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 موجز تنفيذي

 

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

 هما حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال العامل. البرنامجلدى 

 حساب االستجابة العاجلة

  من تقديم المساعدة الفورية في حاالت  البرنامجحساب االستجابة العاجلة وهو مرفق للتمويل المتعدد األطراف يمكـّن

 الطوارئ، بما يشمل تكاليف اللوجستيات وتكاليف المواد غير الغذائية. وتبلغ قيمة الرقم المستهدف الحالي لهذا الحساب

 مليون دوالر أمريكي. 200

 الموارد.  بصورة فورية لحاالت تطلبت حقنات سريعة من  البرنامجعندما استجاب  2014أثبت الحساب فعاليته عام  وقد

عملية  15 عملية إغاثة، بينها 47مليون دوالر أمريكي لبدء ودعم  182 المخصصات من الحساببلغت ، 2014في عام و

 اتليعم 15عملية طوارئ. ومن بين العمليات األخيرة تمت الموافقة على  29خاصة و  اتعملي 3وممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

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

 مرفق تمويل رأس المال العامل

  مليون  570ماليين دوالر إلى  207رفع سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات من ، وافق المجلس على 2014وفي عام

سقف بمبلغ  . الخدمات المؤسسية عن مرفق تمويل رأس المال العاملفصل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع وسلف  . دوالر

 مليون دوالر لسلف الخدمات المؤسسية. 70

 في تلقي التمويل بالسلف بانتظار تثبيت التبرعات روعات ويمكـّن هذا المرفق المدير التنفيذي من ضمان استمرار المش

 المتوقعة، وذلك ضمن بارامترات محددة إلدارة المخاطر.

 مليون دوالر أمريكي. وقدم 1.092، تم تقديم سلف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلغ مجموعها 2014في عام و 

روعات في المائة لمش 2.4في المائة لعمليات ممتدة، و 17.5في المائة من هذا التمويل كسلف لعمليات طوارئ، و 73.5

 في المائة لخدمات مؤسسية. 6إنمائية وبرامج قطرية، و

  وهدف ، مليون دوالر 350مليون دوالر إلى  60، زاد المستوى المعتمد للمرفق من 2008ومنذ بدء هذا المرفق في عام

ظروف السوق المواتية، فعاليته عن طريق توقع االحتياجات، و البرنامجمرفق اإلدارة الشاملة للسلع هو تحسين كفاءة 

 واختصار وقت االستجابة في حاالت الطوارئ.

 بلغت قيمتها، 2014في عام  من األغذية طن متري 726 000بفضل آليات الشراء اآلجل من شراء  البرنامجتمكن و 

طن متري من  814 000مكتبا قطريا في مناطق التخطيط الخمس  40مليون دوالر. وفي نفس الفترة، اشترى  390

في  73ما، وهو ما يمثل تحسنا بنسبة يو 27األغذية من مخزونات المرفق الشامل في غضون فترة بلغت في المتوسط 

 المائة عن عمليات الشراء التقليدية،
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

 

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

 ."( 2014ديسمبر/كانون األول     31

 مشورةال مشروع

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

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

 ".( 2014ديسمبر/كانون األول     31 – الثاني
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 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 52/2/5102-52روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  

 في بالسلف التمويل آليات استخدام عن تقرير
 – الثاني كانون/يناير 1) البرنامج

 (4112 األول كانون/ديسمبر 11
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 مذكرة للمجلس التنفيذي

 .الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظرهذه 

جيكورن  أدناه، ام  جوظفةبامتتعسق بجحتوى هيه اموثةقة إمى االتصاا   أسالسة نيةةمدنهم قد تكون تدعو األمانة أعضاا  امجلس  امين  

 ونفضل أن نتم ذمك قبل ابتدا  دورة امجلس  امتيفةيي بفترة كانةة.

 

  F. Curran امسةد

 مدنر

 شعبة امجةزانةة وامبرملة

 2408-066513امهاتف: 

 C. Gardnerامسةد 

 مدنر

 دائرة امجةزانةة

 -7722066513امهاتف: 

 

 

 مشروع القـرار

دنسااجبر/كانون  11 –نيانر/كانون امثاني  1) البرنامج نياسااتاداآ يمةاا امتجونل بامسااسف  ع "تقرنر باموثةقة نحةط امجلس  عسجا 

 (.WFP/EB.A/2015/6-J/1(" )7712األو  

  

                                                      
 اميهائي امجعتجد م  امجلس ، نرجى امرجوع إمى وثةقة امقراراا وامتوصةاا امصادرة ني نهانة امدورة. هيا مشروع قرار، ومالطالع عسى امقرار 
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 مقدمة
بل كسااي معةشااة امجسااتفةدن  تعتجد عسى  –ميظجة تجو  بامكامل م  امجساااهجاا امعوعةة  البرنامجنُعد   -1 ومك  حةاة وسااُ

أدواا مامةة متحساااااة  نعامةتا وكفا تا  البرنامجسااااارعة عجسةاا تحونل امجيانع. ومع وااااااع هيا ني االعتبار، اساااااتحد  

 امتشغةسةة.

