
May 2014 FC 153/INF/3 

   
 

 

)؛ وھذه ھي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على ھذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرھا البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

A

 المالية لجنة
  الدورة الثالثة والخمسون بعد المائة

  2014/أيار مايو 14 - 12روما، 

  لدى البرنامج بالسلف  تقرير بشأن استخدام آليات التمويل 
   )  2013ديسمبر/كانون األول  31 – يناير/كانون الثاني 1(  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  إلى: الوثيقة ھذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

  Finbarr Curran السيد

  والبرمجة الميزانية شعبة مدير

  العالمي األغذية برنامج

   2408  6513 3906+ الھاتف: رقم



FC 153/INF/3 2 

 

  

   

 موجز تنفيذي

  

  ويعني التمويل بالسلف  .لبرنامجا لعمليات بالنسبةيعتبر إيصال األغذية إلى المستفيدين في الوقت المناسب مسألة حاسمة

ھما حساب  البرنامجتخصيص األموال لمشروع ما باستخدام المساھمات المتوقعة كضمان. وآليتا التمويل بالسلف لدى 

 االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل.

 حساب االستجابة العاجلة

  من قبل الھيئة السابقة على المجلس التنفيذي، وھو  1991في ديسمبر/كانون األول كان حساب االستجابة العاجلة قد أنشئ

من تقديم المساعدة الفورية في حاالت الطوارئ، بما يشمل تكاليف  البرنامجمرفق للتمويل المتعدد األطراف يمكـّن 

  مليون دوالر أمريكي. 70 الحساب اللوجستيات وتكاليف المواد غير الغذائية. وتبلغ قيمة الرقم المستھدف الحالي لھذا

  الموارد.  بصورة فورية لحاالت تطلبت حقنات سريعة من  البرنامجعندما استجاب  2013أثبت الحساب فعاليته عام  وقد

 18 عملية إغاثة، بينھا 46مليون دوالر أمريكي لبدء ودعم  165.3المخصصات من الحساب بلغت ، 2013في عام و

 10عملية طوارئ. ومن بين العمليات األخيرة تمت الموافقة على  25خاصة و  اتعملي 3وعملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  لمدير حاالت الطوارئ.للمديرين القطريين واإلقليميين و طوارئ بموجب السلطة المخولة  اتعملي

  مرفق تمويل رأس المال العامل

 مليون دوالر أمريكي في يناير/كانون  180ق تمويل رأس المال العامل تبلغ قيمته وافق المجلس التنفيذي على سقف لمرف

إلى 2010، وذلك في أعقاب النجاح في تجارب المرفق، وقام بزيادة السقف في أكتوبر/تشرين األول 2005الثاني 

في تلقي التمويل بالسلف ات روعمليون دوالر أمريكي. ويمكـّن ھذا المرفق المدير التنفيذي من ضمان استمرار المش 557

 بانتظار تثبيت التبرعات المتوقعة، وذلك ضمن بارامترات محددة إلدارة المخاطر.

 مليون دوالر أمريكي. وقدم 675.2، تم تقديم سلف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلغ مجموعھا 2013في عام و

روعات في المائة لمش 7.1في المائة لعمليات ممتدة، و 17.3في المائة من ھذا التمويل كسلف لعمليات طوارئ، و 67.1

 في المائة لخدمات مؤسسية. 6.1في المائة لعمليات خاصة، و 2.4إنمائية وبرامج قطرية، و

  بمخصص تجريبي من  2008مرفق الشراء اآلجل في يونيو/حزيران وفي إطار مرفق تمويل رأس المال العامل، أنشئ

مليون  150على استخدام  2010عام  في العامل. وعلى أساس التجربة الناجحة، وافق المجلسمرفق تمويل رأس المال 

ونظرا لتزايد الطلب مما يعكس قيمة النھج الجديد، وافق المجلس في  دوالر أمريكي كمخصصات لمرفق الشراء اآلجل.

يل رأس المال العامل، وذلك على زيادة أخرى في مخصصات مرفق الشراء اآلجل من مرفق تمو 2012يونيو/حزيران 

، 2013نوفمبر/تشرين الثاني في ، وافق المجلسكما  مليون دوالر أمريكي. 300مليون دوالر أمريكي إلى  150من 

 مليون دوالر أمريكي لتلبية أية زيادة مفاجئة في احتياجات سلسلة التوريد في الحاالت الطارئة. 50على مبلغ آخر قدره 

 وقامت 2013في عام  من األغذية طن متري 955 000بفضل آليات الشراء اآلجل من شراء  البرنامجتمكن و ،

طن متري من أصل ذلك. وتم تخفيض الفترات الالزمة  873 000مكتبا قطريا بشراء  30 أكثر من في مشروعات

  في المائة.  71لالستجابة بمدة شھرين ونصف الشھر في المتوسط، مما يعني نسبة تحسن بلغت 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيھات

  

 يناير/كانون الثاني 1(    البرنامجلدى  بالسلف  تقرير بشأن استخدام آليات التمويل وثيقة "الب يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما – 

 ." )  2013ديسمبر/كانون األول     31

  مشورةال مشروع

  ،على لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة  شيرتوفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي

يناير/كانون  1(    لدى البرنامج بالسلف  لتمويل اتقرير بشأن استخدام آليات الوثيقة "أن يحيط علما بالمجلس التنفيذي للبرنامج ب

    ". )  2013ديسمبر/كانون األول     31 – الثاني
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

6/6/4102-3روما،   

 

الموارد مسائل 
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 للعلم*  
لف بالستقرير بشأن استخدام آليات التمويل 

  البرنامجلدى 

كانون /ديسمبر 11 -يناير/كانون الثاني 1)

 )3111األول 
 

 

 

 

 
 

 

 

* وفقا لقرارات المجلس التنفيذي بشأن التسيير واإلدارة التي اعتمدت في الدورة السنوية والدورة العادية الثالثة 

، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إالّ إذا طلب أحد أعضاء 3111لعام 

على الطلب على أساس أن المناقشة تتفق مع  المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس

 االستخدام السليم لوقت المجلس. 

على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن   

نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذية العاملي  (http://executiveboard.wfp.org) 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

مقدمة للمجلس التنفيذي للعلمالوثيقة هذه   

سئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين  برنامج  االتصال بموظفي إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أ

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوريناألغذية العالمي 

 :الميزانية والبرمجةمدير شعبة    F. Curran  السيد 2408-066513هاتف: 

 :الميزانيةرئيس دائرة  C. Gardnerالسيد  2077-066513هاتف: 

 
 (.144211-3462لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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 مشروع القـرار
 

 

يناير/كانون  1) البرنامجتقرير بشأأأن اسأأتخدام آليات التمويل بالسأألف لدى الوثيقة " الواردة في يحيط المجلس علما بالمعلومات

 .(WFP/EB.A/2014/6-K/1) "(3111ديسمبر/كانون األول  11-الثاني

 

 

 

 

 

  

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

ي، أنشأ . وخالل العقد الماضللبرنامجيعتبر إيصال األغذية إلى المستفيدين في الوقت المناسب مسألة حاسمة بالنسبة   -1

آليات للتمويل بالسأأألف بهدح تحسأأأين فعالية العمليات وكفاءتها، وخصأأأوصأأأا تحسأأأين توقيت إيصأأأال األغذية إلى  البرنامج

 .المستفيدين

ويعني التمويل بالسلف تخصيص األموال لمشروع ما باستخدام المساهمات المتوقعة كضمان. وعند تثبيت الضمان،   -2

ن هذا اإلجراء المكاتب القطرية من  الفترة الالزمة من لحظة إبداء المانح  اختصأأأاريقوم المشأأأروع بسأأأداد السأأألفة. ويمكإلأأأأأأأأأّ

ما حساب ه البرنامجغذية إلى المستفيدين. وآليتا التمويل بالسلف لدى إلى لحظة إيصال األ الهتمامه بالمساهمة في عملية ما

 العامل. المال رأس تمويل مرفقاالستجابة العاجلة و

 حساب االستجابة العاجلة

على المجلس  من قبل الهيئة السأأأابقة 1991أنشأأأي في ديسأأأمبر/كانون األول  ، الذيحسأأأاب االسأأأتجابة العاجلة يشأأأكل  -3

ن األالتنفيذي، مرفق تمويل متعدد  من تقديم المساعدة الفورية في حاالت الطوارئ، بما يشمل تكاليف  البرنامجطراح يمكإلأأأأأّ

 01 إلى ،3116، الذي حدد عام الحالي لهذا الحساب الرقم المستهدحقيمة  وتصلغير الغذائية.  داللوجستيات وتكاليف الموا

 مليون دوالر أمريكي.

