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 موجز تنفيذي

  ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1) البرنامجلدى بالسلف وثيقة "تقرير بشأن استخدام آليات التمويل تُعرض

 .فيها لمجلس للنظرعلى ا" )2016

 ل و بالكامل من المساهمات الطوعية، وفي إطار التزامه بعدم التخلي عن أحد، يتعيّن عليه أن يصل أوالً إلى  البرنامجيموَّ

ة النساء وخاص –ة حاسمة لضمان أن األشد فقراً وضعفاً من هم أشد احتياجا. ويتسم تقديم المنافع في المواعيد المحددة بأهمي

السلف أدوات للتمويل ب البرنامجيحصلون في الوقت المناسب على األغذية المغّذية التي يحتاجونها. وقد وضع  –واألطفال 

 تسمح له بأن يكون مرناً في تمويل عملياته تبعاً لالحتياجات. 

   2016م أدوات التمويل بالسلف في عام م هذه الورقة تقريراً عن استخداوتقد. 

  م الورقة تقريراً عن استخدام  7في  2016عام  خالل التمويل بالسلف الكلية كمرفق جديد قام البرنامج بنشرهكما تقد 

 . وعما تم استخالصه من دروس إيجابية ومواجهته من تحديات أثناء التنفيذ التجريبي.، مشروعات رائدة

 

 المطلوبة من لجنة الماليةالتوجيهات 

 جرنامالبلدى بالسلف من لجنة المالية أن تحيط علما بالوثيقة "تقرير بشأن استخدام آليات التمويل  يرجى 

 .")2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 مشروع المشورة

  األغذية العالمي، تشير لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج

  ى البرنامجلدبالسلف على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يحيط علما بالوثيقة "تقرير بشأن استخدام آليات التمويل 

 ".)2016ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1)

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 E. Jorgensen ةالسيد

 ةمدير

 والبرمجة الميزانية شعبة

 2408-066513: هاتف

 C. Gardnerد السي

 رئيس

 دائرة الميزانية

 2077-066513 :هاتف

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في البرنامج 

 (2016كانون األول /ديسمبر 31 –يناير/كانون الثاني  1)

 

 مشروع القرار

ديسمبر/كانون األول  31 –يناير/كانون الثاني  1) البرنامجعن استخدام آليات التمويل بالسلف في  يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير

2016)" (WFP/EB.A/2017/6-J/1)  2017في عام الكلية ف لنموذج التمويل بالس بشأنتحديثات تلقي ويتطلع إلى. 

 

 مقدمة

 غذية تسلم في الوقت المناسب للسكان الذين يخدمهم. ولتوقيتبأكمله من مساهمات طوعية تستخدم لتوفير أ البرنامجيأتي تمويل  -1

ندما تقدم لهم المساعدة ع –أي أضعفهم، وال سيما النساء واألطفال  –التسليم أهمية بالغة في التأكد من أن أشد السكان احتياجا 

تسريع اق عاجلة أو تفويض باإلنفشكل مخصصات مالية  فيتوفير الموارد المالية في وقت مبكر للمشروعات  ويتيحيحتاجونها. 

 أنشطة المشروعات.  وتيرة تنفيذ

والرامي إلى خدمة ثالثة أغراض متمايزة هي:  ،2016وتتضمن هذه الورقة تقريرا عن استخدام الموارد للتمويل بالسلف في  -2

 خدمات المؤسسية.من المشروعات؛ وال بهذا الشأن اإلفراج عن األموال للمشروعات؛ وشراء األغذية قبل ورود طلبات

                                                           
 ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.هذا مشروع قرار ، 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2017يونيو/حزيران  16-12روما، 

 التوزيع: عام

 2017مايو/أيار  15التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال  6البند 

 WFP/EB.A/2017/6-J/1 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للنظر

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجع تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موق

http://executiveboard.wfp.org/
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 لإلفراج عن األموال للمشروعات التمويل بالسلف

 لتوفير تمويل بالسلف أو تفويض باإلنفاق على المشروعات:  2016آليات في سنة  ثالثشرت ن   -3

تسمح هذه اآللية بتوفير تمويل بالسلف للمشروعات إذا وجد ضمان مناسب على  (1).اإلقراض الداخلي للمشروعات (1

 هذا لرفع سقفمليون دوالر أمريكي  570وافق المجلس التنفيذي على سقف يبلغ  2014توقعة. وفي شكل مساهمات م

بأنها عالية أو متوسطة أو منخفضة االحتمال، وقد تصل القروض  اتالضمان توقعات توفير. وتقدر 1: 6بنسبة  المرفق

 سدد السلفة عند تلقي المساهمة.وت (2)في المائة من جميع فئات المساهمات المتوقعة. 80في المتوسط إلى 

. تشبه هذه اآللية اإلقراض الداخلي للمشروعات، ولكنها تقدم السلف بناء على توقعات للتمويل التمويل بالسلف الكلية (2

في سبعة مشروعات رائدة في  2016أقل تحديدا وليس على أساس وجود ضمان. وقد استخدمت ألول مرة في عام 

 خمسة بلدان.

تمويل أنشطة محددة في حاالت الطوارئ. وهو مرفق للتمويل  للبرنامج. يتيح هذا الحساب بة العاجلةحساب االستجا (3

أي إذا لم  –عند غياب الضمان 1:1بنسبة رفع مالي تبلغ  متعدد السنوات ومتعدد األطراف يوفر مساعدة مالية عاجلة

مساهمات مباشرة من الجهات المانحة )انظر يكن من الممكن اللجوء إلى اإلقراض الداخلي. وتجدد موارد الحساب ب

الملحق األول(. ومن الممكن أيضا تجديد المخصصات عندما يسدد مخصص لمشروع ما من مساهمات تقدمها جهات 

مليون دوالر  200مليون دوالر أمريكي إلى  70مانحة للمشروع مباشرة. وقد رفع المستوى المستهدف للحساب من 

 (3).5201 في عامأمريكي 

 العملية المستخدمة للبت فيما إذا كان ينبغي نشر آلية اإلقراض الداخلي للمشروعات أو حساب االستجابة العاجلة.  1ويبيّن الشكل  -4

 : عملية البّت في استخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات أو حساب االستجابة العاجلة1الشكل 

 

 

                                                           
 جزء من مرفق تمويل رأس المال العامل. (1)

 .25، الفقرة D/1-WFP/EB.A/2014/6الوثيقة  (2)

 .11-9الفقرات ، A/1-WFP/EB.2/2014/5الوثيقة  (3)
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 2016استخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات في 

تخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات لدعم المشروعات التي أصبح من المتوقع رسميا تلقي مساهمات لها. ويبين الجدول يمكن اس -5

مليار  في مجموعها على. وقدمت هذه السلف التي زادت 2016( قدم خالل 179أن عددا قياسيا من سلف اإلقراض الداخلي ) 1

عمليات ممتدة إلى في المائة  39.5عمليات طوارئ، وإلى  منها في المائة 54.6 نسبةوذهبت  ،عملية 68دوالر أمريكي إلى 

 عمليات خاصة.إلى في المائة  4.2وعات إنمائية وبرامج قطرية، ورشفي المائة إلى م 1.7غاثة واإلنعا،، ولإل

 2016-2004: قروض التمويل بالسلف، 1الجدول 

 عدد القروض السنة
 المبلغ المسلف

 ()بالدوالر األمريكي

 متوسط مبلغ القرض

 )بالدوالر األمريكي(

2004 5 27.1 5.4 

2005 10 154.5 15.5 

2006 4 36.8 9.2 

2007 21 157.3 7.5 

2008 58 324.6 5.6 

2009 35 227.1 6.5 

2010 62 427.3 6.9 

2011 64 439.1 6.9 

2012 120 636.1 5.3 

2013 132 675.2 5.1 

2014 161 1 092.8 6.8 

2015 157 777.5 5.0 

2016 179 1 072.4 6.0 

 6.0 047.8 6 008 1 جميع السنوات

. وقدمت أكبر 2015عن  –في المائة  38أي بنسبة  –مليون دوالر أمريكي  294.9بمبلغ  2016زادت قيمة السلف المقدمة في  -6

 127مليون دوالر أمريكي(، وإثيوبيا ) 351.6في الجمهورية العربية السورية وفي اإلقليم السوري ) البرنامجالسلف لعمليات 

مليون دوالر أمريكي(، ومالوي  81) أفريقيامليون دوالر أمريكي(، وغرب  92مليون دوالر أمريكي(، وجنوب السودان )

في المائة من  45سلفة، أي  80مليون دوالر أمريكي(. وتلقت هذه العمليات معا  61مليون دوالر أمريكي(، والعراق ) 72)

في المائة، من حيث القيمة، من جميع سلف اإلقراض الداخلي. وقد حدث  76سلف المقدمة خالل السنة، ومثلت نسبة جميع ال

مليون دوالر أمريكي  72أكبر انخفاض خالل السنة في اليمن حيث انخفض المبلغ المسلف عن طريق اإلقراض الداخلي من 

 .2016مليون دوالر أمريكي في  34إلى  2015في 
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 ورية العربية السوريةالجمه

 116وكانت جزءا من سلفة أكبر قيمتها  – 2016مليون دوالر أمريكي في مارس/آذار  93.8مكنت سلفة من اإلقراض الداخلي قيمتها 

ومن تكوين مخزونات داخل  2016المكتب القطري من تغطية نقص وشيك كان متوقعا بالنسبة ليونيو/حزيران  –مليون دوالر أمريكي 

فالحقا. وبلغ مستوى  2016وهو ما سمح بتوفير سلة غذائية مستقرة وتوزيع سالل غذائية عامة كاملة تقريبا من مايو/أيار  القطر،

المخزونات المتاحة بالتدريج قرابة شهرين من المتطلبات ألول مرة في العملية، ووفر بذلك مخزونات احتياطية من انقطاعات اإلمداد 

 المحتملة.

المقدم كسلفة للعملية مفيدا بصفة خاصة  –فيما عدا تكاليف الدعم غير المباشرة  –مليون دوالر  55وز كان مبلغ الـ يوليو/تم 12وفي 

. كما ضمن أن تكون السلة الغذائية العامة 2016في الحيلولة دون انقطاع اإلمدادات الذي كان متوقعا بالنسبة ألكتوبر/تشرين األول 

ما كان معتزما، وأن اإلمدادات استديمت حتى نهاية السنة. ومكنت السلفة سلسلة اإلمدادات لعملية الطوارئ الموزعة قريبة بقدر اإلمكان م

السورية من البقاء على مستوى أمثل بحيث يتوافر شهران من المخزونات داخل القطر باإلضافة إلى شهر آخر من المتطلبات قيد 

اهمة السلفة في الجمهورية العربية السورية، وكانت تحتوي على سلع شديدة األهمية مثل ت المواد الغذائية المشتراة بمسبئ  الوصول. وع  

 .أطولاألرز، والزيت النباتي، والسكر، وهي السلع األساسية للغذاء السوري ولها مهل زمنية 

 إثيوبيا

ستجابت دوائر العمل اإلنساني لحالة ا عاما. وعندما 30تعرضت إثيوبيا لنوبة من أسوأ نوبات الجفاف في أكثر من  2016و 2015في 

حيث كانت قنوات  2016الطوارئ هذه، لم يتواكب معدل مساهمات الجهات المانحة مع االحتياجات المتغيرة. وفي يناير/كانون الثاني 

ي طلبا لتمويل اإلمداد تواجه نقصا كبيرا وكان من المتوقع حدوث انقطاع كامل في اإلمدادات بحلول مارس/آذار، قدم المكتب القطر

مليون دوالر أمريكي في مقابل مساهمات متوقعة من جهات مانحة. وكان المقصود بهذا التمويل تكملة جهود  54بالسلف بلغ حوالي 

مليون مستفيد. وقدمت السلفة بالكامل مع تفويض المكتب القطري باإلنفاق في غضون أسبوع  7.6الحكومة الرامية إلى تلبية احتياجات 

طن من األغذية  47 300استغل المكتب القطري المخزونات المدرجة بالفعل في قائمة مرفق اإلدارة الشاملة للسلع، فاشترى واحد. و

في أيام بدال من شهور. وتأكدت المساهمات المتوقعة في أواخر  –وخاصة في اإلقليم الصومالي  –مليون مستفيد  2.3ساعد بها أكثر من 

 مايو/أيار، وتم تسديد السلفة بسرعة. يناير/كانون الثاني وأواسط

وبمرور الوقت خالل السنة واجهت الجهود التي تقودها الحكومة إلدارة األزمة مشكلة اضمحالل الموارد. وقدمت سلفة جديدة قيمتها 

 الشراء من أجلمن مايو/أيار إلى أغسطس/آب. وكان أداء تعاونيات  مليون دوالر أمريكي في نهاية إبريل/نيسان لتغطية النقص 62

ة المشتريات الدولي طن من الذرة للشراء فور الموافقة على طلب السلفة. وبفضل ذلك، باإلضافة إلى 40 000التقدم استثنائيا، إذ وفر 

 .2016ماليين مستفيد بحصص كاملة حتى أغسطس/آب  6طن لتلبية احتياجات  111 600من القمح، تمكن المكتب القطري من توفير 

 2017والمقترحات لعام  2016في عام  الكليةلف لتمويل بالسل الرائدة المشروعات

قبل تى حداد لإلقراض الداخلي للمشروعات. ويوف ر هذا التمويل سلطة الميزانية للمكاتب القطرية تماهو  ةالسلف الكليالتمويل ب -7