يمةاا تجونل متعظةم إمكانةة امتيبؤ بامتجونل امالزآ مسجشااروعاا وساارعة تقدنجا. وباسااتثيا   وامهدف م  ذمك هو واااع  -7

 مرنق تجونل رأس امجا  امعامل.تُعد عياصر أساسةة ني  7712امجامةة حتى عاآ حساب االستلابة امعاجسة، كانت األدواا 

نصاال مرنق اادارة امشااامسة مسسااسع وسااسف امادماا امجؤسااسااةة ع   (1ا نسي: ، وانق امجلس  عسى م7712وني عاآ   -1

رنع  (1مسةون دوالر أمرنكي؛  157زنادة رأس ما  مرنق اادارة امشااامسة مسسااسع إمى  (7مرنق تجونل رأس امجا  امعامل؛ 

مسةون دوالر  27غ سااااقف بجبس (2 دوالر؛مسةون  527مالنة  دوالر إمى  772سااااقف ااقراد امدالسي مسجشااااروعاا م  

ع  طرنق تجكةيا م  إدارة تدنقاا امتجونل امتي  البرنامجوقد زادا هيه امتغةةراا م  كفا ة  (1)ة.مسسف امادماا امجؤسسة

   امجكاتي امقعرنة م ال نجك  امتيبؤ بها. نتعزنز مرنق تجونل رأس امجا  امعامل ومرنق اادارة امشااااااامسة مسسااااااسع سااااااةجك  

 تافةض نتراا امتسسةم وميع حاالا االنقعاع امجكسف ماط اامداد. 

وع  امتحسةياا امتي أُدلست عسى امتيفةي  7712وتقدآ هيه امورقة تقرنرا ع  استاداآ أدواا امتجونل بامسسف ني عاآ   -2

 .7715لال  عاآ 

 خلفيةال

 اآلمةاا امرئةسةة اععا  سسعة اانفاق م  امسسف عسى امعجسةاا هي:إن   -5

ساااهجة متوقعة كضااجان تاصااه هيه اآلمةة امتجونل مجشااروع مدنا عادة م (2)ااقراد امدالسي مسجشااروعاا. (1

مسةون  527روعاا امجساهجة نتم سداد امسسفة. ونبسغ سقف ااقراد امدالسي مسجش يوعيد تسق .مجشروعميمك ا

، ومك  أقصااااااى قةجة ضأو ميافدوالر. ونجك  توقع احتجا  امضااااااجان مسقرد عسى أنا مرتفع أو متوسااااااط 

 (3)ني امجائة م  امجساهجة امجتوقعة باميسبة ملجةع امفلاا. 07مسقرد تبسغ ني امجتوسط 

جسة تقدنم مساااعدة عا برنامجللحساااب االسااتلابة امعاجسة. نتةا هيا امجرنق اماال بامتجونل امجتعدد امساايواا  (7

 ومتلدد: ني حاالا امعوارئ عيدما ال نتونر امضاااجان. ونُعد حسااااب االساااتلابة امعاجسة بجثابة صااايدوق دائر

ونتم تلدند موارده بواساااعة مسااااهجاا مباشااارة م  املهاا امجانحة )انظر امجسحق األو (، ونُعد دائرا عيدما 

باسااتاداآ مساااهجاا املهاا امجانحة امجتسقاة ميمك امجشااروع. تُسااترد األموا  امجاصااصااة ألحد امجشااروعاا 

 (4)مسةون دوالر. 777ونبسغ امجستوى امجستهدف محساب االستلابة امعاجسة 

                                                      
(1)D/1-WFP/EB.A/2014/6. 

 جز  م  مرنق تجونل رأس امجا  امعامل. (2)

(3) D/1-WFP/EB.A/2014/6 75، امفقرة. 

(4) A/1-WFP/EB.2/2014/5 11-9، امفقراا. 



4 WFP/EB.A/2015/6-J/1 

 

 سلطة اإلنفاق من السلف على العمليات

تلابة عةع حساااب االسااامسااسف، بةيجا نسااتنُعد ااقراد امدالسي مسجشااروعاا اموسااةسة امرئةسااةة متجونل امجشااروعاا ب  -6

تقدنم تجونل بامساااسف ني حاالا امعوارئ، ومجيع حاالا امعلز امحرجة ني امحاالا امتي تيعوي عسى تهدند  امعاجسة أنضاااا

شكل  (5)مسحةاة. ساس مساهجة متوقعة، أو امحاجة  1ونواا ام سسعة اانفاق عسى أ سبة مسجشروعاا امتي تعسي  امعجسةة بامي

ة االحتةاطةاا امجوجود األطراف كضاااجان. ونبة  امشاااكل أنضاااايعوي عسى تهدند مسحةاة، أو عيد تحدند أموا  متعددة امتي ت

 مستافةف م  امجااطر.

 : نموذج لسلفة تشغيلية حالية0الشكل 

 

م  حةث امتوقةت، أو  –أو مها قةود ااااالةسة  – وتعتجد نعامةة هيا اميجوذج عسى مساااااهجاا بال قةود م  املهة امجانحة  -2

نُعد مسااااهجاا "موجهة": وهيا البرنامج ني امجائة م  امجسااااهجاا امتي تسقاها  97اميشااااط، أو املغرانةا.  ةر أن أكثر م  

أو بسدان معةية، وهيا نلعل م   ،أنشااعة مشااروعاا، أو أن نوجا امجساااهجة إمى البرنامجنعيي أن املهة امجانحة تعسي م  

امصعي إدارة يمةاا امتجونل بامسسف بصورة نعامة، وامتي تقدآ دعجا حاسجا مسعجسةاا امجةدانةة. وثجة تعقةد إااني نتجثل ني 

 متاحة مالستاداآ كضجان مستجونل بامسسف.بشروط تلعل امجساهجاا  ةر  نصف امجساهجاا امجوجهة تقدآ أنضاأن نحو 