نظر اويقوم الحسأأأأاب بدور الصأأأأندود المتجدد والصأأأأندود الدائر. وهو يتجدد بفعل مسأأأأاهمات المانحين المباشأأأأرة )  -4

األول(. ويعني مصطلح "الدائر" أن األموال المخصصة من الحساب لعملية ما يمكن أن تسدد فيما بعد باستخدام ما  الملحق

غطى في حسأأأابات العملية التي كان التبرع نحين لهذه العملية. والمسأأأاهمات المسأأأتخدمة لهذه الغاية ت  يرد من مسأأأاهمات الما

 مخصصا لها، وتسجل فيها. 

إلى العمليات كقرض بانتظار مسأأأاهمات ( الثاني الملحقنظر ا)من حسأأأاب االسأأأتجابة العاجلة  المخصأأأصأأأاتوتقدم   -5

 غير قابلة للسداد من الحساب.  ة، فإن القرض يمكن أن يعتبر منحة دائمتتلقي أية تبرعا يتم ا إذا لمالمانحين. أم

 العامل المال رأس تمويل مرفق

مليون دوالر أمريكي في  181العأأامأأل تبلم قيمتأأه  المأأال رأس تمويأأل لمرفق وافق المجلس التنفيأأذي على سأأأأأأقف  -4

 3111زيادة السقف في أكتوبر/تشرين األول ، وقام ب، وذلك في أعقاب النجاح في تجارب المرفق3112كانون الثاني يناير/

ن هذا المرفقمليون دوالر أمريكي 220إلى  المدير التنفيذي من ضمان استمرار المشاريع في تلقي التمويل بالسلف  . ويمكإلأأّ

 ارامترات محددة إلدارة المخاطر.بانتظار تثبيت التبرعات المتوقعة، وذلك ضمن ب

، كان الطلب قد ارتفع كثيرا مع 3118وقد أصأأأبح المرفق أداة أسأأأاسأأأية لتنفيذ المشأأأاريع بصأأأورة فعالة. وبحلول عام   -0

شراء آليةتحسن توقعات المساهمات ومع زيادة معرفة المكاتب القطرية بالعملية. وتعمل  لى التي كانت قد بدأت عاآلجل،  ال

في منطقة القرن األفريقي وفي الجنوب األفريقي، مع الصأأأناديق المختلفة بما في ذلك صأأأناديق  3118أسأأأاس تجريبي عام 

العامل، على أن الغذاء ال يصأأرح للمشأأاريع إال بعد حصأأولها على مسأأاهمات مثبتة أو مسأأاهمات  المال رأس تمويل مرفق

 أو حساب االستجابة العاجلة. العامل المال رأس تمويل ام مرفقمتوقعة مقدمة كسلفة باستخد



 

5 WFP/EB.A/2014/6-K/1 

 

 حساب االستجابة العاجلة

ن حسأأأاب االسأأأتجابة العاجلة، باعتباره آلية مرنة للتمويل،   -8 من االسأأأتجابة بصأأأورة اسأأأتباقية لحاالت  البرنامجيمكإلأأأأأأأأأّ

 الطوارئ الوشيكة. 

سأأأأريعة من  جرعاتبصأأأأورة فورية لحاالت تطلبت  البرنامجعندما اسأأأأتجاب  3111وقد أثبت الحسأأأأاب فعاليته عام   -9

، إذ 3111في عام  مما كانت عليهفي المائة  11بنسأأأأبة  علىأ 3111وكانت المخصأأأأصأأأأات من الحسأأأأاب في عام . الموارد

بدء ودعم  142.1 مبلم خصأأأأأأص ثة، بينها  64مليون دوالر أمريكي ل ية إغا ية ممتدة  18عمل ثة واإلنعاش ولعمل  1إلغا

عمليات اسأأتجابة عاجلة تمت الموافقة عليها  11ومن بين عمليات الطوارئ كان هناك عملية طوارئ.  32خاصأأة و اتعملي

 بموجب السلطة المخولة للمديرين القطريين واإلقليميين ولمدير حاالت الطوارئ.

 4103-4118االستجابة العاجلة ساب ح ة: حرك0الجدول 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 52.1 56.2 38.1 37.3 52.7 60.7 مساهمات جديدة

 165.3 126.1 161.9 151.9 136.6 140.6 مخصصات

 88.6 82.4 104.4 113.0 86.3 97.6 الصناديق الدائرة

، تم تقديم الدعم لالستجابة لحالة الطوارئ اإلقليمية الخاصة بالجمهورية العربية السورية وللجماعات 3111وفي عام   -11

الضأأعيفة غير اآلمنة غذائياف في عمليات النيجر والصأأومال. وكانت العمليات التي تلقت مخصأأصأأات من حسأأاب االسأأتجابة 

أفريقيا الوسأأأطى والفلبين وجنوب السأأأودان والجمهورية العربية السأأأورية  وعمليات العاجلة عمليات طوارئ في جمهورية 

 ممتدة في كينيا والنيجر والصومال.

(، بلغت 3113عملية في عام  12)مقابل  3111عمليات طارئة لالسأأأأأأتجابة العاجلة في عام  11وتمت الموافقة على   -11

، دعم 3111(. وفي 3113مليون دوالر أمريكي في عام  11.6من الدوالرات األمريكية )مقابل  اليينم 9.4قيمتها الكلية 

حسأأأاب االسأأأتجابة العاجلة كذلك أنشأأأطة االسأأأتعداد للطوارئ وتقديرات االحتياجات فيما يتعلق بالحاالت الناشأأأئة في ثمانية 

مليون دوالر  1.1قدم هذا الدعم لثمانية بلدان بتكلفة بلغت ، 3113مليون دوالر أمريكي. وفي عام  1.6بلدان، بقيمة بلغت 

 أمريكي.

في المسأأأأاهمات  –في المائة  0أي  –ماليين من الدوالرات األمريكية  6.1، كان هناك انخفاض قدره 3111وفي عام   -13

مليون دوالر  19.3أن مسأأأأتوى المسأأأأاهمة ارتفع بمبلم  . على3113الجديدة في حسأأأأاب االسأأأأتجابة العاجلة بالمقارنة بعام 

)انظر الملحق الثالث(. وعندما تإل طلب سلفة من حساب االستجابة العاجل فإن المخصصات توفر  –في المائة  11 –أمريكي 

يد لرصأأمقابل أموال موجودة في الحسأأاب  ويعتمد توفر التمويل على توقيت المسأأاهمات الجديدة واسأأتعادة السأألف. وكان ا

ال يكفي إال في حاالت نادرة للتمكين من تقديم مخصأأأأصأأأأات كبيرة، مع أن عدد عمليات التخصأأأأيص كان  3111المتاح في 

 .3111مماثالف لما كان عليه في عام 

 18.0رنة برصأأأيد بلم مليون دوالر أمريكي، بالمقا 16.1، بلم رصأأأيد حسأأأاب االسأأأتجابة العاجلة 3111وبنهاية عام   -11

 .3113مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 
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 مرفق تمويل رأس المال العامل

مليون دوالر أمريكي )انظر  402.3، تم تقديم سأألف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلم مجموعها 3111في عام   -16

قرضان آخران  وقدِّمعملية.  43مليون دوالر أمريكي قدمت لإلأأأأأ  418.3ها قرضاف بلم مجموع 131(. وكان هناك 3الجدول 

جرى  3111في عام وعملية مقابل مساهمات متوقعة متعددة األطراح.  13مليون دوالر أمريكي لإل  14.12بلم مجموعهما 

ومجموعة األمن الغذائي. مليون دوالر أمريكي ألغراض األمن واالتصأأأأأاالت والتقييم  12.8ثماني سأأأأألف مجموعها تقديم 

في  40.1مليون دوالر أمريكي. أما من حيث العمليات، فإن نسأأأأأبة  31.3وتلقى مرفق الشأأأأأراء اآلجل سأأأأألفتين مجموعهما 

في المائة لمشأأأأأاريع إنمائية  0.1في المائة لعمليات ممتدة، و 10.1المائة من هذا التمويل قدمت كسأأأأألف لعمليات طوارئ، و

 في المائة لخدمات مؤسسية. 4.1المائة لعمليات خاصة، و في 3.6وبرامج قطرية، و

 : قروض التمويل بالسلف4الجدول 

 مجموع مبالغ السلف  عدد القروض السنة

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 المبلغ المتوسط 

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

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 62 418.8 6.8 

2011 64 439.1 6.9 

2012 120 636.1 5.3 

4103 034 675.2 5.1 

 6.41 096.6 3 511 جميع السنوات

مليون دوالر أمريكي المكاتب القطرية في  111وقد مّكنت سأأأأأألف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلم مجموعها   -12