الضمان المناسب في شكل مساهمات  دوجو تقديم التمويل بالسلف التقليدية إلى المشروعات من خاللأن يكون بالمستطاع 

من آثار تفتت مسارات التمويل، ويزيد من إمكانية التنبؤ بالموارد،  أكثر أن يحد ةكليالسلف المتوقعة. ولذلك يمكن للتمويل ب

ام ع في ةالسلف الكلي، أ بلغ المجلس التنفيذي بخطة تجريب التمويل ب2015ويزيد الكفاءة والفعالية إلى أقصى حد. وفي عام 

جنَّبة من سقف اإلقراض الداخلي  200ومليون دوالر أمريكي  150بحد أقصى تراوح بين  2016 مليون دوالر أمريكي م 

 (4).للمشروعات

الً من وبدارتباطاً مباشراً بتوقعات مساهمات محدَّدة كضمان.  ةالسلف الكليوخالفاً لإلقراض الداخلي للمشروعات، ال ترتبط  -8

على مستوى الموارد التي يمكن للمكتب القطري أن يتوقعها في الحدود المعقولة باالستناد إلى اتجاهات ف ذلك، تعتمد هذه السل

حة بشأن التمويل.  المساهمات السابقة وبناًء على تقييم لنوايا المانحين المرجَّ

                                                           
 .C/1-WFP/EB.2/2015/5ة الوثيق (4)
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لرائدة للمشروعات الوضع المالي وا الكليةلتمويل بالسلف المشروعات الرائدة لالمكاتب القطرية المشاركة في  2ويبين الجدول  -9

 . 2017في أبريل/نيسان  2016 لعام

 2017حتى أبريل/نيسان  2016: الخطط القائمة على الموارد والتمويل بالسلف الكلية؛ والسلف المقدَّمة في عام 2الجدول 

 المشروع البلد
الخطة القائمة 

على االحتياجات 
 2016لعام 

الخطة القائمة على 
 2016 الموارد لعام

أموال السلف 
 الكلية المفرج عنها

أموال السلف 
 الكلية المسدَّدة

 ماليين الدوالرات األمريكية    

 إثيوبيا
العملية الممتدة لإلغاثة 

 42.1 42.1 97 163 200700واإلنعا، 

 كينيا
العملية الممتدة لإلغاثة 

 11.5 11.5 89 118 200737واإلنعا، 

 كينيا
ثة العملية الممتدة لإلغا

 8.3 8.3 65 114 200736واإلنعا، 

 8.5 9.5 27 30 200680البرنامج القطري  كينيا

 مالي
العملية الممتدة لإلغاثة 

 15.0 15.0 73 106 200719واإلنعا، 

 0.9 1.3 7.5 9.9 200434البرنامج القطري  نيكاراغوا

 السودان
العملية الممتدة لإلغاثة 

 13.0 13.0 270 347 200808واإلنعا، 

 99.3 100.7 المجموع

ي ف، أجرت مجموعة بوسطن االستشارية للتمويل بالسلف الكلية الرائدةباستعراض مدى تقدم المشروعات  اإلدارة ودعماً لقرار -10

مارس/آذار وأبريل/نيسان تقييماً خارجياً تناول التمويل بالسلف الكلية المقدَّمة حتى تاريخه، وذلك الستعراض التقدم المحرز في 

لتمويل بتلك السلف. وشمل التقييم زيارات ميدانية إلى كينيا وإثيوبيا، وانصب التركيز خالل تلك الزيارات لمشروعات الرائدة لا

 على نتائج استخدام التمويل بالسلف الكلية والجهود المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

 نتائج التمويل بالسلف الكلية

مكانية التنبؤ ية أن تؤدي زيادة إضلكلية إلى افتراض القيمة مقابل المال. وتتوقع هذه الفرية قيمة التمويل بالسلف اضاستندت فر -11

بالتمويل إلى زيادة فعالية النتائج واستدامتها، وتحسين إدارة المشروعات، أو فتح إمكانات لتحقيق وفورات في التكاليف، مثالً 

لى الفوائد المتوقعة للتمويل بالسلف الكلية، الحظ التقييم عدداً من عن طريق االستفادة من أسعار السلع الموسمية. وتأسيساً ع

 اآلثار اإليجابية وبعض العيوب التي ال بد من أخذها في االعتبار عند تحديد اتجاه التمويل بالسلف الكلية في المستقبل.

 النتائج اإليجابية

إلمداد وتخفيض حاالت انقطاع خطوط ا ، هما: التخفيف منيينسلط تقييم التمويل بالسلف الكلية الضوء على أثرين إيجابيين رئيس -12

 .، واالستفادة من أسعار السلعالحصص الغذائية

يوف ر التمويل بالسلف الكلية سلطة لإلنفاق بمرحلة التخفيف من حاالت انقطاع خطوط اإلمداد وتخفيض الحصص الغذائية.  -13

للمشروعات. وييس ر ذلك تخطيط اإلمدادات من خالل الوضوح المبكر  مبكرة من دورة حياة المشروع مقارنة باإلقراض الداخلي

 لمدى توافر التمويل، وهو ما يفضي إلى تقليص حاالت انقطاع خطوط اإلمداد وتخفيض الحصص الغذائية.

دان، والسودان، "المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا، وجنوب السو 200700وفي إثيوبيا، تلقت العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعا،  -14

في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار مليون دوالر أمريكي على شريحتين  42.1والصومال" تمويالً بالسلف الكلية بلغ في مجموعه 

طناً مترياً من األغذية، معظمها من القمح، لعمليات التوزيع العام لألغذية.  54 838، واستخدمت تلك السلف في شراء 2016
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في المائة من العدد  90من الوصول إلى أكثر من  البرنامجتمكَّن ، 2016ن فبراير/شباط إلى أغسطس/آب وخالل الفترة م

شخص تقريباً، شهرياً. وأ عدت توقعات المساهمات المستخدمة إلعادة تمويل الشريحة  500 000المقرر للمستفيدين، وهو 

لت الشريحة الثانية في يوليو/تموز األولى من التمويل بالسلف الكلية في فبراير/شباط ومارس/آذا ر. وأ كدت المساهمة التي موَّ

دون توقعات سابقة. ولذلك حقق التمويل بالسلف الكلية وفورات في الوقت بنحو شهرين مقارنة باإلقراض التقليدي الداخلي 

صورة أكثر ب م الدعم إلى المستفيدينللمشروعات. وأتاحت إمكانية زيادة التنبؤ بالتمويل التي وفرها التمويل بالسلف الكلية تقدي

 استقراراً بمرور الوقت. 

يحقق التمويل بالسلف الكلية، من خالل توفير سلطة اإلنفاق في وقت مبكر من دورة حياة المشروع،  االستفادة من أسعار السلع. -15

 إجراء عمليات الشراء.  هاأثناءالفترة الزمنية التي يمكن  تمديدإمكانات أكبر لتحقيق وفورات في التكاليف عن طريق 

ة في إطار التمويل مليون دوالر أمريكي مقدم 15وفي مالي، أ جريت عمليات شراء األغذية، باستخدام جزء من سلفة قدرها  -16

دوالراً  370دوالرات أمريكية للطن مقابل  310بمعدل بلغ في المتوسط  2016في مارس/آذار وأبريل/نيسان  بالسلف الكلية

كان يمكن تطبيقها لو أن األغذية اشتريت عندما كانت المساهمات متوقعة والعملية مستوفية لشروط اإلقراض  أمريكياً للطن

 دوالر أمريكي من خالل التمويل بالسلف الكلية. 900 000الداخلي. وحقق ذلك وفورات بلغت 

خطيط مج القطري لكينيا، من دمج الموارد في توتمكَّن المكتب القطري في كينيا، من خالل تقديم تمويل بالسلف الكلية إلى البرنا -17

الطلب على مرفق اإلدارة الشاملة للسلع. وأ جريت مشتريات الذرة محلياً من خالل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع خالل موسم 

ق المرفالحصاد عندما كانت األسعار أقل. وتمكَّن المكتب القطري بفضل التمويل بالسلف الكلية من شراء الذرة من خالل 

في المائة عن تكلفة شرائه من خالل اإلقراض الداخلي للمشروعات. ونتيجة لذلك، وفَّر المكتب  12المذكور بسعر أقل بنسبة 

 دوالر أمريكي. 85 000القطري 

 التحديات

 الكلية.  بالسلف الحظ التقييم أيضاً عدداً من القيود الداخلية والخارجية التي أعاقت تحقيق المستوى األمثل لنموذج التمويل -18

 القيود الخارجية

أبكر من اإلقراض الداخلي للمشروعات. ويمكن إلدراج في وقت  البرنامجيوف ر التمويل بالسلف الكلية سلطة اإلنفاق لعمليات  -19

و أ التمويل بالسلف الكلية في الخطط القائمة على الموارد أن يجعل خطوط اإلمداد تبدو أكثر سالمة من حيث قيمة التحويالت

توفير موارد ل حشدزال يتعيَّن  ه أن التمويل بالسلف الكلية ليس مساهمة ملموسة في العملية؛ إذ ماءتكلفتها. ويخفي ذلك ورا

تمويل يحل محل التمويل بالسلف الكلية. وليس واضحاً أن المكاتب القطرية ت درك هذه الحاجة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى بقاء 

 ر تلك اآللية غير ممولة. السلف المقدَّمة في إطا

المانحين  مساهمات بما يناظرويعتمد نموذج التمويل بالسلف الكلية على استالم المساهمات للسماح بإعادة تمويل السلف الكلية  -20

أن إعادة التمويل يمكن أن تستغرق بعض الوقت. ويتعيَّن التدقيق يعني لمانحين لشروط  فإن وجود أيفي مشروع ما. ومع ذلك، 

كل مساهمة ترد إلى أي مشروع مشمول بتجربة التمويل بالسلف الكلية لتحديد ما إذا كانت شروط المساهمة تسمح باستخدام  في

تلك المساهمة لسداد السلفة. وتحد أيضاً شروط المانحين نطاق المساهمات التي يمكن استخدامها لسداد التمويل بالسلف الكلية. 

بعة سوهو ما يمكن القيام به حينما تكون هناك  يدويةعملية عموماً عبر  المناظرة جرى تنفيذ، رائدةوفيما يتعلق بالمشروعات ال

إجراء بعض األتمتة لعملية  سيكون من الضروريوفي حال اعتزام تعميم التمويل بالسلف الكلية ف. فقط رائدةمشروعات 

ما إذا كان يمكن استخدامها لسداد السلف الكلية،  مساهمات المانحين لتحديد استمرت الحاجة إلى استعراض. وإذا المناظرة

 . في استخدام تلك السلف وسيؤدي ذلك إلى إيجاد تحديات أمام التوسع المناظرةستزداد صعوبة أتمتة عملية 

 وتشمل المسائل التي تنشأ عنها تحديات في السداد ما يلي: -21

  د مرونتها في إعادة تمويل السلفة الكلية. وكلما الذي تؤكد عنده مساهمة المانحين هو الذي ي  البرامجي المستوى اد زحد 

معها مخاطر استمرار عدم  وتعاظمتأنشطة محدَّدة، قلت مرونة استخدامها في سداد السلفة نحو المساهمات  توجيه

 السداد. 
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 فقات متكبدة أي نالتمويل بالسلف الكلية بعد تاريخ معيَّن؛ وتبقى تكاليف نشاط من أنشطة ات تتاح لسداد مبعض المساه

 قبل هذا التاريخ عرضة لخطر عدم التمويل. 

  همات التي تتيحها المسا الظهورالمساهمات المستخدمة لسداد التمويل بالسلف الكلية ال تتيح للمانحين نفس خيارات

هة لإلقراض الداخلي للمشروعات.   الموجَّ

 القيود الداخلية

إعداد واستعراض توقعات التمويل، وهي أيضاً شرط أساسي مسَّبق  (1ات: تغطي عملية التمويل بالسلف الكلية ثالث خطو -22

قرار من لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد بشأن أي توصية تتعلق بالتمويل بالسلف الكلية  (2للخطط القائمة على الموارد؛ 

تماد التمويل بالسلف الكلية. ويتطلب توقع إخطار نهائي لفريق المشروع باع (3من أجل ضمان الرقابة أثناء المرحلة التجريبية؛ 

التمويل استعراضاً موسعاً لمعلومات المانحين كجزء من تقييم المخاطر. وبالنظر إلى أن كثيراً من فوائد التمويل بالسلف الكلية 

 .أي تأخير ناشئ عن عدم كفاءة العمليات سيؤدي إلى تمييع تلك الفوائدنابعة عن توافر التمويل مبكراً فإن 

 القيود األخرى

والمانحين  –في المقر وفي المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية  – البرنامجلوحظ في تقييم التمويل بالسلف الكلية أن مشاركة  -23

 تتطلب نهجاً متسقاً في االتصال.