سسةم   -0 سسة اامداد وتزند م  أوقاا امت سس ستاداآ امجساهجاا تضعف م  كفا ة  وميمك نإن هيه امقةود امجفرواة عسى ا

 مفعامةة.وهيا نتعارد مع معامي املهة امجانحة بجزند م  امتونةر وامكفا ة وا –وتكامةف امجعامالا 

زنادة مساااتوى امجسااااهجاا  (1متجونل وإمكانةة امتيبؤ با ع  طرنق ما نسي: امرونة امضاااعف ني ونجك  امتافةف م    -9

تافةض أو إزامة امقةود امجفرواااااة عسى كثةر م  امجيا. ونُعد حساااااب االسااااتلابة امعاجسة مصاااادر  (7امجتعددة األطراف؛ 

                                                      
(5) A-WFP/EB.3/2004/12 

 ل ال مان المتو   

للم رو  

مرت   /متوس /منخ  

سل   ت  يلي  من 

مر   ا  را  الدا ل  

للم رو ا 

( مليون دو ر    )

*Working Capital Finance Facility (WCFF)

سل   ت  يلي  من 

 سا  ا س  ابة ال ا لة

 

ن م

 ل يمثل ال ل  ال اج  

الكبر  و ل التمويل 

المت دد األ راف متا  

لل مان 

استخدام األموال 

المت دد  األ راف 

ك مان

 

  ا لم يمكن  نا   مان  

 ل ال ل  يمثل  اج  

تن و  عل  ت ديد لل يا 

ن م

ن م

ب   ال ا ة وال ما   دا  ا  را ا  يا   ال ما 

ا تيا ي الت  يل 

( مليون دو ر 2    )

ال املمر    مويل ر   المال   

 سا  ا ستجاب  

ال اجل 

(ر يد  ير مستخدم)



 

WFP/EB.A/2015/6-J/1   

 

جسة م  تقدنم مسااااعدة عا البرنامج  وحةد امجرن امجتعدد امسااايواا وامجتعدد األطراف باميسااابة مسعجسةاا، نهو نجك  امتجونل ام

 ني حاالا امعوارئ، بجا ني ذمك باميسبة متكامةف امسوجستةاا واألصياف  ةر امغيائةة.

 تمويل مواد التخزين المسبق والخدمات المؤسسية

نةسر مرنق اادارة امشامسة مسسسع، وهو مرنق امشرا  اآلجل سابقا، تازن  األ ينة ني امججراا امسوجستةة بيا  عسى   -17

 تقدنراا متحفظة ع  امتجونل امجتوقع مسجشروعاا ني بسدان ملاورة قبل ااعالن ع  توقع أو تثبةت امجساهجاا.

سعة اميعاق متعظةم امكفا ة أو امجدلراا لال  نترة تتلاوز  للبرنامجوتتةا يمةة امادماا امجؤسسةة   -11 تيفةي مبادراا وا

 مدتها عاما، وبعد ذمك تُستادآ امونوراا مسداد االستثجار. 

 وتتاح ثال  لدماا مؤسسةة وهي:  -17

 اا، وهو لط ائتجان دائر متونةر امجركباا امالزمة مسعجسةاا؛امبرنامج امعامجي متأجةر امسةار (1

 امجةزنة امرأساااااجامةة، واميي نونر اساااااتثجاراا كبةرة طونسة األجل، مثل نظاآ دعم تيفةي امسوجساااااتةاا ومرنق (7

 ؛واالستثجار ني امجباني

امجعسوماا وأم  امرسااااااوآ نظةر امادمة، بجا ني ذمك سااااااسف مدنوعة م  أجل لدماا تكيوموجةا  وأنشااااااعة (1

 امجوظفة ، وامتي تسترد عادة أثيا  امعاآ.

نرل امكفا ة ونساااتغل إمكانةة ونوراا امحلم، باساااتاداآ موارد دالسةة  البرنامجكةف نساااتادآ  7ونوااااا امشاااكل   -11

 تعسقة بجرنق اادارة امشامسة مسسسعمحدودة كضجان مسجااطر امجامةة، مع امتركةز بشكل لال عسى إدارة امجااطر امج

 : تمويل التخزين المسبق والخدمات المؤسسية5لشكل ا

 

ا  يا   ال ما 
ا تيا ي مرف   دار  

السل  ال المي  

(مليون دو ر  )

مليون دو ر   سقف الخدمات الم سسي  بمبل  

( سا  تسوي  دعم البرام  وا دار  بو     بك   مان كملج   خير)

السل  األ ول التكل   المرتب  
ال ما 

السل  المرتب  

 دا  ا  را  

مرف   دار  السل  ال المي 

(مليون دو ر   3)

البرنام  ال المي لت جير 

السيارات 

(مليون دو ر 22)

الر يسي  المي ن مرف  

(مليون دو ر  2)
رسوم ن ير الخدمات

(مليون دو ر  2)

ال دما  الم سسية

للعمليات  المباعة ا  و   و السل   و الخدمات 
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استخدام مرفق تمويل رأس المال العامل من أجل اإلقراض الداخلي للمشروعات في 
 4102عام 

 دوالر،مسةون  107عسى سااااااقف مجرنق تجونل رأس امجا  امعامل بجبسغ  7775وانق امجلس  ني نيانر/كانون امثاني   -12

قدرها  مدالسي 7717مسةون دوالر ني أكتوبر/تشاااااارن  األو   552وعسى زنادة  ند عسى ااقراد ا . ونظرا مسعسي امجتزا