مليون  24.0تشأأأأاد وجنوب السأأأأودان والسأأأأودان من تخزين األغذية مسأأأأبقا قبل موسأأأأم األمطار. وق دمت أموال دعم قدرها 

دوالر أمريكي كسأألف إلى المكاتب القطرية في منطقة السأأاحل. وتلقت العمليات التي اسأأتجابت للزمة السأأورية سأألفا قدرها 

 مليون دوالر أمريكي لمسأأأأأأأاعدة الالجئين والنازحين. وتلقت إثيوبيا والفلبين والسأأأأأأودان واليمن سأأأأأألفا مجموعها 311.3

مليون دوالر أمريكي بهدح تفادي أي انقطاع في اإلمدادات.  ولم يكن من الممكن تقديم أية سأأأأأألف أخرى بسأأأأأأبب  91.2

 المشارفة على بلوغ سقف المرفق في أوقات أساسية من السنة.
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 مرفق الشراء اآلجل

مليون دوالر  41بمخصأأأص تجريبي قدره  3118مرفق الشأأأراء اآلجل هو حسأأأاب خا  أنشأأأي في يونيو/حزيران   -14

األموال المتاحة  البرنامج، استخدم 3111/تموز وأمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يولي

مليون دوالر أمريكي. وعلى أسأأأاس التجربة الناجحة، وافق  138طن متري من الحبوب والبقول قيمتها  661 111لشأأأراء 

 مليون دوالر أمريكي كمخصصات لمرفق الشراء اآلجل. 121على استخدام  3111المجلس عام 

يد الطلب   -10 لذيونظرا لتزا يد، وافق المجلس في يونيو/حزيران  ا جد مة النهج ال على زيادة أخرى في  3113يعكس قي

مليون  111مليون دوالر أمريكي إلى  121مخصصات مرفق الشراء اآلجل من مرفق تمويل رأس المال العامل، وذلك من 

أمريكي لتلبية مليون دوالر  21 ، وافق المجلس على مبلم آخر قدره3111دوالر أمريكي. وفي دورة المجلس الثانية لعام 

 في احتياجات سلسلة التوريد في الحاالت الطارئة.أية زيادة مفاجئة 

ويتمثل الهدح الرئيسأأأي لمرفق الشأأأراء اآلجل في تحسأأأين الكفاءة والفعالية في االسأأأتجابة الحتياجات المسأأأتفيدين من   -18

 خالل ما يلي:

 األغذية من خالل التنبؤ بعملية التوريد تسريع إمدادات  

  من استغالل أحوال السود المواتية  البرنامجتمكين 

 الفترات الالزمة لالستجابة لحاالت الطوارئ. اختصار 

 1023أهم معالم سنة 

طن متري متوفر  163,111قدره ، وذلك بمتوسأأأأأأط 3111طن متري في عام  992 111بلغت قيمة الشأأأأأأراء اآلجل   -19

طن متري من األغذية من مخزون الشأأأراء اآلجل،  801 111مكتبا قطريا بشأأأراء  11وقام  للشأأأراء العاجل طوال السأأأنة.

في المائة بالمقارنة بالمدة المقابلة  01وكانت المدة الالزمة لالسأأأأتجابة شأأأأهرين ونصأأأأف الشأأأأهر، مما يعني تحسأأأأناف بنسأأأأبة 

 التقليدية. بموجب عملية الشراء

قارب   -31 ما ي يا  ئة  81ووّرد خط اإلمدادات لشأأأأأأرد أفريق ما تب  –طن متري من األغذية  600,111أي  –في ال للمكا

مما تحتاج  أيام 118يوماف في المتوسأأط مقابل  19القطرية باسأأتخدام مرفق الشأأراء اآلجل، وكانت المدة الالزمة لالسأأتجابة 

 إليه عمليات الشراء التقليدية.

باسأأأأأتخدام مرفق  –طن متري  138,111أي  –ووّرد خط اإلمدادات لغرب أفريقيا نصأأأأأف المشأأأأأتريات من األغذية   -31

إليه عمليات الشأأأأأراء  يام مما تحتاجأ 116يوماف في المتوسأأأأأط مقابل  31الشأأأأأراء اآلجل، وكانت المدة الالزمة لالسأأأأأتجابة 

 التقليدية.

سمبر/كانون األول   -33 شرد األوسط في دي شمال أفريقيا وال طن متري  311,111، وورد 3113وقد أنشي خط إمدادات 

دة الالزمة في المائة من مجموع األغذية الموردة للعمليات، وانخفضأأأأأأت الم 03من األغذية للزمة السأأأأأأورية. ويمثل ذلك 

 يوماف. 32لالستجابة إلى 
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طن متري  28,111، 3111ووّرد خط إمدادات مرفق الشأأأأأراء اآلجل للجنوب األفريقي، والذي أنشأأأأأي في مايو/أيار   -31

األول، وكانت المدة في المائة من مجموع المشأأأتريات خالل الفترة من مايو/أيار إلى ديسأأأمبر/كانون  41أي  –من األغذية 

 يوماف مما تحتاج إليه عمليات الشراء التقليدية. 131يوماف في المتوسط مقابل  10الالزمة لالستجابة 

وأدت مخزونات األغذية في مواقع التخزين اآلجل إلى زيادة جديدة في الكفاءة، حيث أن تخزين الشأأأأأأحنات لفترات   -36

 مداداتاإلالمواءمة بين  وتعزيزالكفاءة تحسأأأأأأن جاءت ورات التخزين المجاني أبقي عند المسأأأأأأتوى األدنى. أطول من فت

رأس المال المتاح لخطوط إمداد المرفق وكميات الغذاء نتيجة زيادة  التشأأأغيليلطلب احجم مرفق الشأأأراء اآلجل والشأأأاملة ل

 في الوقت المناسب.إلى المكاتب القطرية  ةوالمسلَّم الخطوط المذكورة المشتراةالمتوفرة في  األضخم

 التحديات

 ظهور املاحنني 

يط فإن بالمستطاع عادة تلبية طلبات الجهات المانحة لتسل بالوسائل التقليدية البرنامجشراء األغذية لعمليات عندما يتم   -32

وذلك مثالف بتوجيه التعليمات بوسأأأم األكياس باسأأأم الجهة المانحة وشأأأعارها. وتوفيراف للوقت والمال فإن هناك  الضأأأوء عليها

 11 111لكل  جديد من أكياس المانحين كيس 31 111بالوسم الجزئي للشحنات الذي يشمل ما يصل إلى طريقة بديلة تتمثل 

  طن متري من األغذية.

هذه على شأأأحنات مرفق الشأأأراء اآلجل التي ت طلب قبل وصأأأول المنح وت رسأأأل  اإلبرازومن الصأأأعب تطبيق خيارات   -34

وعندما يتقرر استخدام أسلوب الوسم فإن هناك خيارا أسرع  بسرعة من المواقع المركزية حال توافر التمويل للمشروعات.

عالمة  31 111أو وضع ملصقات على الصناديق، بحد أقصى قدره المانحين على األكياس وهو وضع عالمات وأقل تكلفة 

 طن متري. 11 111أو ملصق لكل 

فإنه يجري اآلن التماس  البرنامجوبما أن نصأأيب شأأحنات مرفق الشأأراء اآلجل آخذ بالتزايد ضأأمن مجموع مشأأتريات   -30

وضأأأع أعالم كبيرة تحمل شأأأعارات المانحين في لخيارات المقترحة ما يلي: خيارات أشأأأد كفاءة إلبراز المانحين. وتشأأأمل ا

  وإصدار بيانات صحفية  وشن البرنامجمنشورات صور ألكياس عليها عالمات المانحين في   بما في ذلك مواقع التوزيع

ى مقابل مسأأاهمات المانحين على الدوام إلى اسأأتخدام النهج الذي يوفر القيمة األعلالبرنامج سأأيلجأ حمالت عالقات عامة. و

 للمستفيدين. في الوقت المناسبالتسليم ويكفل 
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 المانحين إبراز: خيارات 3الجدول 

تسليم األثر على حسن توقيت  التكلفة اإلبرازخيار 

 األغذية

 اإلجراء

العادية إلى أكياس المانحين   البرنامجمن أكياس  كبير على األرجح مرتفعة إعادة تعبئة كاملة -1