المذكور  لمناقشة التمويل البرنامجإلى تحسين التوجيهات المتعلقة باالتصال من أجل إعداد موظفي  البرنامجوأكد التقييم حاجة  -24

مع المانحين. وينبغي تحقيق ذلك عن طريق توفير التوجيه التقني من أجل تعزيز فهم الموظفين لهذا التمويل وتحسين قدرتهم 

ويل بالسلف لتمالمشروعات الرائدة لعلى التواصل مع مجتمع المانحين. وينبغي أن يشمل ذلك معلومات عن الفوائد التي تثبتها 

 ة. الكلي

 لتمويل بالسلف الكلية ردود أفعال المانحين التي تراوحت بينللمشروعات الرائدة ل الواردةاستعراض المساهمات  ولوحظت في -25

المشروعات المذكورة بالمساهمات بسبب القيود  ، وردود من هم عاجزين عن دعمذا التمويلردود أولئك الداعمين عموماً له

ن مفي عواصمها  –مع المنظمات المانحة  البرنامجوأوصى التقييم بأن يشارك  ز الصورة.إبراالتشريعية أو قيود أخرى مثل 

ذا التمويل بالسلف الكلية. ويمكن له متسقة توضح توجيه رسائللضمان  –خالل ممثليها في روما ومن خالل البعثات المحلية 

ة فهم التمويل بالسلف الكلية من أجل بلورب رات المتعلقةفي اتخاذ القرا المشاركين من المانحينالنهج أن يستهدف أيضاً النظراء 

 مشترك لمسارات عمل هذا التمويل. 

 الخطوات المقبلة

. ونتيجة للصعوبات التي 2017للتمويل بالسلف الكلية في عام  كمشروعات رائدةما زال عدد صغير من المشروعات مستمراً  -26

ت البرامج ، است بعد2016عام المشروعات الرائدة لفي قطريين المشمولين قوبلت في سداد السلف المقدَّمة إلى البرنامجين ال

الوضع المالي الراهن  3. ويبين الجدول 2017عام  خالل من عملية النظر في تقديم التمويل بالسلف الكلية القطرية كفئة

 .2017بالسلف الكلية في عام للمشروعات التي حصلت على سلف من خالل التمويل 

 2017حتى أبريل/نيسان  2017الخطط القائمة على الموارد والتمويل بالسلف الكلية، وسلف  :3الجدول 

الخطة القائمة على  المشروع البلد
 2017االحتياجات لعام 

الخطة القائمة على 
 2017الموارد لعام 

التمويل بالسلف 
 الكلية المفرج عنها

 حالة السداد

 ماليين الدوالرات األمريكية

 0.0 20.0 100.7 163.2 200700لعملية الممتدة ا إثيوبيا

 2.2 8.5 60.4 116.5 200737العملية الممتدة  كينيا

 0.0 10.0 70.4 105.7 200719العملية الممتدة  مالي

 2.2 38.5 المجموع
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عة بدرجة كبيرة.  2016وحققت السلف المقدَّمة في إطار التمويل بالسلف الكلية في عام  -27 المشروعات التي  توأشارنتائج مشج 

اع نتيجة لتراجع حاالت انقط البرنامجالناس الذين يخدمهم على فوائد ملموسة عادت إلى استخدم فيها التمويل بالِمنح الكلية 

خطوط اإلمداد أو تقليص حاالت تخفيض الحصص الغذائية، كما نجمت الفوائد عن الوفورات في المشتريات. وتستفيد بالفعل 

 المشاركة من زيادة إمكانية التنبؤ بسلطة اإلنفاق الممنوحة من خالل التمويل بالسلف الكلية. البرنامجعمليات 

وإذا وس عت تلك الفوائد من خالل نشر مزيد من السلف الواسعة النطاق فإن بوسعها أن تحقق للمستفيدين فوائد أكبر مما تحقق  -28

 الداخلي للمشروعات.لتمويل بالسلف الكلية أو اإلقراض المشروعات الرائدة لفي 

 ويجب أن يشمل أي توسيع للتمويل بالسلف الكلية اهتماماً بعوامل المخاطرة التي تشمل ما يلي: -29

 .إذا خ صصت المساهمات المستلمة ألنشطة أخرى، قد يتعذَّر سداد السلف المقدَّمة من خالل التمويل بالسلف الكلية 

 نفقات التمويل بالسلف الكلية مع شروط المانحين. وتعيق لمناظرةدوي تتطلب عملية السداد مستوى عالياً من التدخل الي 

 الجهود المطلوبة حالياً توسيع التمويل بالسلف الكلية.

وبرغم التحديات، فإن فوائد التمويل بالسلف الكلية تكفي لدعم مواصلة تقصي المفهوم والعمل مع الشركاء. وبدعم من مجموعة  -30

ر  نموذجاً لدعم توسيع التمويل بالسلف الكلية. وسوف يشمل هذا النموذج دوراً معززاً للجنة  البرنامجبوسطن االستشارية، سي طو 

التخصيص االستراتيجي للموارد والنظر في س بل استخدام الموارد المخصصة "بشروط ميسَّرة" بطريقة استراتيجية وبمزيد 

إنشاء شبكة أمان لتغطية التمويل بالسلف الكلية، وي عب ر ذلك  . وسوف تراعى أيضاً وسائلالبرنامجمن الكفاءة لتمويل أنشطة 

 عن دور االحتياطي التشغيلي في اإلقراض الداخلي للمشروعات عندما يتعذَّر سداد السلف.

 أثناء إعداد النموذج. 2017مع المجلس التنفيذي خالل عام  البرنامجوسوف يتشاور  -31

 2016استخدام حساب االستجابة العاجلة في 

لتوفير مساعدة عاجلة في حاالت الطوارئ. وتقدم مخصصات  1991العاجلة في ديسمبر/كانون األول  االستجابةنشئ حساب أ -32

من هذا الحساب )انظر الملحق الثاني( لعمليات تتطلب ضخ موارد بسرعة في حاالت مهددة لألرواح وليس من المتوقع فيها 

ألموال المتاحة في الحساب. وإذا لم يتلق المشروع أي مساهمات بعد تلقي تلقي مساهمات. وقد تضاف المساهمات إلى رصيد ا

 فقد يحول المخصص إلى منحة. –وليس من الممكن عندئذ تجديد المخصص  –مخصص لقرض من حساب االستجابة العاجلة 

ت اإلقراض المتجدد مليون دوالر أمريكي لتهيئة الحد األدنى من قدرا 50تحويل لمرة واحدة قدره  2015وأ جري في عام  -33

. وفي نفس العام، ارتفع المستوى المستهدف السنوي 1: 1ويستمر اإلقراض على أساس رفع مالي نسبته  (5).لحاالت الطوارئ

بغية زيادة قدرة البرنامج على توفير المساعدة في الوقت المناسب  مليون دوالر أمريكي 200لحساب االستجابة العاجلة إلى 

لتسليط مزيد الضوء على استخدام حساب  2015منذ منتصف عام  فصلية. وتصدر رسائل إخبارية رئأثناء حاالت الطوا

 االستجابة العاجلة. 

مليون دوالر أمريكي، ويتفق ذلك مع المتوسط في  47.6، بلغ مجموع إيرادات حساب االستجابة العاجلة 2016وفي عام  -34

مليون دوالر أمريكي الذي حدده المجلس في عام  200لمستهدف البالغ السنوات األخيرة، وإن كان أقل كثيراً من المستوى ا

2015 . 

                                                           
 .2017يناير/كانون الثاني  1مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة في  15أ جري تحويل إضافي لمبلغ  (5)
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 )بالدوالر األمريكي( 2016-2009 : تحركات حساب االستجابة العاجلة،4الجدول 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

المساهمات 

 الجديدة

52.7 37.3 38.1 56.2 52.1 53.1 107.3 47.6 

 215.2 164.2 182.0 165.3 126.1 161.9 151.9 6136. المخصصات

األموال 

 المجددة

86.3 113 104.4 82.4 88.6 132.6 95.3 125.2 

عملية  15(. واستخدمت هذه األموال في 4مليون دوالر أمريكي )الجدول  215.2بلغ مجموع مخصصات الحساب  2016وفي  -35

عملية كانت عملية طوارئ لالستجابة العاجلة  15ملية طوارئ منها ع 38ممتدة لإلغاثة واإلنعا،، وعملية خاصة واحدة، و

 .أقرت بموجب التفويض المخول للمديرين القطريين، والمديرين اإلقليميين، ومدير حاالت الطوارئ

قدمت أكبر مخصصات من الحساب لحالتي طوارئ في غرب أفريقيا واليمن تطلبت كلتاهما مخصصات كبيرة  2016في  -36

مالي في وقت لم تتوافر فيها مساهمات متوقعة لدعم اإلقراض الداخلي. وقدمت مخصصات كبيرة أخرى إلى:  لمعالجة نقص

مدغشقر، لتغطية ذروة موسم الجدب الممتد من  (2هايتي، للمساعدة والدعم في حالة طوارئ استجابة آلثار إعصار ماثيو؛  (1

للتخفيف من آثار انقطاع اإلمدادات ومساعدة السكان الضعفاء طيلة الصومال،  (3؛ 2017يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 

أوغندا،  (5جنوب السودان، للتوسع في عمليات اإلغاثة استجابة لتزايد انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع؛  (4موسم الجدب؛ 

 .لدعم الالجئين الوافدين إلى البلد من جنوب السودان

 13 مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 11.9عملية طوارئ باستجابة عاجلة قدرت قيمتها بمبلغ  15تمت الموافقة على  2016وفي  -37

 .2015مليون دوالر أمريكي في  12.3عملية بلغ المجموع فيها 
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 الصومال

من ماليين دوالر أمريكي  5مليون دوالر أمريكي من حساب االستجابة العاجلة، و 28 للبرنامج تلقى المكتب القطري 2016في 

طن من األغذية من مرفق اإلدارة الشاملة  14 469من شراء  البرنامجاإلقراض الداخلي للمشروعات. وبفضل هذه األموال تمكن 

مليون دوالر أمريكي إلجراء تحويالت قائمة على النقد )قسائم  7.9 البرنامجللسلع، وأتيح بذلك تسليم المساعدة بسرعة. كما وفر 

فاء. ودعمت األغذية والتحويالت القائمة على النقد اإلغاثة الطارئة، والمساعدة من أجل الوقاية من سوء إلكترونية( لصوماليين ضع

مستفيد. ونظرا ألن الصومال كانت تواجه نوبة جفاف قاسية،  840 000التغذية وعالجه، وأنشطة كسب العيش، وبحيث وصلت إلى 

ة في الغذاء والتحويالت القائمة على النقد. وبدون هذه الموارد كانت قدرة فقد جاء هذا التمويل في وقت حرج وغطى أوجه نقص مهم

 .المكتب القطري على التخفيف من االنقطاعات الكبيرة في اإلمدادات وعلى مساعدة الصوماليين الضعفاء ستقل إلى حد بعيد

 يريانيج

وجود وضع مثير للقلق في  2016رين األول في أكتوبر/تش (Cadre Harmonisé) أظهر تحليل أجري عن طريق اإلطار الموحد

شمال شرق نيجيريا مع وجود احتمال بحدوث تدهور في الشهور التالية. وكان مركز األزمة في واليتي بورنو ويوب حيث أدى انعدام 

عبئا  صبحاألمن ونقص فرص الوصول إلى األرض إلى سوء إنتاج الحبوب. وكان تدهور فرص الوصول إلى الغذاء بسبيله إلى أن ي

مليون نسمة والمقدر أنهم يعانون من انعدام األمن  4.6إضافيا بالنسبة لمعظم األسر في مناطق النزاع. ومن بين السكان البالغ عددهم 

مليون في حالة طوارئ، وهو ما تطلب مساعدة غذائية  1.8نسمة يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد و 55 000الغذائي كان هناك 

. كما أظهر تقرير اإلطار الموحد أن السكان كانوا يعانون من معدالت مرتفعة من سوء التغذية والوفيات مع قلة 2016حتى نهاية  عاجلة

 .فرص الوصول إلى المرافق الصحية والمساعدة اإلنسانية

لة. ق نيجيريا بصفة عاجتوسيع نطاق استجابته في شمال شر البرنامجوفي ضوء هذا الوضع وبناء على طلب الحكومة تعين على 

مليون دوالر من حساب االستجابة العاجلة، تمكن المكتب القطري من التوسع في عملياته المهمة إلنقاذ األرواح،  15وبفضل توفير 

نسمة في واليتي  787 000من أجل الوصول إلى  2017فغطى بسرعة جميع المتطلبات من توزيع الغذاء العام في يناير/كانون الثاني 

ورنو ويوب، وتوفير موارد إضافية من أجل تلبية المتطلبات بداية من فبراير/شباط فالحقا. وكان التوقيت المناسب لهذه األموال من ب

 .من تقديم االستجابة الالزمة وتعظيم مشترياته من األغذية البرنامجاألهمية بمكان في تمكين 

نسمة في أكتوبر/تشرين األول وصلت إلى مليون نسمة في  160 000ل إلى مستوى عملياته، فبعد الوصو البرنامجوبصفة عامة رفع 

ديسمبر/كانون األول وإلى أكثر من مليون نسمة بداية من يناير/كانون الثاني فالحقا في المناطق المتأثرة بالنزاع من الشمال الشرقي 

ج وعمليات توزيع األغذية التغذوية المتخصصة. وبينت النتائوذلك عن طريق التحويالت القائمة على النقد، والمساعدة الغذائية العينية 

أن عدد السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في واليتي بورنو ويوب انخفض تمشيا مع  2017األولية من مارس/آذار 

 .زيادة المساعدة اإلنسانية في الشهور األخيرة

بلدا بتكلفة بلغت مليوني دوالر أمريكي. وأدت آثار  12ستعداد لحاالت الطوارئ في ودعم حساب االستجابة العاجلة أيضاً اال -38

النينيو إلى وجود ظروف أصبح فيها الحد السنوي للتخصيص البالغ مليوني دوالر أمريكي لالستعداد للطوارئ كما حدده المجلس 

نة الرامي إلى تنقيح الحد السنوي بالنسبة على اقتراح األما 2016غير كاف. ووافق المجلس في يونيو/حزيران  2004في 

  .ماليين دوالر أمريكي 6لالستعداد وما يتعلق به من تقييمات االحتياجات بحيث يصبح 

مليون دوالر أمريكي  59مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ  13.8بلغ رصيد حساب االستجابة العاجلة  2016وفي نهاية عام  -39

لت إلى ِمنح، وبلغ مجموع ا .2015في نهاية   148.9لسلف المستحقة المقدَّمة إلى المشروعات ولكن لم تسّدد بعد أو التي حو 

 مليون دوالر أمريكي في نهاية السنة.