عسى نصااال ساااسف مرنق  7712مسجشاااروعاا وعسى مرنق اادارة امشاااامسة مسساااسع، وانق امجلس  ني دورتا امسااايونة معاآ 

رأس امجا  امعامل، ورنع سااااقف مرنق تجونل رأس امجا  اادارة امشااااامسة مسسااااسع وامادماا امجؤسااااسااااةة ع  مرنق تجونل 

 مسةون دوالر. 527امعامل إمى 

 50 مصامامسةون دوالر  092.8 1سسفة م  ااقراد امدالسي مسجشروعاا بسغت قةجتها  161، قُدمت 7712وني عاآ   -15

اا إنجائةة عسى أساااااااس مساااااااهجاا متوقعة متعددة األطراف مسةون دوالر مجشااااااروع 2.20عجسةة، م  بةيها قرد بجبسغ 

ني امجائة إمى عجسةاا مجتدة مإل اثة  12.5ني امجائة إمى عجسةاا طوارئ، و 21.5(. وذهي م  هيه امسااااااسف 1)املدو  

 ني امجائة إمى عجسةاا لاصة. 6.6ني امجائة إمى مشروعاا إنجائةة وبرامج قعرنة، و 7.2واانعاش، و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسةون دوالر  676.9 (1نسي:  ما 7712وتضااااااجيت امسااااااسف امجقدمة م  مرنق تجونل رأس امجا  امعامل ني عاآ   -16

مسةون دوالر محامة امعوارئ امااصااااااة بجرد نةروس اانبوال ني  95.9 (7عجسةاا ني املجهورنة امعربةة امسااااااورنة؛ مس

مسةون دوالر مضاااجان  111 (2مسةون دوالر مستازن  امجسااابق مي ينة ني جيوب امساااودان؛  97.0مبسغ  (1 رب أنرنقةا؛ 

ورنة امكونغو امدنجقراطةة، وإثةوبةا، واميةلر، وامصااااوما ، ساااارعة تسااااسةم األ ينة ني ججهورنة أنرنقةا اموسااااعى، وججه

 وامةج .

 روض التمويل بالسلفق: 1الجدو  

 مجموع مبالغ السلف عدد القروض السنة

 (بماليين الدوالرات ا مريكية)

 المبلغ المتوسط

 (بماليين الدوالرات ا مريكية)

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 

 6.25 197.9 4 672 جمي  السنوات
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مشااارد  211 777نشاااي قتا  ني جوبا، عاصاااجة جيوب امساااودان. وني  ضاااون شاااهر واحد، كان هيا   7711دنساااجبر/كانون األو   15ني 

 طوارئ م  امجسااتوى امثامث، واسااتهست ني دنسااجبر/كانون األو  ع  حامة 71ني  البرنامجدالسي؛ وتضاااعف امرقم ني امشااهر امتامي. وأعس  

 .777659عجسةة امعوارئ  7712نيانر/كانون امثاني  1

م   777659مسةون دوالر م  مرنق تجونل رأس امجا  امعامل وحساااااب االسااااتلابة امعاجسة مبد  عجسةة امعوارئ  11.5 البرنامجولصااااه 

مسسسع عيد تسقي امتجونل. وني  ضون أربعة أسابةع، وصست إمى جوبا أو  ط  متري م  األ ينة م  مرنق اادارة امشامسة  5 777أجل شرا  

 شحية م  األ ينة.

 4102استخدام حساب االستجابة العاجلة في عام  

م   جالبرنامكجرنق تجونل متعدد األطراف متجكة   1991أُنشااح حساااب االسااتلابة امعاجسة ني دنسااجبر/كانون األو    -12

تقدنم امجساااااعدة امعاجسة ني حاالا امعوارئ. ونتم إقراد امجاصااااصاااااا )انظر امجسحق امثاني( مسعجسةاا توقعا موصااااو  

مساااااهجاا املهاا امجانحة؛ وني حامة عدآ تسقي ميا مياساااابة مسعجسةة، نجك  اعتبار امقرد امجقدآ م  حساااااب االسااااتلابة 

أن نساااتلةي محاالا امعوارئ اموشاااةكة اساااتيادا إمى  للبرنامجمرونة هيه اآلمةة امعاجسة عسى أنا بجثابة ميحة ال تُرد. وتتةا 

 األموا  امجتاحة ني امحساب ني ذمك اموقت.

ني  17مسةون دوالر، بزنادة قدرها  107، بسغ ملجوع امجاصاااصااااا م  حسااااب االساااتلابة امعاجسة 7712وني عاآ   -10

عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش،  15(. وقد اسااااااتادمت امجاصااااااصااااااااا م  أجل 7)املدو   7711عاآ امجائة عيها ني 

اعتجدا ني إطار  عاجسةالساااتلابة اممجومة م  حسااااب اعجسةة طوارئ  15عجسةة طوارئ، ميها  79عجسةاا لاصاااة، و 1و

 ئ.ومدنر حاالا امعوار ،امسسعة امجفواة مسجدنرن  امقعرنة ، وامجدنرن  ااقسةجةة 

، قُدآ دعم كبةر معجسةة امعوارئ امااصااة باملجهورنة امعربةة امسااورنة، ومالسااتلابة معجسةة امعوارئ 7712وني عاآ   -19

بة مجر لا ةاا امعوارئ ني امعراق وجيوب امسااااااودان، ومالساااااات ُقدمت قرود كبةرة ألرى معجس ةة. و د نةروس ااقسةج