 طن متري 11 111كيس لكل  31 111بحدود 

 من األكياس العادية إلى أكياس المانحين  بحدود ربما كبير متوسطة إعادة تعبئة جزئية -3

 طن متري 11 111كيس لكل  31 111

 طن متري 11 111كيس لكل  31 111بحدود  محدود متوسطة عالمات/ملصقات  -1

 البديل اإلبرازخيارات مترافقة مع عالمات/ملصقات  ضئيل منخفضة مزيج -6

 أعالم، بيانات صحفية/ حمالت، إلخ. ال شيء منخفضة بديل إبراز -2

 تعديالت على أسلوب العمل والنظم 

لتحويالت األغذية، إذ طرأت آثار شاملة على عملياته التشغيلية  البرنامجتغير بفعل مرفق الشراء اآلجل أسلوب إدارة   -38

الحل الخا  بتكنولوجيا المعلومات والمصأأأأأمم  3111والمالية تطلبت تغييرات في نظم المعلومات لديه. وقد نفذ خالل عام 

 رات أسلوب العمل.يإلدماج تغي
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 )بالدوالر األمريكي( 3410ديسمبر/كانون األول  30العاجلة، في  االستجابة المقدمة إلى حساب : المساهماتاألولالملحق 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006* 2005 * 2004 نوالمانح

     904.47           التنمية األفريقي  مصرح

          511 2     الجزائر 

           األرجنتين

 0 163 679 13 157 491   500 447 9   684 818 3 362 22   أستراليا 

          176 14     النمسا 

 4 411 311 097 765 7 355 962 2 697 465 5 470 406 1 289 164 1 000 000 1       بلجيكا 

    186 1            بوركينا فاسو

 6 932 186 252 814 5 169 058 5 892 398 5 113 680 8 829 343 10 753 568 6 316 526 10 710 838 4 355 529 4 كندا

     131 370 17 917 13      الصين 

   091 38             كوبا

               629 4 قبر  

     649           التشيك 

 8 116 060 736 978 7 976 70  669 281       000 000 1   الدانمرك

          398 27     جزر فارو

   426 366 588 12 799 079 1 762 619 667 104 579 31  235 588   فنلندا

   658 12 691 5 998 82 811 463 215 596 654 217  619 410 960 694 1 فرنسا

 3 423 231   315 395 892 722 5 - 926 474 1 107 807 3    ألمانيا 

     947 3 460 1 168 19    555 15 اليونان

           الكرسي الرسولي

   841 9   668 676 3     469 18 آيسلندا

        243       إندونيسيا 

 3 188 141 901 264 2 700 329 2 009 973 1 565 882 1 467 356 2 945 807 1 753 253 1  194 222 1 252 977 آيرلندا

        531       إسرائيل 

     369 383     577 5    إيطاليا

 428 413 000 672 000 600  000 400 312 817 000 400 727 400 689 504 925 274 9 اليابان

        683 7 129 6  جمهورية كوريا

 111 694 788 108 454 114 239 94 495 88 987 95 104 43      ليختنشتاين
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 )بالدوالر األمريكي( 3410ديسمبر/كانون األول  30العاجلة، في  االستجابة المقدمة إلى حساب : المساهماتاألولالملحق 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006* 2005 * 2004 نوالمانح

 408 634 241 670 225 704 948 672 168 656           لكسمبرغ

      213 4          ماليزيا

    157             مالطا

    722 1             موريتانيا

 13 346 141 507 138   352 246 3 728 638 5 455 336 5 907 014 5 317 680 5 341 146 4 هولندا

     973 046 2   056 752    نيوزيلندا

 063 264 12 825 674 12 865 231 13 627 812 11 132 965 12 706 885 9 706 849 4 560 693 2 648 785 2 855 404 2 النرويج

    656             عمان

    396 13             منظمة الدول المصدرة للبترول 

  132 1   747 4           بولندا

     610 2            المملكة العربية السعودية

      126 2          سنغافورة

  615 2               سلوفينيا

   075 213           409 1  جنوب أفريقيا

 201 4  615 220  843 259 4 345 217 14          سبانياإ

 243 062 8 930 699 3 789 567 4 946 921 4 914 929 3 489 429 3 324 001 3 156 108 1   473 1 السويد

 411 621 5 535 189 5 749 828 2 289 859 1 703 118 2 494 935 1 404 640 1 781 568 1 858 590 1 263 021 2 سوازيلند

     113       436 1    تايلند

     087 7            تركيا

  833 220 9 770 281 1 384 52 235 488 628 222   718 670     المملكة المتحدة

           الواليات المتحدة األمريكية

  الفوائد المحصلة من حساب االستجابة العاجلة

 (3119)منذ سبتمبر/أيلول 

         27 290 13 239    

   (178 4) 187 702 4 513 022 5 788 48 200 40      500 1 **أخرى 

 696 090 52 070 215 56 344 145 38 167 397 37 682 743 52 018 715 60 234 901 26 343 921 31 197 651 18 486 090 25 المجموع 

 .3114مليون دوالر أمريكي في عام  31  و 3111مليون دوالر أمريكي في عام  31باستثناء إعادة البرمجة التي وافق عليها المجلس التنفيذي، وهي:  *

  ** "جهات أخرى" تشمل الوكاالت والصناديق المشتركة التابعة للمم المتحدة.
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 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 للمديرين القطريين/اإلقليمييناالستجابة العاجلة في إطار عمليات الطوارئ الموافق عليها بموجب السلطة المخولة 

 911 462 13/3/3111 عملية الطوارئ لالستجابة العاجلة 200548 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  مدغشقر 

تقديم مساعدة غذائية طارئة إلى الجئي  200547 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  جمهورية الكونغو الديمقراطية

في المحافظة جمهورية أفريقيا الوسطى 

 االستوائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية

19/1/3111 323 114 1 

استجابة طارئة في بوليفيا للسر المتأثرة  311222 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة   دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 بالفيضان في جنوب بوليفيا

34/1/3111 621 642 

الصراع المسلح الذي يضم جماعات متمردة  311242 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  الوسطىجمهورية أفريقيا 

 في جمهورية أفريقيا الوسطى

1/4/3111 169 611 1 

تقديم المساعدة الغذائية الغوثية للسكان  311411 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  مالوي

 الضعفاء المتأثرين بالكوارث الطبيعية

36/0/3111 281 916 

تقديم المسأأأأأاعدة للسأأأأأكان الضأأأأأعفاء المتأثرين  311412 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  بيساو-غينيا

 بضعف حملة الكاجو وبانعدام األمن الغذائي

34/8/3111 849 611 1 

الذين للروانديين المساعدة الطارئة تقديم  311414 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  رواندا

 طردتهم جمهورية تنزانيا المتحدة

11/8/3111 161 666 

تقديم األغذية إلنقاذ الحياة، والدعم في مجال  311419 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة   الفلبين

واالتصاالت الطارئة للسكان  اللوجستيات

المشردين المتأثرين بالنزاع في شبه جزيرة 

 زامبوانغا

36/9/3111 391 640 

 883 626 36/13/3111 النزاع األهليستجابة لتدفق الالجئين/اال 311421 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  أوغندا

تقديم المساعدة الغذائية العاجلة لجنوب  200656 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  المكتب اإلقليمي في نيروبي

  السودان المتأثر بالنزاع

11/13/3111 842 611 1 
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 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 9 646 898 المجموع الفرعي

 أنشطة االستعداد

أنشطة االستعداد الخاصة لجمهورية أفريقيا  311266 االستعداد للطوارئ  جمهورية أفريقيا الوسطى

 الوسطى

38/3/3111 440 146 

 399 966 13/1/1311 لالنتخاباتاالستعداد  311262 االستعداد للطوارئ  كينيا

تقديم الدعم لتقدير أزمة ِشقران ورد البن  311411 االستعداد للطوارئ  بنما

(coffee rust وانعدام األمن الغذائي في )

 أمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

93/0/1311 811 318 

تقديم الدعم لتقدير أثر الجفاح على حالة األمن  311413 االستعداد للطوارئ  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

الغذائي والتغذوي لدى مزارعي الكفاح في 

 منطقة الشاكو

1/8/1311 118 11 

تقديم الدعم لتقدير أثر الفيضانات على الوضع  311411 االستعداد للطوارئ  باراغواي

 الغذائي والتغذوي لدى األسر المتأثرة

1/8/3111 914 8 

األوسط وشمال أفريقيا وشرقي الشرد 

 أوروبا آسيا الوسطى

أنشطة االستعداد الخاصة في بلدان الشرد  311410 االستعداد للطوارئ 

 األوسط وشمال أفريقيا

1/9/1311 141 323 

الشرد األوسط وشمال أفريقيا وشرقي 

 أوروبا آسيا الوسطى 

بلدان آسيا أنشطة االستعداد الخاصة في  311431 االستعداد للطوارئ 

الوسطى التي يحتمل أن تتأثر بتصورات 

 3116األحداث في أفغانستان بعد عام 

1/11/1311 232 321 

 146 091 1/11/1311 تقديم الدعم ألنشطة االستعداد الخاصة 311433 االستعداد للطوارئ  طاجيكستان

