affected by the disease and its 
management 

   

Objectives To minimize the impact of the crisis by 
contributing to stabilizing food consumption 
over assistance period for beneficiaries of GFD in 
the EVD affected areas  

 

Food consumption score  
 
Coping strategy index 
 
Dietary diversity score 
 

Monitoring reports (including 
mobile VAM / remote data 
collection and assessments) 

Further outbreak, containment measures, 
and/or security incidents prevent 
implementation of activities in a large of part 
of the project area 

 

Government and partners unable to provide 
complementary activities to meet beneficiary 
NFI, hygiene, watsan and other needs 

 

Delivery of goods hampered by border 
closures, roadblocks, disruption to regular 
private transport service, and rains 

 

Sufficient resources from donors not 
received early on enough to allow for the 
timely purchase and delivery of foods in a 
context where lead-time is compounded by 
disruptions to local markets and regional 
supply routes 

 

Sufficient resources (human, financial, 
technology) secured in time to allow for 
development of mobile VAM (mVAM) 
initiative  

 

Outputs Food and non-food items distributed in sufficient 
quantity and quality and in a timely manner to 
targeted beneficiaries 

Number of women, men, boys and girls 
receiving food assistance (disaggregated by 
activity, beneficiary category, sex, food, non-
food items) as percentage of planned 
Quantity of food assistance distributed, as % of 
planned distribution (disaggregated by type of 
commodity) 
Quantity of non-food items distributed, as % of 
planned distribution (disaggregated by type) 

Number of institutional sites assisted (e.g. 
treatment centres), as percentage of planned 

Commodity tracking systems 

Partner Distribution reports 

Post Distribution Monitoring 
systems 

Key activities Distribution of enhanced general food rations 
and/or adapted nutritious rations to target 
vulnerable groups including: patients in Ebola 
treatment centres; survivors of Ebola discharged 
from treatment centres; and communities with 
widespread and intense transmission of virus 
(including the families of persons infected with 
Ebola who are in treatment, deceased, or 
recovering) whose access to food and livelihoods 
has been directly disrupted due to the outbreak 

  

 