 امعجسةاا امججتدة مإل اثة واانعاش ني كةيةا واميةلر م  ماصصاا حساب االستلابة امعاجسة. اانبوال؛ واستفادا أنضا

عجسةة طوارئ مالستلابة امعاجسة تجت امجوانقة عسةها  15 مصاماوبسغ ملجوع ماصصاا حساب االستلابة امعاجسة   -77

مسةون دوالر. ودعم حساااب  9.6تكسفت  7711عجسةاا طوارئ ني عاآ  17مسةون دوالر، مقابل  16.2 نحو 7712ني عاآ 

 257 777االسااااتلابة امعاجسة االسااااتعداد محاالا امعوارئ وتقدنراا االحتةاجاا ذاا امصااااسة ني ثالثة بسدان بتكسفة بسغت 

 .7711مسةون دوالر ني عاآ  1.2بسدان وتكسفة قدرها  0دوالر، مقابل 

 2012-2002: حركة حساب االستجابة العاجلة 2الجدو  

 (ةبماليين الدوالرات ا مريكي)

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 53.1 52.1 56.2 38.1 37.3 52.7 60.7 مساهجاا جدندة

 182.0 165.3 126.1 161.9 151.9 136.6 140.6 ماصصاا

 132.6 88.6 82.4 104.4 113.0 86.3 97.6 امصيادنق امدائرة
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ني امجساااااااهجاا املدندة محساااااااب االسااااااتلابة  ،ني امجائة 7، انت هيا  زنادة بسغت مسةون دوالر، ك7712وني عاآ   -71

ني امجائة )انظر امجسحق  17 ،مسةون دوالر 16.6. ومك  مسااااااتوى امجاصااااااصاااااااا زاد بجبسغ 7711امعاجسة مقارنة بعاآ 

قدآ امجاصااصاااا عسى أساااس أموا  متاحة ني امحساااب؛ ونعتجد ة م  حساااب االسااتلابة امعاجسة، تُ امثامث(. وعيد طسي سااسف

 توانر امتجونل عسى توقةت امجساهجاا املدندة وعسى امسسف امجسددة. 

مسةون دوالر ني نهانة  12.1مسةون دوالر، مقابل  12.0، بسغ رصااةد حساااب االسااتلابة امعاجسة 7712وني نهانة عاآ   -77

 .7711عاآ 

تقاادنم امجزنااد م  امجسااااااااهجاااا إمى  البرنااامج وناادعو  -71

حساااااااب االسااااااتلابة وامجساااااااهجاا إمى  امجتعددة األطراف

هيه اآلمةة. وكاعوة أومى،  بعجلاميهود امعاجسة، ونواصاال 

ى امجسااااتهدف محساااااب وانق امجلس  عسى زنادة ني امجسااااتو

مسةون  777مسةون دوالر إمى  27االسااااااتلااباة امعااجساة م  

(، وهو ماااا نعك  7712-7715دوالر ني لعاااة اادارة )

سية األلةرة، وأتاح  البرنامجزنادة ني إنراداا  سيواا  للبرنامجني ام امتجاس مساهجاا تجونل متعددة األطراف ومتعددة ام

 م  أجل االستلابة محاالا امعوارئ.

ونُعد امعسي عسى أموا  حساااب االسااتلابة امعاجسة أكبر بكثةر م  امجسااتوى امحامي مستجونل امجتاح. ومجواصااسة تعزنز   -72

امقدرة امدائرة محسااااب االساااتلابة امعاجسة، تقترح األمانة اااان أموا  م  امرصاااةد اانلابي محسااااب تساااونة دعم امبرامج 

 امهي وصااااااف مسااااااتفةضونرد جل تقدنم قرود تتعسي تجونال انقاذ امحةاة. واادارة متحقةق زنادة ني امقدرة امدالسةة م  أ

 (6)."االستاداآ االستراتةلي محساب تسونة دعم امبرامج واادارة م  اموثةقة امجعيونة " 29-21امفقراا االقتراح ني 

 4102سلف الخدمات المؤسسية في عام 

. وقد أدى استعراد مالحتةاجاا امجتوقعة 7712ني امبرنامج امعامجي متأجةر امسةاراا ني عاآ  مم تعرأ زناداا هامة  -75

مسةون دوالر  17إمى اتااذ قرار بتافةض لط االئتجان اماال بامبرنامج امعامجي متأجةر امسااةاراا م   7715باميساابة معاآ 

 (.7712-7715لعة اادارة )مسةون دوالر. ونعتبر هيا امتافةض مياسبا، وقد أُدرج ني  77إمى 

مسةون دوالر مجساندة نظاآ دعم تيفةي امسوجستةاا،  9.7وقد قُدمت سسفتان م  مرنق امجةزنة امرأسجامةة بسغ ملجوعهجا   -76

ة سااااااقف مرنق مسةون دوالر. وقد رنعت األمان 12.1إمى  7711ومةصاااااال ملجوع امسااااااسف امجقدمة مهيه امجبادرة ميي عاآ 

مسةون دوالر متجكة  اماعط امرأساااجامةة  70مسةون دوالر إمى  77( م  7712-7715امجةزنة امرأساااجامةة ني لعة اادارة )

امجةدانةة م  تجونل عجسةاا تحسااااااة  امجباني. وقد أُعدا قائجة ماتصاااااارة مسجقترحاا امجةدانةة. وم  امجتوقع بحسو  نهانة 

 ا بشأن أنسي امجشروعاا مسحصو  عسى دعم مامي وبد  عجسةة امشرا  بعد ذمك.اتااذ قرارا 7715/حزنران ونونة

                                                      
(6)D/1-WFP/EB.A/2015/6. 