 2016المنح المقدمة من حساب االستجابة العاجلة خالل 

بلغ مجموع هذه . و2016خمسة وثالثون مخصصا كهبات أو حولت إلى هبات خالل  2016و 2015قدم من الحساب خالل  -40

مليون دوالر أمريكي، بما في ذلك المخصصات التي قدمت لعمليات الطوارئ ذات االستجابة العاجلة ودعما  44.8المخصصات 

 .ألنشطة االستعداد
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  التمويل بالسلف لشراء األغذية قبل ورود الطلبات من المشروعات

ورود طلبات بهذا الشأن من المشروعات. ويعزز ذلك من فعالية  شراء األغذية قبلالقيام بيتيح مرفق اإلدارة الشاملة للسلع  -41

 استغالل ظروف للبرنامجعن طريق توقع االحتياجات والموارد، وتحريك عملية اإلمداد في وقت مبكر، مما يتيح البرنامج 

األغذية قبل طلبها  السوق المواتية، واختصار مدة االستجابة في حاالت الطوارئ. ويدار المرفق من خالل حساب خاص لشراء

 من المشروعات.

بمخزونات األغذية لمجاالت تشغيلية معيَّنة من أجل تقليص الفترات الزمنية الالزمة للتسليم. وت جدَّد المخزونات  البرنامجويحتفظ  -42

ؤكدة ي مساهمات مبناًء على الطلبات المجمَّعة والموارد وحاالت النقص المتوقعة. ويتم اإلفراج عن األغذية للمشروعات بعد تلق

أو بعد الحصول على س لف من آلية اإلقراض الداخلي للمشروعات أو من حساب االستجابة العاجلة. ومنذ إنشاء هذا المرفق في 

مليون دوالر أمريكي من أجل عمليات تغطي  350مليون دوالر أمريكي إلى  60، زاد المستوى المعتمد له من 2008عام 

 يد من األغذية غير الحبوب. مناطق كبيرة ولتوفير المز

  2016 عام أهم األحداث في

ل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع 2016في عام  -43 مكتباً قطرياً. وهذه أكبر كمية سلمها  42مليون طن من األغذية إلى  1.4، حوَّ

دد المستفيدين الذين ، ويعني ذلك زيادة ع2015في المائة مقارنة بعام  61المرفق على اإلطالق، وهي ت مثل زيادة نسبتها 

هلة اإلمداد. وبلغت حصة المرفق  في  52والبرنامج، في المائة من مجموع األغذية التي وزعها  36استفادوا من اختصار م 

لة بأموال نقدية. وباإلضافة إلى تقليص المهلة الزمنية إلى أدنى حد، أتاح المرفق   رنامجللبالمائة من جميع المشتريات المموَّ

في المائة من السلع المشتراة من  40على أكثر من  البرنامجه المتمث ل في زيادة مشترياته من البلدان النامية. وحصل ب لوغ هدف

 من أسواق محلية وإقليمية في شرق وغرب أفريقيا والجنوب األفريقي.  2016خالل المرفق في عام 

في المائة عن عمليات الشراء التقليدية، وتجاوز هدف  52نسبة يوماً، أي أقل ب 46وبلغ متوسط المهلة الزمنية لهذه المشتريات  -44

طن متري في عام  400 000و البرنامجفي المائة. وبلغ متوسط المخزون الشهري في إمدادات  50اختصار مدة المهلة بنسبة 

موانئ ي نات غير المباعة فمن تلبية المتطلبات التشغيلية فوراً. وقلصت المخزو البرنامج؛ ومكَّن استقرار تدفق إمدادات 2016

 طن متري، وخفض ذلك إلى أدنى حد تكاليف التخزين لفترات طويلة. 25 000إلى أدنى حدودها، وهي  التفريغ

في المائة  26طن من األغذية للمكاتب القطرية في خط إمدادات شرق إفريقيا، أي بزيادة بنسبة  766 000تم تسليم  2016وفي  -45

ـ  41متوسط مدة المهلة . وكان 2015في الكمية عن   يوما في حالة السلع المشتراة عن طريق األساليب التقليدية. 99يوما مقارنة ب

لظاهرة النينيو في الجنوب األفريقي، ضمن مرفق اإلدارة الشاملة للسلع توفير خط  3وعقب تنشيط االستجابة من المستوى  -46

هة إلى البلدان المتأثرة بحا طن  301 000لة الطوارئ. وكانت مشتريات األغذية من المرفق، وهي مستمر من اإلمدادات الموجَّ

 106يوماً مقابل  67طن متري. وكان متوسط مدة المهلة  40 000، وهي 2015متري، أكبر كثيراً من الكمية المشتراة في عام 

 أيام للمشتريات التقليدية.

طن متري من الغذاء للمكاتب القطرية. وكان متوسط مدة  167 000ومن خالل خط إمدادات المرفق في غرب أفريقيا تم تسليم  -47

يوما في حاالت الشراء التقليدية. وكانت للمرفق أهمية بالغة في ضمان خط ثابت لإلمداد  90يوما مقارنة بمهلة مدتها  34المهلة 

 .2016طري منذ إبريل طن من األغذية إلى المكتب الق 14 000استجابة لحالة الطوارئ المتصاعدة في نيجيريا، مع تحويل 

 بالسلف الخدمات المؤسسية تمويل

د البرنامج الع2019-2017بعد االنتهاء من وضع خطة اإلدارة ) -48 جزءا من  2016المركبات في أواخر عام  تأجيرالمي ل(، سدَّ

لى الذي كان قد تلقاه. وفي ظل توقع عدم الحاجة إلى مزيد من السلف في عام  ضميمة خطة  ، خفَّضت2017التمويل األوَّ

 .مليون دوالر أمريكي 15تأجير المركبات إلى المجمع العالمي لخط االئتمان الخاص ب (6)اإلدارة

                                                           
(6) .WFP/EB.1/2017/5/1/Rev.1 
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دعم نظام دعم تنفيذ  (1مليون دوالر أمريكي من مرفق الميزنة الرأسمالية إلى:  12.8وقدمت ثماني سلف بلغ مجموعها  -49

االرتفاع بمستوى المرافق في  (2مليون دوالر أمريكي؛  33.1إلى  2013اللوجستيات، وهو ما وصل بمجموع السلف منذ 

فأصبح هناك  2016مواصلة دعم قاعدة اللوجستيات اإلنسانية في جيبوتي. وتم نشر النظام المذكور في  (3غارو، الصومال؛ 

يعمل فيها، وهو  مليون دوالر أمريكي من مشروعات كان النظام 14.8أمكن استرداد  2016بلدا على الخط. وبحلول نهاية  83

  .ما أبقي الرصيد غير المسدد دون عتبة العشرين مليون دوالر أمريكي التي أقرت لهذا المخطط الرائد للميزنة الرأسمالية

مليون دوالر أمريكي ألنشطة الرسم نظير الخدمة التي تركز على الصحة،  34.9سلفة بلغ مجموعها  18وخالل السنة قدمت  -50

 التقييمات.واألمن، واالتصاالت، و
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 )بالدوالر األمريكي( 2016ديسمبر/كانون األول  31الملحق األول: المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الجهة المانحة

        -   904   -   -   مصرف التنمية األفريقي
        -   -   -   -   الجزائر

        -   -   -   -   األرجنتين
  760 16  342 7  679 13  157 491   -   -  500 447 9   -   أستراليا
 592 586 5 973 530 5 497 142 9  201 603 6  097 765 7  355 962 2  697 465 5  470 406 1  289 164 1  000 000 1   بلجيكا

        186 1   -   -   -   بوركينا فاسو
 546 612 4 466 749 4 981 489 5  384 925 4  252 814 5  169 058 5  892 398 5  113 680 8  829 343 10  753 568 6   كندا

 000 500 000 488      -   131   370 17  917 13   الصين

      091 38   -   -   -   -   كوبا
        -   -   -   -  قبرص
        -  649   -   -   هورية التشيكيةالجم

 659 252 7 820 666 7 727 057 9  747 114 8  736 978 7  976 70   -  669 281   -   -   الدانمرك

        -   -   -   -   جزر فارو
      426 366  588 12  799 079 1  762 619  667 104   فنلندا
 379 113 379 113    658 12  691 5  998 82  811 463  215 596   فرنسا

 756 219 2 941 352 2 621 758 2  520 652 2   604 047 3  315 395  892 722 5   -  926 474 1   ألمانيا

        -  947 3  460 1  168 19   الجمهورية التشيكية
        -   -   -   -  الكرسي الرسولي

      841 9   -   -  668  676 3   أيسلندا
        -   -   -  243   إندونيسيا
 903 946 1 881 968 3 941 352 2  060 388 2  901 264 2  700 329 2  009 973 1  565 882 1  467 356 2  945 807 1   آيرلندا

        -   -   -  531   إسرائيل
        -   369 383   -   -   إيطاليا

    602 658  000 672  000 600   -  000 400  312 817  000 400   اليابان 
        -   -   -   -   جمهورية كوريا

 333 101 893 107 962 110  496 110  788 108  454 114  239 94  495 88  987 95  104 43   ليختنشتاين

 893 566 167 561 563 691  426 678  241 670  225 704  948 672  168 656   -   -   لكسمبرغ

        -   -  213 4   -   ماليزيا
       157   -   -   -   مالطة

       722 1   -   -   -   موريتانيا
     507 138    -   352 246 3   728 638 5  455 336 5   هولندا
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 )بالدوالر األمريكي( 2016ديسمبر/كانون األول  31الملحق األول: المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 الجهة المانحة

  013 7      -   973   046 2   -   نيوزيلندا
 000 000 10 449 247 9 094 230 12  063 264 12  825 674 12  865 231 13  627 812 11  132 965 12  706 885 9  706 849 4   النرويج

       656   -   -   -   ع مان
       396 13   -   -   -   منظمة البلدان المصدرة للنفط

     132 1    -  747 4   -   -   بولندا
 916 51       -  610 2   -   -   المملكة العربية السعودية

        -   -  126 2   -   سنغافورة
     615 2      -   -   سلوفينيا

       075 213   -   -   -   -   جنوب أفريقيا
  991 55 866 686  201 4    615 220   -  843 259 4  345 217 14   -   إسبانيا
 397 099 4 493 963 3 947 788 3  243 062 8  930 699 3   789 567 4  946 921 4  914 929 3  489 429 3  324 001 3   السويد

 392 536 6 754 316 6 833 820 6  411 621 5  535 189 5  749 828 2  289 859 1  703 118 2  494 935 1  404 640 1   سويسرا

        -   113   -   -   تايلند
        -   087 7   -   -   تركيا

     833 220 9  770 281 1  384 52  235 488  628 222   -   المملكة المتحدة
 000 000 4 000 000 5      -   -   -   -  الواليات المتحدة األمريكية

الفوائد المحصلة من حساب 

االستجابة العاجلة )منذ 

        239 13   290 27   -   -   (2009سبتمبر/أيلول 
  734 146 57    (178 4)  187 702 4  513 022 5  788 48  200 40  أخرى* جهات

 767 587 47 714 293 107 031 131 53 696 090 52 070 215 56 344 145 38 167 397 37 682 743 52 018 715 60 234 901 26  المجموع الكلي

            
 .حساب تسوية دعم البرامج واإلدارةمن  مليون دوالر أمريكي 50ل مبلغ فإن "جهات أخرى" تتضمن تحوي 2016بالنسبة لعام  *
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

 الطوارئمدير  االستجابة العاجلة في إطار عمليات الطوارئ الموافق عليها بموجب السلطة المخولة للمديرين القطريين/اإلقليميين/

 415 374 1 2016ن الثاني يناير/كانو 28 باراغوي في الفيضانات من المتضررة لألسر الطارئة االستجابة 200937 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  باراغواي

 580 934 2016فبراير/شباط  22 االستجابة الطارئة لمعالجة آثار أوضاع الجفاف الناجمة عن النينيو في ليسوتو 200939 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  ليسوتو

 580 667 2016مارس/آذار  04 استجابة فيجي الطارئة إلعصار وينستون المداري 200952 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  فيجي

ة ظاهرالناجم عن  من الجفاف المتضررةتقديم مساعدة طارئة لألسر الضعيفة  200954 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  سوازيالند

 ندسوازيالالنينيو في 

 587 635 2016مارس/آذار  30

 الغذائي األمن من بشدة المحرومين ألطفالا لصغار لألرواح المنقذ الدعم 200969 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  نيجيريا

 نيجيريا شرق شمال في األمن وانعدام النزاع من والمتضررين

 869 401 1 2016أبريل/نيسان  18

 823 327 2016مايو/أيار  16 كارنالي في للجفاف االستجابة 200983 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  نيبال