 0 363 831 الفرعيالمجموع 
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 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 المخصصات

 1 386 113 23/11/1311 مساعدة الجئي الصحراء الغربية 311116 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  الجزائر

وحماية إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية  311121 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش   النيجر

الضعيفة من سبل كسب العيش لدى الفئات 

 السكان

18/11/1311 842 111 11 

ات لتحديالمساعدة الغذائية الغوثية للتصدي  311141 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش أفغانستان

 األمن الغذائي في أفغانستان

11/1/1311 621 424 

االستجابة للكوارث الطبيعية المتكررة وانعدام  311142 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  مدغشقر

 األمن الغذائي الموسمي

31/13/1311 111 111 1 

 1 418 810 10/2/1311 المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 311106 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش كينيا

 8 281 364 0/4/1311 تقديم المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  كينيا

 2 111 111 11/9/1311 تقديم المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  كينيا

تحسين األمن الغذائي والتغذوي وإعادة بناء  311321 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش باكستان

 الترابط االجتماعي

43/9/1311 111 966 1 

الغذائية الموجهة لالجئين والضعفاء المساعدة  311389 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش   تشاد

المتأثرين بسوء التغذية واألزمات الغذائية 

 المتكررة

9/6/1311 124 263 4 

المتضررة من دعم العائدين واألسر األخرى  311394 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  الفلبين

الوسطى، وتنمية القدرات  الصراع في مينداناو

مجال االستعداد للكوارث الوطنية في 

 لهاواالستجابة 

11/11/1311 129 849 1 



 

 

1
5

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

4
/6

-K
/1

  
 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من  311118 عملية طوارئ  جنوب السودان

األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب 

 السودان

17/4/2013 443 621 0 

والمتأثرة مساعدة المجموعات الضعيفة  311122 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش وزامبيقم

 بالكوارث في موزامبيق 

4/3/1311 118 118 1 

والمتأثرة مساعدة المجموعات الضعيفة  311122 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش زامبيقمو

 بالكوارث في موزامبيق 

03/31/1311 111 811 1 

تثبيت استهالك الغذاء والحد من سوء التغذية  311639 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش أوغندا

 الحاد بين الالجئين واألسر البالغة الضعف

11/9/1311 603 631 1 

الشرد األوسط وشمال أفريقيا وشرقي 

 أوروبا آسيا الوسطى

الالجئين عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  311611 عملية طوارئ 

 والعراد وتركياالسوريين في لبنان واألردن 

11/1/1311 349 616 33 

الشرد األوسط وشمال أفريقيا وشرقي 

 أوروبا آسيا الوسطى

الالجئين عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  311611 عملية طوارئ 

 والعراد وتركياالسوريين في لبنان واألردن 

11/2/3111 110 213 9 

تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة  311661 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  صومالال

 على التكيف

03/3/1311 111 111 1 

تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة  311661 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الصومال 

 على التكيف

3/0/3113 111 111 16 

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة  311621 لإلغاثة واإلنعاشعملية ممتدة  زمبابوي

 على الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

31/13/3111 111 111 2 

تقديم مساعدة غذائية إلى السكان الضعفاء  311620  طوارئعملية   السودان

 المتأثرين بالصراع والكوارث الطبيعية

31/2/1311 111 111 2 
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 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 698 128 0/4/1311 المساعدة الغذائية لالجئين 311641 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش   مالوي

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش  311691 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  بنما

 للمجموعات الضعيفة 

المتأثرة بالصدمات المتكررة في السلفادور، 

 وغواتيماال، 

 ونيكاراغواوهندوراس، 

13/13/1311 111 111 3 

بناء القدرة على الصمود، والحد من سوء  311219 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بوركينا فاسو

 التغذية

11/9/1311 111 111 3 

المتأثرة  مساعدة المجموعات السكانية 311232 عملية طوارئ  مالي

باألزمات في مالي: المشردون داخليا، واألسر 

 المضيفة، والمجتمعات المحلية الضعيفة

31/13/3111 111 111 2 

دعم التغذية وس بل كسب العيش لدى السكان  311234 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بيساو -غينيا 

ي فالمتأثرين بأزمة ما بعد االنتخابات الضعفاء 

 بيساوغينيا 

18/6/1311 118 120 

 1 211 111 31/0/1311 الدعم التغذوي للطفال والنساء 311213 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع 311261 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جمهورية الكونغو الديمقراطية

 المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى

2/11/1311 111 011 2 

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع  311261 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جمهورية الكونغو الديمقراطية

 المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى

2/11/3111 111 911 0 

تعزيز اللوجستيات واتصاالت الطوارئ  311292 عملية خاصة الفلبين

 استجابة إلعصار هايان

11/11/1311 111 111 1 
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 4103ديسمبر/كانون األول  30في  مخصصات حساب االستجابة العاجلةالملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

 المخصصات الموافق عليها

 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم غير 

 المباشرة

 412 683 18/11/1311 تقديم المساعدة للسكان المتأثرين بالجفاح 311432  طوارئعملية  دولة بوليفيا المتعددة القوميات

تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعصار  311411 عملية طوارئ   الفلبين

 األكبر هايان

11/11/1311 091 801 1 

تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعصار  311411 عملية طوارئ  الفلبين 

 األكبر هايان

30/11/3111 111 111 2  

وأمن الموظفين تعزيز القدرة على االستجابة  311461 عملية خاصة جمهورية أفريقيا الوسطى

دعماف للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

311112 

13/13/1311 111 211 6 

تعزيز تنسيق مجموعة األمن الغذائي في  311464 عملية خاصة جمهورية أفريقيا الوسطى

 جمهورية أفريقيا الوسطى

36/13/3111 111 211 

األرواح وحماية سبل العيش في إنقاذ  311421 عملية طوارئ جمهورية أفريقيا الوسطى

 جمهورية أفريقيا الوسطى

30/13/3111 890 403 6 

  082 336 380 المجموع الفرعي 

 068 336 819 المجموع الكلي 
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 الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

 )بالدوالر األمريكي(

 ةباستثناء تكاليف الدعم غير المباشر

األوسط وشمال أفريقيا الشرد 

 وشرقي أوروبا آسيا الوسطى

 311320 طوارئعملية 
 6 المساعدة الغذائية للمجموعات السكانية الضعيفة المتضررة من النزاعات

343 286 1 

 113 401 3 االستجابة للسكان المتأثرين باألزمة الغذائية في موريتانيا 311111 عملية طوارئ  موريتانيا

 194 3 بالجفاحالمساعدة المقدمة للسكان المتأثرين  311189 طوارئعملية  مالي

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وشرقي أوروبا آسيا الوسطى

عراد والالالجئين السوريين في لبنان واألردن عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  311611 عملية طوارئ 

 وتركيا
6 

844 290 2 

أفريقيا الشرد األوسط وشمال 

 وشرقي أوروبا آسيا الوسطى

عراد والالالجئين السوريين في لبنان واألردن عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  311611 عملية طوارئ 

 وتركيا
11 

838 003 10 

 200438 عملية طوارئ  غرب أفريقيا
 4 اليماألمن في المشردين داخليا والمتأثرين بانعدام مساعدة الالجئين واألشخا  

041 111 3 

 200438 عملية طوارئ  غرب أفريقيا
 1 األمن في ماليالمشردين داخليا والمتأثرين بانعدام مساعدة الالجئين واألشخا  

391 621 1 

المساعدة الغذائية للمجموعات السكانية الضعيفة المتأثرة بالنزاع والكوارث  311620  عملية طوارئ  السودان

 الطبيعية
2 

399 891 1 

 1 811 131 3 تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعصار األكبر هايان 311411  عملية طوارئ فلبينال

 6 131 1 تدفق الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية 311186 االستعداد للطوارئ جمهورية الكونغو

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وشرقي أوروبا آسيا الوسطى

 311611 االستعداد للطوارئ
 1 االستعداد اإلقليمي ألزمة الجمهورية العربية السورية

633 1 

 311611 االستعداد للطوارئ  األردن 
  زيادة مستوى االستعداد لتدخل طارئ محتمل لصالح الالجئين السوريين في األردن