أتاح قرد م  حساااااااب االسااااااتلابة  7712ني ميتصااااااف عاآ 

امعاجسة مسجكتي امقعري ني باكسااتان امقةاآ بتازن  مساابق مسجواد 

م  ميعقااة شاااااااجااا   امغاايائةااة قباال امتشااااااارنااد امجتوقع مسساااااااكااان

تقدنم مساعدة  يائةة ني  ضون  للبرنامجوزنرستان، مجا أتاح 

 أسرة ني أو  موجاا عجسةاا امتشرد.  67 777ميحو  ساعة 20
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مسةون دوالر ألنشاااعة امرساااوآ نظةر امادماا م  أجل أنشاااعة  11.9ساااسفة بجبسغ  15 قُدمت أنضاااا 7712ني عاآ و  -72

وباميساابة مينشااعة األلةرة، م  أجل اااجان تيفةي األوموناا  –األم ، واالتصاااالا، وامتقةةم، ومكتي امشااؤون امليسااانةة 

 امجؤسسةة مإلسراع بتعجةم مراعاة امجيظور امليساني.

 مرفق اإلدارة الشاملة للسل 

 مجالبرنانُدار مرنق اادارة امشااامسة مسسااسع ع  طرنق حساااب لال مشاارا  األ ينة قبل طسبها مسجشااروعاا. ونحتف    -70

قا مسعسي  ية م  أجل تافةض اموقت امالزآ مستسااااااسةم: ونتم تلدند امجازوناا ون ةة مجلاالا تاعةط معة بجازوناا  يائ

امجلجع وامجوارد وحاالا اميقه امجتوقعة. ونتم اانراج ع  األ ينة مسجشاااروعاا بعد تسقي مسااااهجاا مؤكدة، وامحصاااو  

، زاد 7770أو حسااااااب االساااااتلابة امعاجسة. وميي بد  هيا امجرنق ني عاآ عسى ساااااسف م  مرنق تجونل رأس امجا  امعامل 

ةة تغعي ملاالا أكبر وامجزند م   157مسةون دوالر إمى  67امجسااااااتوى امجعتجد مسجرنق م   مسةون دوالر م  أجل عجس

 اآلن هيه امعجسةة ني نظاما اماال بسسسسة اامداد. البرنامجاأل ينة م   ةر امحبوب. وقد أدلل 

ونعامةتا ع  طرنق توقع االحتةاجاا وامجوارد، وبد   البرنامجوهدف مرنق اادارة امشااامسة مسسااسع هو تحسااة  كفا ة   -79

اساااتغال  ظروف امساااوق امجواتةة، والتصاااار وقت االساااتلابة ني حاالا  للبرنامجعجسةة اامداد ني وقت مبكر، مجا نتةا 

 امعوارئ.

 4102الم سنة  هم مع

سسع   -17 شامل ادارة ام شترى امجرنق ام مسةون دوالر. وني نف   197بسغت قةجتها  7712ط  متري ني عاآ  276 777ا

ياطق امتاعةط اماج   27امفترة، اشااااااترى  با قعرنا ني م نة م  مازوناا امجرنق  012 777مكت ط  متري م  األ ي

ني امجائة ع  عجسةاا امشرا  امتقسةدنة،  21وهو ما نجثل تحسيا بيسبة  ،نوما 72نترة بسغت ني امجتوسط امشامل ني  ضون 

ط  متري، وكان  11 777 البرنامج. وبسغ متوسط امجازون امشهري ني لعوط إمداد 7711ني امجائة ع  عاآ  7وبيسبة 

 اجاا امتشغةسةة بسرعة.تسبةة االحتة للبرنامجنوما، مجا أتاح  00متوسط نترة امتازن  

مسجكاتي  –ط  متري  207 777 أي –ني امجائة  27وم  بة  األ ينة امجشتراة ماعوط إمداد شرق أنرنقةا، تم تسسةم   -11

 أناآ باميسبة مسجشترناا امتقسةدنة. 172نوما مقابل  11امقعرنة ع  طرنق امجرنق امشامل؛ وكان متوسط نترة امتسسةم 

ط  متري  11 777وباميسبة مالستلابة محامة طوارئ م  امجستوى امثامث امااصة بجرد نةروس اانبوال، تم تسسةم   -17

إمى كل م   ةيةا، ومةبةرنا، وسااةرامةون. وقبل تفشااي مرد نةروس  7712 ينة ع  طرنق امجرنق امشااامل ني عاآ م  األ

اانبوال، مم نك  مدى مرنق اادارة امشاااااامسة مسساااااسع لط إمداد مهيه امجيعقة. ونُتا لط إمداد مهيا امجرنق بسااااارعة وأُتةا ما 

 155 777وبسغ امحلم امكسي مي ينة امجباعة مجيعقة  رب أنرنقةا نوما م  إعالن حامة امعوارئ.  15 نمازون ني  ضو

 .7712ط  متري ني عاآ 

وساااسم لط اامداد امتابع مسجرنق امعامجي ني شاااجا  أنرنقةا وامشااارق األوساااط، واميي أُنشاااح ني دنساااجبر/كانون األو    -11