 615 308 2016يوليو/تموز  21 السودان جنوب في للنزاع استجابة الطوارئ عملية 201013 عاجلةاستجابة  -عملية طوارئ  جنوب السودان

 630 402 2016يوليو/تموز  26 جنوب السودان مناستجابة المكتب القطري ألوغندا لتدفق الالجئين  201010 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  أوغندا

ألرضية ا واالنزالقاتللسكان المتأثرين بالفيضانات  الطارئة المساعدة الغذائية 201015 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  رواندا

 في شمال رواندا )منطقة غاكينكي(

 033 823 2016أغسطس/آب  11

 627 791 2016أغسطس/آب  19 المعتدل في المناطق المتأثرة بالجفاف الحادسوء التغذية المتعلق بالتدخل  201017 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  ليشتي -تيمور 

 648 242 1 2016سبتمبر/أيلول  09 الدعم اإلنساني للعائدين األفغان من باكستان 201023 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  أفغانستان

جمهورية بوليفيا المتعددة 

 القوميات

 037 229 1 2016سبتمبر/أيلول  16 أوروروبالجفاف في مقاطعة  المساعدة للسكان المتأثرين 201021 استجابة عاجلة -عملية طوارئ 

 283 882 2016أكتوبر/تشرين األول  03 ماثيو في منطقة الكاريبي ضحايا إعصارلمساعدة ال 201030 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  بنما
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

 024 390 2016أكتوبر/تشرين األول  24 ياحالدعم الموجه إلى األسر المتأثرة بالفيضانات وعواصف الر 201036 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  غامبيا

 289 467 2016ديسمبر/كانون األول  19 المساعدة للسكان المشردين في محافظة بول 201039 استجابة عاجلة -عملية طوارئ   الكونغو

 المجموع الفرعي
 

      11 879 040 

 أنشطة االستعداد
   

  

 014 234 2016يناير/كانون الثاني  06 في بابوا غينيا الجديدة أنشطة االستعداد الخاصة 200930 للطوارئاالستعداد واالستجابة  بابوا غينيا الجديدة

 244 85 2016يناير/كانون الثاني  07 تقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ في هايتي 200922 االستعداد واالستجابة للطوارئ هايتي

 000 12 2016يناير/كانون الثاني  07 في زامبيا 2016نظم رصد متزايدة توقعا ألثر ظاهرة النينيو في عام  200911 االستعداد واالستجابة للطوارئ زامبيا

أنشطة االستعداد الخاصة في البيرو لتحسين إجراءات االستعداد لحاالت  200921 االستعداد واالستجابة للطوارئ بيرو

 المقاطعات الشمالية من البالد الطوارئ المحتملة الناجمة عن ظاهرة النينيو في 

 090 75 2016يناير/كانون الثاني  07

 976 13 2016يناير/كانون الثاني  07 أنشطة االستعداد الخاصة في باراغواي لتحسين قدرات االستعداد واالستجابة 200918 االستعداد واالستجابة للطوارئ باراغواي

جمهورية بوليفيا المتعددة 

 القوميات

أنشطة االستعداد الخاصة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات لتحسين أنشطة  200917 د واالستجابة للطوارئاالستعدا

 االستعداد

 083 4 2016يناير/كانون الثاني  07

 627 194 2016يناير/كانون الثاني  29 ظاهرة النينيو –أنشطة االستعداد الخاصة  200915 االستعداد واالستجابة للطوارئ إكوادور

 300 197 2016فبراير/شباط  10 ظاهرة النينيو –أنشطة االستعداد الخاصة  200916 االستعداد واالستجابة للطوارئ كولومبيا

 أنشطة االستعداد الخاصة لجمهورية أفريقيا الوسطى 200955 االستعداد واالستجابة للطوارئ جمهورية أفريقيا الوسطى

 

 620 257 2016مارس/آذار  04

 374 280 2016يوليو/تموز  07 أنشطة االستعداد للطوارئ في نيجيريا 200965 االستعداد واالستجابة للطوارئ ريانيجي
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

 007 262 2016أبريل/نيسان  29 أنشطة االستعداد الخاصة في أرمينيا 200968 االستعداد واالستجابة للطوارئ أرمينيا

إلنمائية بالنينيو التابع للجماعة ا المعنيتقديم الدعم لمركز اللوجستيات والتنسيق  200979 االستعداد واالستجابة للطوارئ جنوب أفريقيا 

 للجنوب األفريقي

 226 136 2016يونيو/حزيران  06

 193 280 2016أكتوبر/تشرين األول  05 إعصار ماثيوبشأن  االستعداد للطوارئ 201031 االستعداد واالستجابة للطوارئ هايتي

 المجموع الفرعي
 

      2 032 754 

 مخصصات
    

  

 000 000 7 2016يناير/كانون الثاني  05 اإلنسانية في جمهورية جنوب السودانتقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة  200786 عملية خاصة جنوب السودان

في جمهورية دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 000 400 5 2016يناير/كانون الثاني  27

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 000 384 1 2016فبراير/شباط  02

 115 280 2016فبراير/شباط  24 المساعدة الغذائية لالجئين من بوتان في نيبال 200787 لإلغاثة واإلنعا، عملية ممتدة نيبال

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة  200777 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 بانعدام األمن في شمال نيجيريا

 713 485 2016مارس/آذار  02

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 904 286 2 2016مارس/آذار  17

رية دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهو 200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 738 803 2 2016مارس/آذار  17

 240 769 2 2016أبريل/نيسان  12 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود 200692 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مالوي

 470 196 8 2016أبريل/نيسان  26 إكوادور في الزالزل من تضررينالم للسكان الطارئة الغذائية المساعدة 200665 عملية طوارئ إكوادور
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع  200844 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الصومال

 الصومال باألمن الغذائي

 000 000 10 2016مايو/أيار  02

المساعدة الغذائية والتغذوية لإلغاثة واإلنعا،، ولدعم االنتقال وتعزيز القدرات  200572 اثة واإلنعا،عملية ممتدة لإلغ جنوب السودان

 ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

 000 000 10 2016مايو/أيار  02

مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  200890 عملية طوارئ اليمن

 ين من النزاع في اليمنوالمتضرر

 000 000 20 2016مايو/أيار  27

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 000 105 3 2016يوليو/تموز  05

 158 869 1 2016يوليو/تموز  07 ين باألزمة في ليبيامساعدة السكان المتأثر 200925 عملية طوارئ ليبيا

الشرق األوسط، وشمال 

أفريقيا، وأوروبا الشرقية، 

 وآسيا الوسطى

المساعدة الغذائية للسوريين الضعفاء في األردن، ولبنان، والعراق، وتركيا،  200433 عملية طوارئ

 ومصر المتأثرين بالنزاع في الجمهورية العربية السورية

 289 467 2016ليو/تموز يو 07

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع  200844 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الصومال

 الصومال باألمن الغذائي

 043 275 4 2016يوليو/تموز  21

لمحلية والنظم الحكومية على الصمود في المناطق تعزيز قدرة المجتمعات ا 200743 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الفلبين

 المتضررة من الصراع والكوارث

 176 030 1 2016أغسطس/آب  17

حماية سبل كسب العيش، وتخفيض نقص التغذية، وبناء القدرة على الصمود من  200640 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، موريتانيا

 المهاراتخالل شبكات األمان، وإنشاء األصول، وتنمية 

 616 962 1 2016سبتمبر/أيلول  05

 000 000 5 2016سبتمبر/أيلول  09 تعزيز القدرة على المقاومة لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن 200583 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، النيجر

ل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين بناء القدرة على الصمود، حماية سب 200713 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا،  تشاد

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين

 579 934 2016أكتوبر/تشرين األول  10
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

 000 000 10 2016أكتوبر/تشرين األول  14 تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي 200618 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، هايتي

 000 000 2 2016أكتوبر/تشرين األول  18 المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا 200603 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا،  المتحدة جمهورية تنزانيا

 620 998 1 2016أكتوبر/تشرين األول  18 المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات المحلية المتأثرة بإعصار ماثيو في كوبا 201034 عملية طوارئ كوبا

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث  200735 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مدغشقر

ائي الغذ الطبيعية، وبناء صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن

 في مدغشقر

 051 516 7 2016أكتوبر/تشرين األول  18

 366 269 4 2016أكتوبر/تشرين األول  21 االنتقال: نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان 200867 لية ممتدة لإلغاثة واإلنعا،عم باكستان

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع  200844 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الصومال

 ئيالصومال باألمن الغذا

 691 482 13 2016أكتوبر/تشرين األول  21

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة  200832 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا،

 جمهورية الكونغو الديمقراطيةى في األخر

 000 970 5 2016نوفمبر/تشرين الثاني  07

 000 000 8 2016نوفمبر/تشرين الثاني  22 تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية 200447 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، نستانأفغا

 000 000 10 2016نوفمبر/تشرين الثاني  22 في أوغندا المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة 200852 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، أوغندا

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة  200777 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 بانعدام األمن في شمال نيجيريا

 000 000 15 2016نوفمبر/تشرين الثاني  29
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 2016خالل المرصودة الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة 

رقم  نوع المشروع الجهة المتلقية

 المشروع

 تاريخ الموافقة اسم المشروع
المخصصات الموافق 

)بالدوالر  عليها

باستثناء  األمريكي(

ف الدعم غير تكالي

 المباشرة

رة من األزمة الحادثة في جمهورية دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضر 200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

 000 162 8 2016ديسمبر/كانون األول  05

مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي  200890 عملية طوارئ اليمن

 والمتضررين من النزاع في اليمن

 373 780 15 2016ديسمبر/كانون األول  21

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث  200735 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مدغشقر

ائي الغذ الطبيعية، وبناء صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن

 في مدغشقر

 392 845 9 2016ديسمبر/كانون األول  21

 534 274 201         المجموع الفرعي

 328 186 215         المجموع الكلي 
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

 646 215 4 2 تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية 200447 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، أفغانستان

 722 970 2 8 مساعدة الالجئين من الصحراء الغربية 200301 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الجزائر

 478 113 3 مساعدة غذائية للسكان المتضررين من الفيضانات في جنوب شرق بنغالديش 200896 بة عاجلةاستجا -عملية طوارئ  بنغالديش

 483 4 2 تقديم المساعدة للسكان المتأثرين بالجفاف في جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات 200625 عملية طوارئ جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات

 160 12 2 االستجابة للطوارئ بالنسبة لألسر المتضررة من الفيضانات في سانتا كروز الشمالية 200902 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  اتالقوميجمهورية بوليفيا المتعددة 

 تعدادلتحسين أنشطة االس أنشطة االستعداد الخاصة في دولة بوليفيا المتعددة القوميات 200917 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  جمهورية بوليفيا المتعددة القوميات

 ظاهرة النينيوفيما يتعلق ب

2 833 

 000 300 1 بناء القدرة على الصمود، والحد من سوء التغذية 200509 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، بوركينا فاسو

 ي في بورونديالعنف السياس للسكان المتضررين منالمساعدة الغذائية  200851 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  بوروندي

 

1 36 817 

من جمهورية أفريقيا  تحسين الوضع التغذوي وإعادة بناء سبل العيش لدى الالجئين 200552 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الكاميرون

 الوسطى والسكان المضيفين في الكاميرون

1 65 

الجئين والضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات المساعدة الغذائية الموجهة ل 200289 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا،  تشاد

 الغذائية المتكررة

3 10 034 

بناء القدرة على الصمود، حماية سبل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين  200713 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، تشاد

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين

2 981 742 

 143 4 1 ظاهرة النينيو –أنشطة االستعداد الخاصة  200916 تجابة للطوارئاالستعداد واالس كولومبيا

 463 530 1 1 المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات المحلية المتأثرة بإعصار ماثيو في كوبا 201034 عملية طوارئ كوبا
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

 708 15 1 جمهورية الكونغو الديمقراطية الخاصة فيداد أنشطة االستع 200854 االستعداد واالستجابة للطوارئ جمهورية الكونغو الديمقراطية

 المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى 200832 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، جمهورية الكونغو الديمقراطية

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية

3 3 000 050 

 922 14 1 الالجئون من اليمن 200837 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  جيبوتي

 104 528 1 8 في إكوادورمن الزلزال للسكان المتضررين المساعدة الغذائية الطارئة  200665 عملية طوارئ إكوادور

 580 667 2 استجابة فيجي الطارئة إلعصار وينستون المداري 200952 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  فيجي

 866 168 1 المساعدة لالجئين والمهاجرين في اليونان 200899 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  ناليونا

 535 10 1 أنشطة االستعداد الخاصة في هايتي 200850 االستعداد واالستجابة للطوارئ هايتي

 538 74 3 تيتقدير األمن الغذائي في حاالت الطوارئ في هاي 200922 االستعداد واالستجابة للطوارئ هايتي

 558 122 2 6 تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي 200618 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، هايتي

هة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق في جمهورية إيران اإلسال 200310 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، جمهورية إيران اإلسالمية   260 300 3 ية مالمساعدة الموجَّ

 239 146 1 وإعادة بنائها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة العيش كسب حماية س بل 200294 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، كينيا

 893 111 4 7 ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة 200736 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، كينيا

 620 894 6 المساعدة الغذائية لالجئين 200737 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، ينياك

 580 934 7 االستجابة الطارئة لمعالجة آثار أوضاع الجفاف الناجمة عن النينيو في ليسوتو 200939 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  ليسوتو