116 31 

 311610 االستعداد للطوارئ  المكتب اإلقليمي في بنما
 1 ألنشطة االستعداد للطوارئ في إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي البرنامجدعم 

126 19 

 18 911 1 زيادة مستوى االستعداد لتدخل طارئ محتمل لصالح الالجئين السوريين في لبنان 311618 االستعداد للطوارئ  لبنان

في مالوي )توقع الحاجة إلى االستجابة إلى أزمة األمن أنشطة االستعداد للطوارئ  311619 االستعداد للطوارئ مالوي

 الغذائي الناشئة في مالوي(
1 

948 6 
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 الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

 )بالدوالر األمريكي(

 ةباستثناء تكاليف الدعم غير المباشر

المكتب القطري لالستعداد لحاالت الطوارئ في تقديم الدعم للنشطة الخاصة  311211 االستعداد للطوارئ  جمهورية قيرغزستان

 لجمهورية قيرغيزستان
1 

810 10 

 82 691 1 الماليين في موريتانياالمساعدة الطارئة المقدمة لالجئين  311611  عملية طوارئ -االستجابة العاجلة   موريتانيا

 61 028 1 والضعفاء من السكان المضيفينالمساعدة الطارئة لالجئين الماليين،  311612 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة   بوركينا فاسو

 82 119 1 المشردين داخلياالمساعدة الطارئة للشخا   311618  عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  جمهورية الكونغو

 3 141 1 بالفيضاناتلمساعدة الطارئة للسكان المتأثرين ا 311613 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  إكوادور

 11 286 1 وايغبالفيضانات في باراالمقدمة للسر المتأثرة المساعدة  311661 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة   باراغواي

 23 682 3 في شمال بننتقديم مساعدة طارئة لضحايا الفيضان  311211  عملية طوارئ -االستجابة العاجلة   بنن

 914 1 المتأثرين باشتداد القالقل المدنية تقديم مساعدة غذائية طارئة للسكان 311214 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  الجمهورية العربية السورية

تقديم مساعدة غذائية طارئة إلى الجئي جمهورية أفريقيا الوسطى في المحافظة  200547 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  جمهورية الكونغو الديمقراطية

 االستوائية من جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 117 089 

 88 1 استجابة طارئة في بوليفيا للسر المتأثرة بالفيضان في جنوب بوليفيا 200555 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  القوميات دولة بوليفيا المتعددة

 053 255 1 الصراع المسلح الذي يضم جماعات متمردة في جمهورية أفريقيا الوسطى 200565 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  جمهورية أفريقيا الوسطى

تقديم المساعدة للسكان الضعفاء المتأثرين بضعف حملة الكاجو وبانعدام األمن  200615 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  بيساو -غينيا

 الغذائي

1 1 401 869 

 868 77 1 المتحدةتقديم المساعدة الطارئة للروانديين الذين طردتهم جمهورية تنزانيا  200616 عملية طوارئ  -االستجابة العاجلة  رواندا

تقديم األغذية إلنقاذ الحياة، والدعم في مجال اللوجستيات واالتصاالت الطارئة  200619 عملية طوارئ -االستجابة العاجلة  الفلبين

 للسكان المشردين المتأثرين بالنزاع في شبه جزيرة زامبوانغا

1 36 304 

 121 112 1 داخليا والالجئين في أوغنداالعملية الممتدة إلغاثة المشردين  111311  عملية طوارئ -االستجابة العاجلة   أوغندا

المساعدة المقدمة للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمعانين من آثار الكوارث  105860 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  مالوي

 الطبيعية وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

1  3 202 336  

لمساعدة الغذائية للمشردين داخليا والمجموعات األخرى المحرومة بشدة من األمن  105880 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش كولومبيا

 الغذائي بسبب العنف

1  73 056  
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 الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

 )بالدوالر األمريكي(

 ةباستثناء تكاليف الدعم غير المباشر

 موزامبيق
والنهوض بسبل تقديم الدعم الغذائي من أجل حماية أرواح أكثر الناس ضعفا  106000 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 معيشتهم

1  1 131 241  

  852 513  2 التصدي للزمات اإلنسانية وتعزيز المرونة تجاه انعدام األمن الغذائي 106650 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  إثيوبيا

 المكتب اإلقليمي في بنما
ي األخرى فالكوارث الطبيعية والصدمات من مساعدة الفئات الضعيفة المتضررة  200043 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 والسلفادور ونيكاراغواغواتيماال وهندوراس 

4  326 473  

 النيجر
عيفة الضوحماية سبل كسب العيش لدى الفئات إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية  200051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

 من السكان

13  11 992 711  

  مدغشقر
  660 566 1  5 شقرفي مدغاالستجابة للكوارث الطبيعية المتكررة وانعدام األمن الغذائي الموسمي  200065 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

جمهورية كوريا الشعبية 

 الديمقراطية

  481 602 3  3 الدعم التغذوي للنساء واألطفال 200114 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  000 300  1 البوتانيينالمساعدة الغذائية لالجئين  200136 ممتدة لإلغاثة واإلنعاشعملية  نيبال

منطقة كازامانس في والمساعدة الغذائية الموجهة  في مرحلة ما بعد النزاع التأهيل 200138 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش السنغال

 الطبيعية 

6  237 077  

  404  1 تقديم المساعدة لالجئين من ميانمار 200142 واإلنعاشعملية ممتدة لإلغاثة  بنغالديش

  805 307 2  5 تقديم المساعدة للمجموعات الضعيفة التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 200162 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش زمبابوي

  613 2  2 األخرىالنزاع المسلح والجماعات الضعيفة المساعدة الغذائية الموجهة لضحايا  200167 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جمهورية الكونغو الديمقراطية

  077 214 10  17 المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش كينيا

والضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين  200289 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  تشاد

 الغذائية المتكررة

5  985 692  

 الوسطى، وتنميةالمتضررة من الصراع في مينداناو دعم العائدين واألسر األخرى  200296 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الفلبين

 لهامجال االستعداد للكوارث واالستجابة القدرات الوطنية في 

2  2 034 977  

  992 369 1  4 لمساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء والالجئين العائدين 200343 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش   رواندا

  393 000 1  3 والمتأثرة بالكوارث في موزامبيقمساعدة المجموعات الضعيفة  200355 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش زامبيقمو
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 الملحق الثالث: تجديد أرصدة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

 )بالدوالر األمريكي(

 ةباستثناء تكاليف الدعم غير المباشر

  271 010 9  15 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الصومال

  058 498  1 المساعدة الغذائية لالجئين 200460 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش مالوي

  431 467  1 بناء القدرة على الصمود، والحد من سوء التغذية 311219 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش فاسو ابوركين

  521 696  3 تعزيز الجوانب اللوجستية واالتصاالت والتنسيق استجابة للزمة في ليبيا 200261 عملية خاصة ليبيا

  000 828  2 لالساحتعزيز القدرة اللوجستية اإلقليمية للتصدي ألزمة الجفاح في منطقة  200402 عملية خاصة غرب أفريقيا

  808 187  2 تعزيز القدرة اللوجستية اإلقليمية للتصدي ألزمة الجفاح في منطقة الساحل 200402 عملية خاصة غرب أفريقيا

  000 000 1  1 في الفلبين تعزيز اللوجستيات واتصاالت الطوارئ استجابة إلعصار هايان 200595 عملية خاصة الفلبين

  941 645 88  168 المجموع الكلي 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 411 412 11/1/3111 لتحديات األمن الغذائي في أفغانستانالمساعدة الغذائية الغوثية للتصدي  200063 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش أفغانستان

 لتحديات األمن الغذائي في أفغانستان المساعدة الغذائية الغوثية للتصدي  200360 عملية خاصة أفغانستان

 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في أفغانستان
11/1/3111 

209 916 

 824 868 32/1/3111 مساعدة الالجئين من الصحراء الغربية 311111 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الجزائر

 1 938 260 31/1/3111 مساعدة الالجئين من الصحراء الغربية 311111 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الجزائر

 3 218 121 14/13/3111 الالجئين من الصحراء الغربيةمساعدة  311111 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الجزائر

 1 816 910 16/1/3111 بناء القدرة على الصمود، والحد من سوء التغذية 311219 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بوركينا فاسو

 1 101 090 11/0/3111 التغذيةبناء القدرة على الصمود، والحد من سوء  311219 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بوركينا فاسو