ني امجائة م   52 أي ما نساااااابتا – 7712ينة ميزمة امسااااااورنة ني عاآ ط  متري م  األ  171 777، ما مقداره 7717

 01نوما، ني حة  أن امشرا  امتقسةدي كان نتعسي  77طسباا امتجونل امااصة بامجكتي امقعري. وكان متوسط وقت امتسسةم 

 نوما.
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، ما 7712سع ني امليوب األنرنقي، واميي أُنشاااااح ني مانو/أنار وقدآ لط اامداد امتابع مجرنق اادارة امشاااااامسة مسسااااا  -12

 ني امجائة م  امجشترناا امججومة نقدا. 27، أي 7712ط  متري م  األ ينة ني عاآ  55 777مقداره 

رة امشااااامسة مسسااااسع اقسةم ط  متري م  األ ينة ع  طرنق مرنق اادا 277، تم بةع 7712وني امربع األو  م  عاآ   -15

ني و أمرنكا امالتةيةة. ونلري حامةا استعراد استراتةلةة سسسسة اامداد امااصة بأمرنكا امالتةيةة وميعقة امبحر امكارنبي،

 اج  مرنق اادارة امشامسة مسسسع. ال نُعتبرهيا ااقسةم  ضون ذمك نإن 

م  تحسة  دقة يمةاا امتوقع امااصة با  البرنامجوبدعم م  وزارة امشؤون اماارجةة وامتلارة وامتيجةة امكيدنة، تجك    -16

عسى نظاآ ساب ادارة امسوجستةاا، وامتي تُصدر توقعاا بامعسي  ةامقائجتعظةم وامع  طرنق اعتجاد أداة امتاعةط امجسبق 

امعامجي ع  طرنق تحسةل االتلاهاا امتارناةة، واتلاهاا تونةر امجوارد، واالحتةاجاا امجتوقعة مسجكاتي امقعرنة، وامتي 

 نتم ججعها م  األداة امجوحدة ماعوط اامداد.

 : نهيهبالبرنامجاادارة امشاااامسة مسساااسع إدلا  اتفاقاا إمداداا األ ينة ني ساااالسااال امتساااسةم امااصاااة نسااار مرنق و  -12

االسااااااتفادة م  امونوراا امتي نحققها امجوردون، وهو ما نؤدي إمى أسااااااعار أقل، ونتراا زميةة  للبرنامجاالتفاقاا تتةا 

ط  متري م   127 777مشرا   امجيكورة االتفاقاا البرنامج، استادآ 7711أقصر، وتورند مضجون. وميي ميتصف عاآ 

 مسةون دوالر. 197األ ينة بسغت قةجتها 

، وامتي 7712مسةون دوالر م  مشااااااترناا األ ينة ني عاآ  10تونةر  للبرنامجوقد أتاحت عجسةاا امتاعةط اآلجل   -10

سة مسسااااسع واتفاقاا اامداداا امغيائةة. نامجشااااترناا امجحسةة امتي تتم بعد تجت إمى حد كبةر ع  طرنق مرنق اادارة امشااااام

امحصاااد، وامجشااترناا امقائجة عسى معسوماا تحسةسةة ميسااواق، وإبراآ عقود أنضاال، وواااع يمةاا مستسااعةر، كل هيا نؤدي 

ابتكاراا مرنق اادارة امشااامسة  ع  طرنق البرنامجإمى ونوراا. وكان هيا  تقدنر مسكفا ة امتي أُدلست عسى سااسسااسة إمداد 

 .7712مسسسع ومبادراتا وإنلازاتا، وقد تجثل ذمك ني حصوما عسى املائزة األوروبةة متجةُّز سسسسة اامداد عاآ 

 التحديات

 إدارة المخزون 

عد امتقدنر امجساااااتجر مسجازوناا ااااااروري مجوازنة االحتةاجاا امجتوقعة، وتوقعاا امتجونل، وامقدرة عسى اامداد. نُ   -19

( باالقتران مع تحسةل امعسي 16امقائجة عسى نظاآ سااااب ادارة امسوجساااتةاا )انظر امفقرة تعظةم وامنأداة امتاعةط امجسااابق 

االسااااتفادة امقصااااوى م  امعجسةة، وتحسااااة  امتاعةط، وامتيبؤ، وإدارة  واسااااتراتةلةة تلدند امجوارد، سااااتساااااعد عسى تحقةق

 امجااطر.

 إبراز صورة الجهات المانحة 

وامجشاااتراة باموساااائل امتقسةدنة، بعرق تعجل عسى إبراز صاااورة  البرنامجنجك  عادة تساااسةم األ ينة امااصاااة بعجسةاا   -27

طرنق األكةاس امتي تحجل اسااام املهة امجانحة. وهيا أمر ناتسف ع  امشاااحياا امااصاااة بجرنق  املهاا امجانحة، مثال ع 

 جالبرناماادارة امشاااامسة مسساااسع، وامتي تصااادر أوامر شااارائها قبل امجيا وترسااال بجلرد أن نصااابا امتجونل متاحا. ومدى 

باميسااابة مسلهاا امجانحة، ونضاااج  سااارعة  لةاراا ماتسفة ابراز امصاااورة، وساااةاتار دائجا اميهج اميي نحقق أعسى قةجة

 (.1امتسسةم مسجستفةدن  )املدو  
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 خيارات إبراز  ورة الجهات المانحة: 3الجدو  