 158 869 1 4 زمة في ليبيامساعدة السكان المتأثرين باأل 200925 عملية طوارئ ليبيا
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث  200735 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مدغشقر

 قرفي مدغش الطبيعية، وبناء صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن

2 3 000 000 

المساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من الفيضانات  200810 ة عاجلةاستجاب -عملية طوارئ  مالوي

 في مالوي

1 26 786 

 547 346 3 9 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود 200692 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مالوي

مساعدة المجموعات السكانية المتأثرة باألزمات في مالي: المشردون داخليا، واألسر  200525 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، مالي

 المضيفة، والمجتمعات المحلية الضعيفة

1 539 

حماية سبل كسب العيش، وتخفيض نقص التغذية، وبناء القدرة على الصمود من  200640 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، موريتانيا

 ، وإنشاء األصول، وتنمية المهاراتخالل شبكات األمان

3 1 669 034 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 726 136 8 المساعدة الغذائية للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من النزاعات 200257 عملية طوارئ

عات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب المساعدة الغذائية الطارئة للمجمو 200668 عملية طوارئ نيبال

 نيبال

4 253 286 

المساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب  200983 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  نيبال

 نيبال

1 153 600 

 870 715 5 جئين من بوتان في نيبالالمساعدة الغذائية لال 200787 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، نيبال

 846 428 1 2 تعزيز القدرة على المقاومة لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن 200583 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، النيجر

 312 12 1 أنشطة االستعداد للطوارئ في نيجيريا 200965 االستعداد واالستجابة للطوارئ نيجيريا
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

 911 100 1 المساعدة الغذائية الطارئة لغير الالجئين في قطاع غزة 200298 عملية طوارئ دولة فلسطين

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع  200709 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، دولة فلسطين

 غزة

3 2 786 

 311 1 1 لالستعداد لالستجابة في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ البرنامجدعم  200889 ابة للطوارئاالستعداد واالستج سيا والمحيط الهادئآ

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

 المساعدة الغذائية للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من النزاعات 200257 عملية طوارئ

 

1 -1 755 

 000 500 1 األمن في ماليالمشردين داخليا والمتأثرين بانعدام مساعدة الالجئين واألشخاص  200438 عملية طوارئ يقياغرب أفر

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة  200777 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 بانعدام األمن في شمال نيجيريا

4 1 264 778 

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 الوسطى وأثرها اإلقليمي

22 12 449 844 

 000 500 3 ن العائدينالمساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء والالجئي 200744 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، غرب أفريقيا

 781 339 1 2 االنتقال: نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان 200867 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، باكستان

يما ف واالستجابةأنشطة االستعداد الخاصة في باراغواي لتحسين قدرات االستعداد  200918 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  باراغواي

  هرة النينيويتعلق بظا

2 480 

 313 208 2 االستجابة الطارئة لألسر المتضررة من الفيضانات في باراغوي 200937 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  باراغواي
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

ية في األرض واالنزالقاتللسكان المتأثرين بالفيضانات  الطارئة المساعدة الغذائية 201015 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  رواندا

 رواندا )منطقة غاكينكي(شمال 

1 823 033 

لية والمجتمعات المحمنطقة كازامانس الطبيعية مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، السنغال

 اإلنتاجالمتأثرة بعجز 

2 313 186 

 257 904 3 11 والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيفتعزيز األمن الغذائي  200443 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الصومال

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع  200844 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، الصومال

 الصومال باألمن الغذائي

33 27 178 104 

 000 000 7 7 اإلنسانية في جمهورية جنوب السودانلمساعدة تقديم خدمات النقل الجوي ل 200786 عملية خاصة جنوب السودان

المساعدة الغذائية والتغذوية لإلغاثة واإلنعا،، ولدعم االنتقال وتعزيز القدرات  200572 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، السودانجنوب 

 في جنوب السودان ضمانا لحلول مستدامة لمشكلة الجوع

8 1 276 202 

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من  200808 ممتدة لإلغاثة واإلنعا، عملية السودان

 الضعف المزمن

1 400 763 

 0 2 العربيةالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ العربية السوريةالجمهورية 

تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في الجمهورية  200788 عملية خاصة العربية السوريةورية الجمه

 العربية السورية

1 750 000 

نية يارات الطيالمساعدة للسكان المعزولين و/أو الذين فقدوا سبل عيشهم نتيجة االنه 200897 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  طاجيكستان

 المفاجئة والهائلة

1 36 346 

 240 9 1 المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين البورونديين في جمهورية تنزانيا المتحدة 200853 استجابة عاجلة -عملية طوارئ   جمهورية تنزانيا المتحدة
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 (2016)الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

عدد  اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المعامالت 

 المتجددة

 المخصصات الموافق عليها

 باستثناء )بالدوالر األمريكي(

 ير المباشرةتكاليف الدعم غ

 000 000 2 3 ذائية لالجئين في شمال غرب تنزانياالمساعدة الغ 200603 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، جمهورية تنزانيا المتحدة

 627 791 1 المعتدل في المناطق المتأثرة بالجفاف الحادسوء التغذية المتعلق بالتدخل  201017 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  ليشتي –تيمور 

 356 523 1 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة 200852 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، أوغندا

 288 41 1 2014االستجابة للنزاع في أوكرانيا عام  200759 استجابة عاجلة -عملية طوارئ  أوكرانيا

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية أفريقيا  200799 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 الوسطى وأثرها اإلقليمي

1 4 189 

مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من  200890 عملية طوارئ اليمن

 النزاع في اليمن

14 26 805 729 

 639 203 5 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود أمام انعدام األمن الغذائي 200453 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعا، زمبابوي

 وع الكلي المجم
    

125 211 152 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 اإلقراض الداخلي للمشروعاتسلف 

 

  

 بالمدارس الفتيات والتحاق االبتدائي التعليم دعم مشروع إنمائي 200288 تشاد
 فبراير/شباط 03

2016 
 560 747  

  768 635   2016 مايو/أيار 20 (2017-2012بنغالديش ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200243 بنغالديش

 مالوي
 (2016-2012مالوي ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200287

يناير/كانون الثاني  22

2016  
 665 079  

  807 746 3 2016يوليو/تموز  26 (2016-2012مالوي ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200287 مالوي

 مالوي
 (2016-2012مالوي ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200287

 أغسطس/آب 18

2016 
 700 935  

 مالوي
 (2016-2012مالوي ) –ة البرامج القطري برنامج قطري 200287

 أغسطس/آب 30

2016 
 443 432  

 مالوي
 (2016-2012مالوي ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200287

نوفمبر/تشرين  08

  485 364 3 2016الثان 

 مالوي
 (2016-2012مالوي ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200287

نوفمبر/تشرين  24

 2016الثاني 
1 387 989  

 (2017-2013غينيا ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200326 غينيا
يناير/كانون الثاني  19 

2016 
 673 340  

 (2018-2013نيكاراغوا ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200434 نيكاراغوا
أكتوبر/تشرين  14

 2016األول 
 940 873  

 (2018-2013وا )نيكاراغ –البرامج القطرية  برنامج قطري 200434 نيكاراغوا
ديسمبر/كانون  30

 2016األول 
 233 645  

 (2020-2013) طاجيكستان –البرامج القطرية  برنامج قطري 200813 طاجيكستان
أكتوبر/تشرين  05

 2016األول 
1 401 830  

 200891 زامبيا
 برنامج قطري

  290 467  2016أبريل/نيسان  07 (2020-2016) زامبيا –البرامج القطرية 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

  400 151 1 2016 مايو/أيار 11 (2020-2016ا )أوغند –البرامج القطرية  برنامج قطري 200894 وغنداأ

 أوغندا
  446 500 1 2016 يوليو/تموز 19 (2020-2016أوغندا ) –البرامج القطرية  برنامج قطري 200894

 العربية السوريةالجمهورية 
 عملية طوارئ 200339

لعربية اة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية المساعدة الغذائية الطارئ

 السورية

يناير/كانون الثاني  18

2016 
30 380 817  

 العربية السوريةالجمهورية 
 عملية طوارئ 200339

لعربية االمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية 

 السورية

 فبراير/شباط 17

2016 
25 215 055  

 العربية السوريةالجمهورية 
 عملية طوارئ 200339

لعربية االمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية 

 السورية
  184 823 22 2016 مارس/آذار 17

 العربية السوريةالجمهورية 
 عملية طوارئ 200339

لعربية اقل في الجمهورية المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقال

 السورية
  665 842 93 2016 مارس/آذار 17

 العربية السوريةالجمهورية 
 عملية طوارئ 200339

لعربية االمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية 

 السورية
  771 462 4 2016 مايو/أيار 16

 عملية طوارئ 200339 العربية السوريةالجمهورية 
لعربية االمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية 

 السورية
  000 000 55 2016 يوليو/تموز 12

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

  الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 200433

يا، والعراق، وترك المساعدة الغذائية للسوريين الضعفاء في األردن، ولبنان،

 ومصر المتأثرين بالنزاع في الجمهورية العربية السورية

 فبراير/شباط 11

2016 
3 146 417  

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

  الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 200433

المساعدة الغذائية للسوريين الضعفاء في األردن، ولبنان، والعراق، وتركيا، 

 متأثرين باألحداث في الجمهورية العربية السوريةومصر ال
  932 942 64 2016 يوليو/تموز 26

الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا 

  الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 200433

المساعدة الغذائية للسوريين الضعفاء في األردن، ولبنان، والعراق، وتركيا، 

 هورية العربية السوريةومصر المتأثرين باألحداث في الجم

ديسمبر/كانون  21

 2016 األول
 822 430  

 المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية طوارئ 200677  العراق
فبراير/شباط  26

2016 
3 248 593  

  العراق
  824 222 9 2016مارس/آذار  16 المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية طوارئ 200677
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

  000 720 3 2016مارس/آذار  23 المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية طوارئ 200677  العراق

  العراق
 المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبار عملية طوارئ 200677

أغسطس/آب  19

2016 
25 931 727  

  العراق
  588 691 18 2016سبتمبر/أيلول  1 ساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة األنبارالم عملية طوارئ 200677

 في شرق أوكرانيا المساعدة الطارئة للمدنيين المتأثرين بالنزاع عملية طوارئ 200765 أوكرانيا
يناير/كانون الثاني  29

2016 
 708 198  

 أوكرانيا
 ن المتأثرين بالنزاع في شرق أوكرانياالمساعدة الطارئة للمدنيي عملية طوارئ 200765

فبراير/شباط  10

2016 
2 803 738  

 أوكرانيا
  000 730 2 2016مارس/آذار  23 المساعدة الطارئة للمدنيين المتأثرين بالنزاع في شرق أوكرانيا عملية طوارئ 200765

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
اميرون وتشاد والنيجر المتأثرة توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الك

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

يناير/كانون الثاني  28

2016 
2 102 803  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا
  820 845  2016مارس/آذار  30

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا
  477 607 5 2016أبريل/نيسان  28

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
ميرون وتشاد والنيجر المتأثرة توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكا

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا
  646 272 1 2016مايو/أيار  09

 غرب أفريقيا
 عملية طوارئ 200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا
  225 585 5 2016مايو/أيار  24

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا
  094 232 17 2016يوليو/تموز  21

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
 اد والنيجر المتأثرةتوفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتش

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

أكتوبر/تشرين  03

 2016األول 
 520 947  
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

أكتوبر/تشرين  05

 2016األول 
2 727 367  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

أكتوبر/تشرين  05

 2016األول 
4 545 619  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
ي الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر ف

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

نوفمبر/تشرين  04

 2016الثاني 
5 106 991  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

بر/تشرين نوفم 04

 2016الثاني 
3 094 633  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

نوفمبر/تشرين  04

 2016الثاني 
6 843 368  

 غرب أفريقيا
 عملية طوارئ 200777

نقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة توفير الدعم الم

 مباشرة بانعدام األمن في شمال نيجيريا

نوفمبر/تشرين  28

 2016الثاني 
14 864 486  

 عملية طوارئ 200777 غرب أفريقيا
توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة 

 شمال نيجيريامباشرة بانعدام األمن في 

نوفمبر/تشرين  28

 2016الثاني 
8 500 000  

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

يناير/كانون الثاني  12

2016 
 393 047  

 ألفريقي غرب أفريقيا/الجنوب ا
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

فبراير/شباط  11

2016 
3 154 205  

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

دثة في جمهورية دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحا

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي
  251 250 1 2016أبريل/نيسان  29

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي
  276 633  2016يوليو/تموز  05

 أفريقيا/الجنوب األفريقي  غرب
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي
  086 345 2 2016يوليو/تموز  26

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

ة من األزمة الحادثة في جمهورية دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضرر

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

سبتمبر/أيلول  02

2016 
1 296 728  

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

أكتوبر/تشرين  26

 2016األول 
 730 300  



WFP/EB.A/2017/6-J/1 31 

 

 

 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي 
 عملية طوارئ 200799

دعم حاسم للمجموعات السكانية المتضررة من األزمة الحادثة في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى وأثرها اإلقليمي

ديسمبر/كانون  23

 2016األول 
 747 664  

 بة للنزاع في جنوب السودانعملية الطوارئ استجا عملية طوارئ 200859 جنوب السودان
يناير/كانون الثاني  18