 3 121 162 39/11/3111 بناء القدرة على الصمود، والحد من سوء التغذية 311219 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بوركينا فاسو

إنعاش المجتمعات ودعم المحرومين من األمن الغذائي مساعدة الالجئين والعائدين والسكان  311421 عملية طوارئ جمهورية أفريقيا الوسطى

 المحلية المضيفة
30/13/3111 

464 313 1 

 646 811 11/3/3111 في جمهورية أفريقيا الوسطى الجوية اإلنسانيةخدمات التوفير  311233 عملية خاصة جمهورية أفريقيا الوسطى

 1 401 683 4/9/3111 دعم التعليم االبتدائي والتحاد الفتيات بالمدارس 311388 مشروع إنمائي تشاد

الدعم التغذوي الموجه لالجئين والسكان الذين يعانون هشاشة األوضاع والمتأثرين بسوء  311389 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش تشاد

 التغذية واألزمات الغذائية المتكررة
31/1/3111 

493 118 16 

الموجه لالجئين والسكان الذين يعانون هشاشة األوضاع والمتأثرين بسوء  الدعم التغذوي 311389 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش تشاد

 التغذية واألزمات الغذائية المتكررة
11/11/3111 

112 364 3 

الدعم التغذوي الموجه لالجئين والسكان الذين يعانون هشاشة األوضاع والمتأثرين بسوء  311389 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش تشاد

 واألزمات الغذائية المتكررةالتغذية 
8/11/3111 

142 921 

 3 136 126 4/3/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد 311213 عملية خاصة تشاد

 1 114 184 2/9/3111 الستدامة التغذية المدرسيةدعم البرنامج المتكامل  311213 مشروع إنمائي كوت ديفوار

 1 211 111 31/0/3111 الدعم التغذوي للطفال والنساء 311213 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية 

 938 191 11/9/3111 المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى 311261 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جمهورية الكونغو الديمقراطية



 

 

2
3

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

4
/6

-K
/1

  
 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 448 191 2/9/3111 دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية 311698 مشروع إنمائي جيبوتي

 1 611 111 2/3/3111 (3112-3113البرنامج القطري إلثيوبيا ) 311321 برنامج قطري  إثيوبيا

 10 031 102 11/13/3111 واإلريتريين والسودانيينالمساعدة الغذائية لالجئين الصوماليين  200365 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  إثيوبيا

 911 842 11/4/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في إثيوبيا 200364 عملية خاصة  إثيوبيا

 1 634 418 18/3/3111 وضع األساس لبرنامج مستدام للتغذية المدرسية يخضع للمسؤولية الوطنية  311130 مشروع إنمائي غامبيا

 1 281 238 32/3/3111 (3110-3111البرنامج القطري لغينيا ) 311134 برنامج قطري  غينيا

 341 188 6/1/3111 عم التغذية وس بل كسب العيش لدى السكان الضعفاء  311234 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بيساو  -غينيا

 211 111 11/9/3111 للمجموعات الضعيفة تقديم الدعم 311112 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش العراد 

 3 311 498  11/11/3111 (3116-3119البرنامج القطري لكينيا ) 114481 برنامج قطري  كينيا 

 11 186 113 31/1/3111 المساعدة الغذائية لالجئين 311106 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش كينيا 

 741 221 30 1/3/3111 حماية س بل المعيشة وإعادة بنائها في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 311396 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش كينيا

 689 314 11/3/3111 النهوض ببرنامج وجبات المدارس االبتدائية 311104 مشروع إنمائي  جمهورية قيرغزستان

 941 860 2/6/3111 (3112-3116البرنامج القطري لمدغشقر ) 111611 برنامج قطري  مدغشقر

 6 139 100 12/1/3111 (3114-3113البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

 1 934 311 8/8/3111 (3114-3113البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

 211 111 8/11/3111 (3114-3113البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

 11 111 111 11/8/3111 تقديم المساعدة الغذائية الغوثية الموجهة للسكان الضعفاء المتأثرين بالكوارث الطبيعية 311418 عملية طوارئ مالوي 

 6 312 410 13/11/3111 طبيعيةالتقديم المساعدة الغذائية الغوثية الموجهة للسكان الضعفاء المتأثرين بالكوارث  311418 عملية طوارئ مالوي 

تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر  311232 عملية طوارئ  مالي

 المضيفة والمجتمعات الهشة

39/11/3111 019 818 6 

باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين  200525 عملية طوارئ  مالي

 المضيفة والمجتمعات الهشة

6/3/3111 8 799 432 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر  311232 عملية طوارئ مالي

 المضيفة والمجتمعات الهشة

16/3/3111 951 048 

تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر  311232 عملية طوارئ مالي

 المضيفة والمجتمعات الهشة

11/1/3111 4 672 897 

 تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر 311232 عملية طوارئ مالي 

 المضيفة والمجتمعات الهشة

9/11/3111 4 641 951 

تقديم مساعدة إلى السكان المتأثرين باألزمات في مالي: األشخا  المشردون داخليا واألسر  311232 عملية طوارئ مالي 

 المضيفة والمجتمعات الهشة

14/13/3111 1 904 714 

 964 464 6/3/3111 في مالي توفير الخدمات الجوية اإلنسانية 311231 عملية خاصة مالي

نهوض من األزمات السابقة وإرساء أسس الصمود بين السكان المتضررين من انعدام ال 200474 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش موريتانيا

 األمن الغذائي في موريتانيا 

2/8/3111 090 110 1 

نهوض من األزمات السابقة وإرساء أسس الصمود بين السكان المتضررين من انعدام ال 200474 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش موريتانيا 

 األمن الغذائي في موريتانيا 

39/11/3111 432 986 3 

 405 808 38/3/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في موريتانيا 200406 عملية خاصة موريتانيا 

 434 749 38/8/3111 الخدمات الجوية اإلنسانية في موريتانياتوفير  200406 عملية خاصة  موريتانيا 

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 

 000 000 6 34/1/3111 الالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد وتركياعملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

وشمال أفريقيا الشرد األوسط 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 

 569 771 6 11/1/3111 الالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد وتركياعملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 

 328 625 37 13/4/3111 الالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد وتركياالطوارئ اإلقليمية لمساعدة عملية  200433

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 

 298 877 32 11/0/3111 ركياوتالالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
 عملية طوارئ 

 944 943 5 1/8/3111 الالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد وتركياعملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

الشرد األوسط وشمال أفريقيا 

 وآسيا الوسطىوأوروبا الشرقية 
 عملية طوارئ 

 000 900 21 11/8/3111 الالجئين السوريين في األردن ولبنان والعراد وتركياعملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

 000 465 9/1/3113 (3112-3113البرنامج القطري لموزامبيق ) 311384 برنامج قطري موزامبيق

 443 383 4/3/3111 والمتأثرة بالكوارث في موزامبيقمساعدة المجموعات الضعيفة  200355 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  موزامبيق 

 589 191 1 12/3/3111 والمتأثرة بالكوارث في موزامبيقمساعدة المجموعات الضعيفة  311122 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  موزامبيق

 عملية طوارئ  ميانمار 
دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي ونقص التغذية بين المجموعات األكثر  311399

 ضعفا

4/13/3111 2 857 000 

 622 929 1/1/3111 المساعدة الغذائية لالجئين البوتانيين 200136 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  نيبال 

 318 738 3 34/3/3111  األمن في ماليالمشردين داخليا والمتأثرين بانعدام مساعدة الالجئين واألشخا   200438 عملية طوارئ  النيجر 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باألزمات والمشردين في  200051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش   النيجر 

 النيجر

30/3/3111 2 788 862 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باألزمات والمشردين في  200051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش النيجر 

 النيجر

8/1/3111 3 075 354 

السكان المتأثرين باألزمات والمشردين في إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح  200051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش النيجر 

 النيجر

0/2/3111 3 975 633 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باألزمات والمشردين في  200051 ممتدة لإلغاثة واإلنعاش عملية النيجر 

 النيجر

2/4/3111 11 162 352 

 192 618 19/3/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في النيجر 200520 عملية خاصة النيجر 

 934 700 31/9/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في النيجر 200520 عملية خاصة النيجر 

 362 752 2 11/4/3111 شريان الحياة في غزةالمساعدة الغذائية العاجلة لعملية  200298 عملية طوارئ دولة فلسطين

 000 680 3 2/13/3111 شريان الحياة في غزةالمساعدة الغذائية العاجلة لعملية  200298 عملية طوارئ  دولة فلسطين