2016 
20 000 000  

 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان
فبراير/شباط  16 

2016 
5 000 000  

  000 000 6 2016مارس/آذار  23 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان

  226 279 3 2016أبريل/نيسان  18 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان

  589 691 18 2016أبريل/نيسان  29 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان

  000 300 8 2016مايو/أيار  02 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 انجنوب السود

  243 682 1 2016يوليو/تموز  13 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان

 بة للنزاع في جنوب السودانعملية الطوارئ استجا عملية طوارئ 200859 جنوب السودان
أكتوبر/تشرين  12

 2016األول 
10 058 253  

 عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان عملية طوارئ 200859 جنوب السودان
نوفمبر/تشرين  04

 2016الثاني 
8 252 356  

 عملية طوارئ 200890 اليمن
م األمن الغذائي مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدا

 والمتضررين من النزاع في اليمن

يناير/كانون الثاني  28

2016 
4 111 098  

 عملية طوارئ 200890 اليمن
مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

 والمتضررين من النزاع في اليمن

فبراير/شباط  05

2016 
7 476 635  

 وارئعملية ط 200890 اليمن
مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

 والمتضررين من النزاع في اليمن
  455 238 4 2016مايو/أيار  27

 عملية طوارئ 200890 اليمن
مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

 والمتضررين من النزاع في اليمن

ر/تشرين أكتوب 03

 2016األول 
12 530 674  

 عملية طوارئ 200890 اليمن
مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 

 والمتضررين من النزاع في اليمن

ديسمبر/كانون  21

 2016األول 
4 780 374  
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 المباشرة

 مساعدة السكان المتأثرين باألزمة في ليبيا عملية طوارئ 200925 ليبيا
فبراير/شباط  10

2016 
1 20167 174  

  000 540 1 2016مارس/آذار  23 مساعدة السكان المتأثرين باألزمة في ليبيا عملية طوارئ 200925 ليبيا

  000 300 4 2016مارس/آذار  23 االستجابة الطارئة للجفاف عملية طوارئ 200949 هايتي

 عملية طوارئ 200957 فيجي
ة الغذائية، ولوجستيات الطوارئ، وقدرة االتصاالت للمساعدالبرنامج  توفير

 دعما الستجابة حكومة فيجي إلعصار وينستون المداري
  663 747  2016أبريل/نيسان  19

 بابوا غينيا الجديدة
 عملية طوارئ 200966

المساعدة الغذائية للسكان المتضررين من ظاهرة النينيو في بابوا غينيا 

 الجديدة
  327 495 1 2016مايو/أيار  10

 بابوا غينيا الجديدة
 عملية طوارئ 200966

المساعدة الغذائية للسكان المتضررين من ظاهرة النينيو في بابوا غينيا 

 الجديدة
  382 695 1 2016مايو/أيار  19

 سوازيالند
 المساعدة الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في سوازيالند عملية طوارئ 200974

أغسطس/آب  05

2016 
1 869 159  

 سوازيالند
 المساعدة الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في سوازيالند عملية طوارئ 200974

أغسطس/آب  25

2016 
1 017 856  

 ميانمار
200299 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية بين 

 كثر ضعفاالمجموعات األ

فبراير/شباط  10

2016 
13 171 643  

 ميانمار
200299 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية بين 

 المجموعات األكثر ضعفا
  765 101 1 2016مارس/آذار  21 

 200301 الجزائر
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  20168 783  2016مارس/آذار  30 الالجئين من الصحراء الغربية مساعدة

 جمهورية إيران اإلسالمية 
200310 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

هة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق في جمهورية إيران  المساعدة الموجَّ

 اإلسالمية
  621 587 1 2016أبريل/نيسان  14

 موزامبيق
200355 

متدة لإلغاثة عملية م

 مساعدة المجموعات الضعيفة والمتأثرة بالكوارث في موزامبيق واإلنعا،
  000 500 2 2016مارس/آذار  23

 موزامبيق
200355 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 مساعدة المجموعات الضعيفة والمتأثرة بالكوارث في موزامبيق واإلنعا،
  789 974 2 2016يوليو/تموز  15

 موزامبيق
200355 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 مساعدة المجموعات الضعيفة والمتأثرة بالكوارث في موزامبيق واإلنعا،

ديسمبر/كانون  23

 2016األول 
7 600 000  
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)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 أفغانستان
200447 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  000 000 4 2016مارس/آذار  23 تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

 أفغانستان
200447 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

يونيو/حزيران  24

2016 
3 309 717  

 200453 زمبابوي
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

األمن  انعداماالستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود أمام 

 الغذائي
  000 300 5 2016مارس/آذار  23

 200460 مالوي
عملية ممتدة لإلغاثة 

 المساعدة الغذائية لالجئين واإلنعا،
فبراير/شباط  16 

2016 
 525 700  

 200464 كوت ديفوار
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 إنقاذ األرواح وس بل كسب العيش من أجل تعزيز االنتقال

اير/شباط فبر 03

2016 
2 158 599  

 200490 أمريكا الالتينية والكاريبي
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش للمجموعات الضعيفة المتأثرة بالصدمات 

 المتكررة في السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا

فبراير/شباط  22

2016 
 981 308  

 200490 تينية والكاريبيأمريكا الال
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش للمجموعات الضعيفة المتأثرة بالصدمات 

 المتكررة في السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا
  093 70  2016مايو/أيار  06

 200490 أمريكا الالتينية والكاريبي
ثة عملية ممتدة لإلغا

 واإلنعا،

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش للمجموعات الضعيفة المتأثرة بالصدمات 

 المتكررة في السلفادور، وغواتيماال، وهندوراس، ونيكاراغوا

أغسطس/آب  23

2016 
 52 570  

 200532 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 000 420 1 2016مارس/آذار  23 والنساءالدعم التغذوي لألطفال 

 النيجر
200583 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 تعزيز القدرة على المقاومة لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن

يناير/كانون الثاني  26

2016 
2 6 2016 822  

 النيجر
200583 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن تعزيز القدرة على المقاومة

أغسطس/آب  10

2016 
1 869 159  

  جمهورية تنزانيا المتحدة
200603 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا

نوفمبر/تشرين  04

 2016الثاني 
4 699 794  

  هايتي
200618 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 عا،واإلن
 تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي

فبراير/شباط  18

2016 
2 000 000  

  هايتي
200618 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي

أكتوبر/تشرين  14

  500 146 8 2016األول 
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 موريتانيا
200640 

ثة عملية ممتدة لإلغا

 واإلنعا،

حماية سبل كسب العيش، وتخفيض نقص التغذية، وبناء القدرة على الصمود 

 من خالل شبكات األمان، وإنشاء األصول، وتنمية المهارات

فبراير/شباط  17

2016 
1 401 869  

 موريتانيا
200640 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

مود لقدرة على الصحماية سبل كسب العيش، وتخفيض نقص التغذية، وبناء ا

 من خالل شبكات األمان، وإنشاء األصول، وتنمية المهارات
  005 270  2016أبريل/نيسان  08

  بوروندي
200655 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 الضعفاء المحرومين من األمن الغذائيمساعدة الالجئين والسكان 

فبراير/شباط  05

2016 
2 018 692  

  بوروندي
200655 

لية ممتدة لإلغاثة عم

  000 930 1 2016مارس/آذار  23 الضعفاء المحرومين من األمن الغذائيمساعدة الالجئين والسكان  واإلنعا،

  بوروندي
200655 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  062 960 5 2016مايو/أيار  18 الضعفاء المحرومين من األمن الغذائيمساعدة الالجئين والسكان 

  نديبورو
200655 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  429 846  2016مايو/أيار  24 الضعفاء المحرومين من األمن الغذائيمساعدة الالجئين والسكان 

 السنغال
200681 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

حماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات المحرومة من 

 ا في ذلك في منطقة كازامانس المتأثرة بالنزاعاألمن الغذائي بم
  704 138  2016مارس/آذار  10

 السنغال
200681 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

حماية سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات المحرومة من 

 األمن الغذائي بما في ذلك في منطقة كازامانس المتأثرة بالنزاع
  402 237  2016مايو/أيار  26

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

يناير/كانون الثاني  20

2016 
 465 083  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

اير/شباط فبر 02

2016 
2 523 365  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

فبراير/شباط  25

2016 
7 009 345  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  660 086 2 2016أبريل/نيسان  08 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  308 981 5 2016مايو/أيار  11 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  150 512 2 2016يوليو/تموز  15 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

أغسطس/آب  19

2016 
8 182 591  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

أغسطس/آب  29

2016 
14 906 905  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

سبتمبر/أيلول  07

2016 
1 720 684  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 وداالستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصم

نوفمبر/تشرين  18

 2016الثاني 
2 133 366  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

نوفمبر/تشرين  22

 2016الثاني 
12 6 2016 822  

 مالوي
200692 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 ة وتعزيز القدرة على الصموداالستجابة لالحتياجات اإلنساني

ديسمبر/كانون  05

 2016األول 
1 398 760  

 200700 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال

نوفمبر/تشرين  15

 2016الثاني 
4 085 593  

 200709 دولة فلسطين
 عملية ممتدة لإلغاثة

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

فبراير/شباط  04

2016 
 607 476  

 200709 دولة فلسطين
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

/شباط فبراير 10

2016 
 7 2016 396  

 200709 دولة فلسطين
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

فبراير/شباط  19

2016 
 140 187  

 200709 دولة فلسطين
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية المساعدة الغذائية للسكان 

 وقطاع غزة
  296 556  2016مايو/أيار  19

 200709 دولة فلسطين
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة
  370 775  2016يوليو/تموز  06

 200709 دولة فلسطين
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة

نوفمبر/تشرين  08

  495 121 1 2016الثاني 

 200712 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

ي نحو الغذائاالستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى األمن 

 استراتيجيات أكثر مرونة

يناير/كانون الثاني  20

2016 
50 241 620  



WFP/EB.A/2017/6-J/1 36 

 

 

 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 200712 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

االستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو 

 استراتيجيات أكثر مرونة

 فبراير/شباط 16 

2016 
4 000 000  

 200712 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

االستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة إلى األمن الغذائي نحو 

 استراتيجيات أكثر مرونة
  000 000 9 2016مارس/آذار  23

 200712 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

حو إلى األمن الغذائي ن االستجابة لألزمات اإلنسانية وتحويل الفئات المفتقرة

 استراتيجيات أكثر مرونة
  994 642 57 2016مايو/أيار  06

 200713 تشاد
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

بناء القدرة على الصمود، حماية سبل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين 

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين
  146 298 2 2016أبريل/نيسان  01

 200713 ادتش
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

بناء القدرة على الصمود، حماية سبل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين 

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين
  154 951 3 2016يوليو/تموز  08

 200713 تشاد
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

والحد من سوء التغذية لالجئين بناء القدرة على الصمود، حماية سبل العيش، 

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين

سبتمبر/أيلول  08

2016 
1 869 159  

 200713 تشاد
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

بناء القدرة على الصمود، حماية سبل العيش، والحد من سوء التغذية لالجئين 

 والعائدين والسكان الضعفاء اآلخرين

ول سبتمبر/أيل  16 

2016 
2 730 530  

 مالي
200719 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية وإعادة بناء سبل العيش

أغسطس/آب  24

2016 
 363 504  

 مالي
200719 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية وإعادة بناء سبل العيش

رين أكتوبر/تش 05

 2016األول 
1 562 841  

 200735 مدغشقر

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من 

الكوارث الطبيعية، وبناء صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام 

قية في الجنوبية الشرالغذائي في المناطق الجنوبية الغربية، والجنوبية، و األمن

 مدغشقر

  815 829  2016يوليو/تموز  15

 200736 كينيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

نوفمبر/تشرين  08

  925 943 2 2016الثاني 

 رواندا
200744 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 غذائية والتغذوية لالجئين والعائدينالمساعدة ال واإلنعا،
يونيو/حزيران  10

2016 
3 214 953  

 رواندا
200744 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين

نوفمبر/تشرين  25

 2016الثاني 
5 607 476  
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المخصص المعتمد  تاريخ الموافقة اسم المشروع المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 200793 بوركينا فاسو
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  522 262  2016أبريل/نيسان  07 ة على الصمود والحد من سوء التغذيةبناء القدر

 200793 بوركينا فاسو
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  810 793  2016مايو/أيار  02 على الصمود والحد من سوء التغذيةبناء القدرة 

 السودان
200808 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

ة للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من دعم األمن الغذائي والتغذي

 الضعف المزمن

يونيو/حزيران  27

2016 
8 007 670  

 السودان
200808 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من 

 الضعف المزمن

أكتوبر/تشرين  13

 2016األول 
2 734 465  

 200832 جمهورية الكونغو الديمقراطية
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة 

 األخرى

فبراير/شباط  03

2016 
1 041 941  

 200832 جمهورية الكونغو الديمقراطية
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة  المساعدة الغذائية

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية األخرى

فبراير/شباط  17

2016 
8 294 392  

 200832 جمهورية الكونغو الديمقراطية
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة 

 في جمهورية الكونغو الديمقراطية ألخرىا

أغسطس/آب  24

2016 
2 558 410  

 الصومال
200844 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل 

 تمتع الصومال باألمن الغذائي
  000 000 6 2016مارس/آذار  23

 الصومال
200844 

تدة لإلغاثة عملية مم

 واإلنعا،

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل 

 تمتع الصومال باألمن الغذائي
  000 000 5 2016مايو/أيار  02

 الصومال
200844 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل 

 ع الصومال باألمن الغذائيتمت

أكتوبر/تشرين  21

 2016األول 
 536 000  

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 في أوغندا المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

فبراير/شباط  25

2016 
5 747 723  

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

  607 333  2016أبريل/نيسان  04 ي أوغنداف المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة واإلنعا،

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

يونيو/حزيران  17

2016 
5 473 373  

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  478 701 4 2016يوليو/تموز  19 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة
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 غنداأو
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

أغسطس/آب  25

2016 
2 242 990  

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

أغسطس/آب  31

2016 
1 636 800  

 أوغندا
200852 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 ة الغذائية لألسر الضعيفةالمساعد

نوفمبر/تشرين  11

 2016الثاني 
10 398 830  

  باكستان
200867 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

 االنتقال: نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان
  360 065 1 2016مارس/آذار  02

  باكستان
200867 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

 والقضاء على الجوع في باكستان االنتقال: نحو الصمود
  792 407 3 2016مارس/آذار  07

  باكستان
200867 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

 االنتقال: نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان
  464 126 3 2016يوليو/تموز  06

  باكستان
200867 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

 ضاء على الجوع في باكستاناالنتقال: نحو الصمود والق
  481 101 3 2016يوليو/تموز  12

  باكستان
200867 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

نوفمبر/تشرين  24 االنتقال: نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان

 2016الثاني 
2 657 451  

 200907 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
عملية ممتدة لإلغاثة 

 نعا،واإل

الدعم التغذوي لألطفال والنساء وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الحد من 

 مخاطر الكوارث
  671 429 1 2016يوليو/تموز  18

 زمبابوي
200944 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  بناء القدرة على الصمود من أجل القضاء على الجوع

يونيو/حزيران  10

2016 
1 936 461  

 زمبابوي
200944 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  636 476 7 2016يوليو/تموز  15  بناء القدرة على الصمود من أجل القضاء على الجوع

 زمبابوي
200944 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  بناء القدرة على الصمود من أجل القضاء على الجوع

أغسطس/آب  08

2016 
5 233 645  

يا وأوروبا الشرق األوسط وشمال أفريق

  الشرقية وآسيا الوسطى
200987 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق 

 في سوريا بالقالقلوتركيا ومصر المتأثرين 

ديسمبر/كانون  21

 2016األول 
12 186 9 2016  

 200988 الجمهورية العربية السورية
لية ممتدة لإلغاثة عم

 واإلنعا،

تقديم المساعدة في مجاالت األغذية والتغذية وسبل العيش للسكان المتأثرين 

 باالضطرابات في الجمهورية العربية السورية

أكتوبر/تشرين  20

 2016األول 
20 234 525  
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تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 عملية خاصة 200778 جنوب السودان
نسانية في جنوب أنشطة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المنظمات اإل

 السودان

فبراير/شباط  18

2016 
2 225 189  

 عملية خاصة 200778 جنوب السودان
أنشطة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المنظمات اإلنسانية في جنوب 

 السودان
  626 219 7 2016مارس/آذار  23

 تشاد
 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد عملية خاصة 200785

ير/كانون الثاني ينا 06

2016 
 154 052  

 تشاد
 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد عملية خاصة 200785

يناير/كانون الثاني  12

2016 
1 150 330  

 تشاد
 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد عملية خاصة 200785

فبراير/شباط  22

2016 
 764 792  

  043 761  2016مارس/آذار  30 لخدمات الجوية اإلنسانية في تشادتوفير ا عملية خاصة 200785 تشاد

 تشاد
  346 185 1 2016يوليو/تموز  08 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد عملية خاصة 200785

 اإلنسانية في جمهورية جنوب السودانتقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة  عملية خاصة 200786 جنوب السودان
نوفمبر/تشرين  04

 2016الثاني 
1 650 471  

  033 596  2016مايو/أيار  31 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا عملية خاصة 200834 نيجيريا

  869 401 1 2016يوليو/تموز  07 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا عملية خاصة 200834 نيجيريا

 عملية خاصة 200841 اليمن
تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في 

 اليمن

سبتمبر/أيلول  27

2016 
1 093 989  

  930 466 2 2016أبريل/نيسان  01 من االستجابة لإليبوال 3للمرحلة  البرنامجخدمات  تقديم عملية خاصة 200923 غينيا

 ات الجوية اإلنسانية في الصومال وكينياتوفير الخدم عملية خاصة 200924 الصومال
فبراير/شباط  25

2016 
1 068 779  

 عملية خاصة 200950 الجمهورية العربية السورية
للمناطق المحاصرة  اإلنسانيدعم الللنقل الجوي لتقديم  البرنامجعمليات 

 الجمهورية العربية السوريةوالتي يصعب الوصول إليها في 

فبراير/شباط  26

2016 
1 589 421  

 الجمهورية العربية السورية
 عملية خاصة 200950

للمناطق المحاصرة  اإلنسانيدعم الللنقل الجوي لتقديم  البرنامجعمليات 

 الجمهورية العربية السوريةوالتي يصعب الوصول إليها في 
  030 553 1 2016مارس/آذار  11
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األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 الجمهورية العربية السورية
 عملية خاصة 200950

للمناطق المحاصرة  اإلنسانيدعم الللنقل الجوي لتقديم  لبرنامجاعمليات 

 الجمهورية العربية السوريةوالتي يصعب الوصول إليها في 
  655 233 4 2016أبريل/نيسان  01

 الجمهورية العربية السورية
 عملية خاصة 200950

للمناطق المحاصرة  اإلنسانيدعم الللنقل الجوي لتقديم  البرنامجعمليات 

 الجمهورية العربية السوريةالتي يصعب الوصول إليها في و
  345 009 7 2016أبريل/نيسان  28

 الجمهورية العربية السورية
 عملية خاصة 200950

للمناطق المحاصرة  اإلنسانيدعم الللنقل الجوي لتقديم  البرنامجعمليات 

 الجمهورية العربية السوريةوالتي يصعب الوصول إليها في 
  307 135 4 2016/تموز يوليو 11

  400 350  2016أبريل/نيسان  22 زيادة وتنسيق اللوجستيات واالتصاالت استجابة للزالزل في إكوادور عملية خاصة 200972 إكوادور

  600 700  2016أبريل/نيسان  22 زيادة وتنسيق اللوجستيات واالتصاالت استجابة للزالزل في إكوادور عملية خاصة 200972 إكوادور

 عملية خاصة 200976 اليابان
تقديم مساعدة لوجستية لدعم استجابة اليابان للزالزل في كوماموتو والمناطق 

 المحيطة
  065 299  2016مايو/أيار  10

 عملية خاصة 200977 إثيوبيا
تعزيز القدرة اللوجستية لمجموعة اللوجستيات والبرنامج دعما لحكومة إثيوبيا 

 جفافمن أجل االستجابة لل
  073 543 2 2016مايو/أيار  30

  هايتي
 عملية خاصة 201033

تعزيز القدرة في مجال اللوجستيات واالتصاالت والتنسيق استجابة إلعصار 

 ماثيو في هايتي

أكتوبر/تشرين  11

 2016األول 
1 055 386  

  هايتي
 عملية خاصة 201033

صار ق استجابة إلعتعزيز القدرة في مجال اللوجستيات واالتصاالت والتنسي

 ماثيو في هايتي

ديسمبر/كانون  05

 2016األول 
 934 579  

اإلقراض الداخلي سلف  مجموع 

 للمشروعات
   1 072 431 604  

 التمويل بالسلف الكبيرةسلف 

 200700 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 والصومال المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا، وجنوب السودان، والسودان،

يناير/كانون الثاني  25

2016 
23 364 486  

  كينيا
200736 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

يناير/كانون الثاني  22

2016 
7 757 006  

  كينيا
200737 

عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 لالجئين في كينياالمساعدة الغذائية 

يناير/كانون الثاني  22

2016 
10 747 661  

  كينيا
 (2018-2014) 200680البرنامج القطري لكينيا  برنامج قطري 200680

يناير/كانون الثاني  22

2016 
8 878 501  
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 المباشرة

 200719 مالي
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
 العيشإنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية وإعادة بناء سبل 

يناير/كانون الثاني  29

2016 
14 018 688  

 200808 السودان
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من 

 الضعف المزمن

فبراير/شباط  08

2016 
12 149 500  

  125 189 1 2016أبريل/نيسان  25 (2018-2013كاراغوا )ني –البرامج القطرية  برنامج قطري 200434 نيكاراغوا

 200700 إثيوبيا
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعا،
  100 959 15 2016مايو/أيار  31 المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا، وجنوب السودان، والسودان، والصومال

  067 064 94   التمويل بالسلف الكبيرة سلف مجموع

ق تمويل رأس المال مجموع سلف مرف

 العامل
 1 166 495 671 
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 المباشرة

 سلف الخدمات المؤسسية

 سلف مرفق الميزنة الرأسمالية

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم 

 اللوجستيات

SLES-

2000040 

 حساب خاص
 الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

يناير/كانون الثاني  20

2016 
1 100 000  

م دعم الحساب الخاص لتنفيذ نظا

 اللوجستيات

SLES-

2000040 

 حساب خاص
 الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

فبراير/شباط  05

2016 
1 900 000  

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم 

 اللوجستيات

SLES-

2000040 

 حساب خاص
  000 800 2 2016مارس/آذار  08 الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

لتنفيذ نظام دعم الحساب الخاص 

 اللوجستيات

SLES-

2000040 

 حساب خاص
 الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

يونيو/حزيران  21

2016 
2 800 000  

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم 

 اللوجستيات

SLES-

2000040 

 حساب خاص
 الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

ديسمبر/كانون  05

 2016األول 
 26 362  

  000 400 2 2016يوليو/تموز  29 في ميناء جيبوتي للبرنامج بناء وإدارة قاعدة اللوجستيات اإلنسانية عملية خاصة 200358 إثيوبيا

 الصومال
SICT_2000

025 

 حساب خاص
 حساب خاص للميدان والطوارئ

ديسمبر/كانون  01

 2016األول 
 150 700  

 الصومال
SICT_2000

025 

 حساب خاص
 اص للميدان والطوارئحساب خ

ديسمبر/كانون  01

 2016األول 
1 646 700  

  762 823 12   مجموع سلف الخدمات المؤسسية
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تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 الرسوم على سلف الخدمات

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 المعلومات في الميدان

SREC-

2000036 

 حساب خاص
 لميدانحساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في ا

فبراير/شباط  01

2016 
 500 000  

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 المعلومات في الميدان

SREC-

2000036 

 حساب خاص
 حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

فبراير/شباط  05

2016 
6 182 500  

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 ي الميدانالمعلومات ف

SREC-

2000036 

 حساب خاص
  000 000 2 2016أبريل/نيسان  12 حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 المعلومات في الميدان

SREC-

2000036 

 حساب خاص
  000 680 4 2016مايو/أيار  24 دانحساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في المي

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 المعلومات في الميدان

SREC-

2000036 

 حساب خاص
  000 000 3 2016يوليو/تموز  20 حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 يدانالمعلومات في الم

SREC-

2000036 

 حساب خاص
 حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

سبتمبر/أيلول  07

2016 
2 577 500  

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا 

 المعلومات في الميدان

SREC-

2000036 

 حساب خاص
 حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

نوفمبر/تشرين  18

 2016الثاني 
2 445 000  

-SAOE الحساب الخاص لمكتب التقييم

2000039 

يناير/كانون الثاني  20 الحساب الخاص لمكتب التقييم حساب خاص

2016 
2 000 000  

-SAOE الحساب الخاص لمكتب التقييم

2000039 

أغسطس/آب  03 الحساب الخاص لمكتب التقييم حساب خاص

2016 
 350 000  

-SSEC الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

يناير/كانون الثاني  08 الحساب الخاص لألمن الميداني حساب خاص

2016 
1 565 330  

-SSEC الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

 الحساب الخاص لألمن الميداني حساب خاص
  250 958 1 2016أبريل/نيسان  11
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)بالدوالر 

األمريكي( باستثناء 

تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

-SSEC يالحساب الخاص لألمن الميدان

2000037 

يونيو/حزيران  23 الحساب الخاص لألمن الميداني حساب خاص

2016 
1 907 250  

-SSEC الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

أكتوبر/تشرين  04 الحساب الخاص لألمن الميداني حساب خاص

 2016األول 
1 869 170  

-SSEC الحساب الخاص لألمن الميداني

2000037 

نوفمبر/تشرين  30 اب الخاص لألمن الميدانيالحس حساب خاص

 2016الثاني 
2 500 000  

-SAWP الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين

2000044 
يناير/كانون الثاني  11 الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين حساب خاص

2016 
 350 000  

-SAWP الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين

2000044 
 ب الخاص لبرنامج رفاه الموظفينالحسا حساب خاص

  000 350  2016أبريل/نيسان  15

-SAWP الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين

2000044 
سبتمبر/أيلول  02 الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين حساب خاص

2016 
 350 000  

-SAWP الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين

2000044 
نوفمبر/تشرين  14 برنامج رفاه الموظفينالحساب الخاص ل حساب خاص

 2016الثاني 
 350 000  

  000 935 34     مجموع سلف الخدمات المؤسسية

  762 758 47         مجموع الخدمات المؤسسية

  433 254 214 1         المجموع الكلي
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