 043 634 2/3/3111 شريان الحياة في غزةالمساعدة الغذائية العاجلة لعملية  200298 عملية طوارئ دولة فلسطين

 823 730 1/0/3111 شريان الحياة في غزةالغذائية العاجلة لعملية المساعدة  200298 عملية طوارئ دولة فلسطين
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

المساعدة الغذائية الموجهة لدعم المجموعات المعدمة والمهمشة وتعزيز سبل العيش في  200037 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش دولة فلسطين
 الضفة الغربية

13/3/3111 1 119 486 

المساعدة الغذائية الموجهة لدعم المجموعات المعدمة والمهمشة وتعزيز سبل العيش في  311110 لإلغاثة واإلنعاشعملية ممتدة  دولة فلسطين
 الضفة الغربية

1/0/3111 3 819 624 

 804 102 2 32/1/3111 تحسين األمن الغذائي والتغذوي وإعادة بناء الترابط االجتماعي 200250 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  باكستان

 179 694 1 12/1/3111 تحسين األمن الغذائي والتغذوي وإعادة بناء الترابط االجتماعي 200250 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  باكستان

 410 177 5 6/6/3111 تحسين األمن الغذائي والتغذوي وإعادة بناء الترابط االجتماعي 200250 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  باكستان

 365 523 2 38/8/3111 تحسين األمن الغذائي والتغذوي وإعادة بناء الترابط االجتماعي 200250 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  باكستان

 000 950 13 12/11/3111 ن(االسم الدولي هايا-)"يولندا" تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعصار األكبر هايان  311411 عملية طوارئ  الفلبين 

 958 390 3 38/11/3111 ن(االسم الدولي هايا-)"يولندا" تقديم المساعدة للسكان المتأثرين باإلعصار األكبر هايان  311411 عملية طوارئ  الفلبين 

 1 822 161 18/11/3111 العائدينالمساعدة الغذائية وشبكات األمان لسكان مخيمات اللجوء والالجئين  311161 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش رواندا

 447 697 16/3/3111 (3114-3113البرنامج القطري للسنغال ) 200249 برنامج قطري  السنغال 

 939 638 31/9/3111 (3114-3113البرنامج القطري للسنغال ) 200249 برنامج قطري  السنغال 

والمجتمعات المحلية منطقة كازامانس الطبيعية مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش  السنغال 

 اإلنتاجالمتأثرة بعجز 

31/1/3111 2 017 279 

 719 719 3 30/3/3111 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الصومال 

 000 766 30/3/3111 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الصومال

 000 500 32/11/3111 تعزيز األمن الغذائي والتغذوي وتدعيم القدرة على التكيف 200443 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش الصومال

 295 013 1 32/1/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في الصومال وكينيا 200507 عملية خاصة الصومال

 295 013 1 38/8/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في الصومال وكينيا 200507 عملية خاصة الصومال

والمتأثرين بالنزاع في جنوب المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي  200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 

 السودان

31/1/3111 37 675 010 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب  200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 

 السودان

10/6/3111 10 248 785 

للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب المساعدة الغذائية  200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 

 السودان

9/0/3111 2 803 738 

 000 250 11/11/3111  الغذائية والتغذوية، ودعم االنتقال، وتعزيز القدرات لضمان حلول مستدامة للجوعالمساعدة  200341 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش جنوب السودان 

 227 636 1 31/11/3111 أنشطة مجموعة اللوجستيات دعماف لمجتمع المنظمات اإلنسانية 200361 عملية خاصة السودانجنوب 

 200 738 3 1/3/3111 توفير الخدمات الجوية اإلنسانية 200523 عملية خاصة جنوب السودان 

 084 813 9 34/6/3111 والكوارث الطبيعيةالمتأثرين بالصراع الضعفاء تقديم المساعدة الغذائية للسكان  200457 عملية طوارئ  السودان 

 331 650 13 31/6/3111 تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعية 200457 عملية طوارئ  السودان 

 789 789 2 2/3/3111 المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعيةتقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء  200457 عملية طوارئ  السودان 

 242 396 4 30/1/3111 والكوارث الطبيعيةالضعفاء المتأثرين بالصراع تقديم المساعدة الغذائية للسكان  200457 عملية طوارئ السودان 

 000 200 2 11/6/3111 المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعيةتقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء  200457 عملية طوارئ  السودان

 000 000 5 31/2/3111 تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعية 200457 عملية طوارئ  السودان

 160 986 1 31/11/3111 والكوارث الطبيعيةالمتأثرين بالصراع الضعفاء تقديم المساعدة الغذائية للسكان  200457 عملية طوارئ  السودان

 735 098 32 30/13/3111 تقديم المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعية 311290 عملية طوارئ السودان

 392 184 12 16/1/3111 ةالعربية السوريللسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  المساعدة الغذائية الطارئة 200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 600 6 16/3/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 659 246 3 18/1/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 501 395 13 13/4/3111 ةالعربية السوريالجمهورية المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 260 218 25 1/0/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 652 198 13 11/0/3111 ةالعربية السوريالغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  المساعدة 200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 589 691 18 11/8/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 
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 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 000 000 2 11/11/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 800 12 30/11/3111 ةالعربية السوريالجمهورية المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 800 14 31/13/3111 ةالعربية السوريالمساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 500 34/0/3111 (3112-3111القطري لتنزانيا )البرنامج  200200 برنامج قطري  جمهورية تنزانيا المتحدة 

 113 080 1 39/0/3111 (3112-3111البرنامج القطري لتنزانيا ) 200200 برنامج قطري جمهورية تنزانيا المتحدة 

 836 336 1 9/9/3111 (3112-3111البرنامج القطري لتنزانيا ) 200200 برنامج قطري جمهورية تنزانيا المتحدة 

 684 184 4 3/2/3111 (3116-3119البرنامج القطري ألوغندا ) 108070 برنامج قطري  أوغندا 

 454 917 19/1/3111 لحاالت الطوارئ العالميةالبرنامج استجابة دائرة النقل الجوي في  200280 عملية خاصة أوغندا

 841 923 3/11/3111 المتأثرين بانعدام األمن في ماليمساعدة الالجئين والمشردين داخليا  200438 عملية طوارئ غرب أفريقيا

 803 294 4 16/11/3111 المساعدة الغذائية لتعزيز تعليم الفتيات في اليمن 200432 مشروع إنمائي اليمن

ن يررضالمتانعدام األمن الغذائي ومن الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ للسكان الذين يعانون  200451 عملية طوارئ اليمن

 من النزاع

30/11/3111 15 640 690 

انعدام األمن الغذائي من الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ للسكان الذين يعانون  200451 عملية طوارئ اليمن

 ن من النزاعيضررالمتو

34/3/3111 951 067 

 000 500  (3112-3111البرنامج القطري لزامبيا ) 200157 برنامج قطري زامبيا

 608 412 088 المجموع الفرعي 

 جهات متلقية متعددة
 مشروع إنمائي

 مشروع إنمائي
 

 10/13/3111 15 000 000 

 جهات متلقية متعددة
 مشروع إنمائي

 مشروع إنمائي
 

 16/4/3111 1 150 000 

 06 081 111 المجموع الفرعي

 000 000 5 13/4/3111 المنظمات اإلنسانيةالخدمات اللوجستية لمجتمع  3111119 حساب خا  المقر الرئيسي 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة عنوان المشروع

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 000 000 2 1/1/3111 حساب لخا  للتقييم SAOE حساب خا  المقر الرئيسي 

 096 952 1 0/11/3111 حساب خا  لنظام دعم تنفيذ اللوجستيات  SLES حساب خا  المقر الرئيسي 

 664 346 8/1/3111 لتكنولوجيا المعلومات في الميدانحساب خا  للمبالم المستردة  SREC حساب خا  المقر الرئيسي 

 316 888 3 9/6/3111 حساب خا  للمبالم المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان SREC حساب خا  المقر الرئيسي 

 621 177 2 2/11/3111 حساب خا  للمبالم المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان SREC حساب خا  المقر الرئيسي 

  SSEC   000 350 8/1/3111 الميدانيلمن لحساب خا 

  SSEC   000 450 8 11/0/3111 الميدانيلمن لحساب خا 

 09 662 696     المجموع الفرعي 

 000 000 16 2/9/3111 حساب خا  لمرفق الشراء اآلجل SFPC حساب خا  المقر الرئيسي 

 000 200 5 19/9/3111 حساب خا  لمرفق الشراء اآلجل SFPC خا حساب  المقر الرئيسي 

 40 411 111 المجموع الفرعي 

 668 408 884 المجموع الكلي 
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