ا ثر على حسن توقيت  التكلفة خيار إبراز الصورة

 تسليم ا غذية 

 اإلجراء 

امعادنة إمى أكةاس املهاا امجانحة؛ ني  البرنامجم  أكةاس  كبةر عسى األرجا مرتفعة إعادة تعبلة كامسة -1

 ط  متري 17 777كة  مكل  77 777حدود 

م  األكةاااس امعااادنااة إمى أكةاااس املهاااا امجااانحااة؛ ني حاادود  ربجا أكبر متوسعة إعادة تعبلة جزئةة -7

 ط  متري 17 777كة  مكل  77 777

 ط  متري 17 777كة  مكــــل  77 777ني حدود  محدود متوسعة عالماا/مسصقاا -1

 عالماا/مسصقاا متوانقة مع لةاراا اابراز امبدنل مسصورة الةل ميافضة مزنج -2

 أعالآ، وبةاناا صحفةة، وإعالناا  شيال  ميافضة إبراز بدنل مسصورة -5

 تعديالت على أسلوب العمل والنظم 

متحونالا األ ينة، نقد طرأا يثار شاااااامسة عسى عجسةاتا  البرنامج ة ر مرنق اادارة امشاااااامسة مسساااااسع أساااااسوب إدارة   -21

، 7711امتشااغةسةة وامجامةة تعسبت تغةةراا ني نظم امجعسوماا مدنا. وقد نُفي نظاآ إدماج امتغةراا ني أسااسوب امعجل ني عاآ 

جل مرنق سسوب عونساعد نظاآ دعم تيفةي امسوجستةاا، اميي نلري إدلاما بصورة تدرنلةة عسى نعاق امعامم عسى تحسة  أ

 .اموقت امحقةقي ني إبراز صورة امجازوناااميهود باادارة امشامسة مسسسع ع  طرنق 

 تحسين عمل حساب االستجابة العاجلة

 نعيدما ال نكون ااقراد امدالسي مسجشااااروعاا متاحا مجشااااروع ما بساااابي االنتقار إمى اااااجان امتوقُّع، وحةثجا تكو  -27

 استاداآ حساب االستلابة امعاجسة متقدنم مساعدة عاجسة. للبرنامجامحامة مستونةة مسجعانةر امجياسبة، نلوز 

 امعجسةة امحامةة متحدند ما إذا كان نجك  استاداآ حساب االستلابة امعاجسة مدعم امجشروعاا. 1ونواا امشكل   -21
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 حساب االستجابة العاجلةالية الستخدام أموال العملية الح: 3الشكل 

 

مسةون  57ونبسغ متوسااط امجساااهجاا املدندة امساايونة محساااب االسااتلابة امعاجسة عسى مدى األعواآ امساابعة األلةرة   - 22

إمى جاني امرصااةد االنتتاحي ني بدانة امعاآ، رأس امجا  امجتاح متشااغةل (. وتشااكل امجساااهجاا امساايونة، 7دوالر )املدو  

حساب االستلابة امعاجسة. ومهيا نإن قدرة حساب االستلابة امعاجسة عسى تقدنم امجساعدة تاضع مستقسباا ني مبامغ مساهجاا 

 املهاا امجانحة وتوقةتها.

ونقدآ حسااب االساتلابة امعاجسة امقرود وامجيا عسى حد ساوا . ونقدآ امتقرنر امسايوي امجعيون "تقرنر ع  اساتاداآ   -25

" تفاصةل شامسة ع  ججةع مساهجاا املهاا امجانحة ني حساب االستلابة امعاجسة بالبرنامجيمةاا امتجونل بامسسف امااصة 

ا، وججةع امتساااادنداا امتي قدمتها امجشااااروعاا محساااااب االسااااتلابة لال  امعاآ، وججةع امقرود امتي قُدمت مسجشااااروعا

أموا  دائرة. وتحتف  األمانة ني اموقت امحااااااار بحقها ني تقدنم ميا م  حسااااااب االساااااتلابة امعاجسة أو تحونل  –امعاجسة 

لابة امقرود إمى ميا إذا مم نحصاال مشااروع ما عسى مساااهجاا نقدنة كانةة و ةر ماصااصااة مسااداد قرد حساااب االساات

امعاجسة. وحتى اآلن، مم نتضاااج  امتقرنر امسااايوي تفاصاااةل ع  امقرود امتي حومتها األمانة إمى ميا، مع أن هيا نُعد ساااجة 

 أساسةة معبةعة تلدند موارد هيا امجرنق، وهو ما نحد  ني امواقع كل عاآ.

م  حسااااب االساااتلابة امعاجسة، وتقترح مساااتوى بحد أدنى  إقراااااةةائرة/وتستزآ األمانة بامجحانظة عسى قدرة كبةرة د  -26

مسةون دوالر م  حساااب تسااونة دعم امبرامج واادارة  57مسةون دوالر، نتةساار ع  طرنق امتحونل امجقترح مجبسغ  57قدره 

  (6)محساب االستلابة امعاجسة.

مرت   /متوس / ل لد  الم رو   مان تو   منخ  

و ل   ي يمثل ال ل  ال اج  األكبر

 التمويل المت دد األ راف متا  لل مان 

 ل ال ل  يمثل  اج   نقا  ال يا 

 سا  ا س  ابة ال ا لة
مر   ا  را  الدا ل  للم رو ا 

مليو  دو ر 0  

 

 ر يد  سا  ا س  ابة ال ا لة
الر يد الم  دد ا  را  

 مليو  دو ر 2    ال   يل   ا   يا  

 ملية  ل  

المسا د 

 لية المسا د 

  و  الد ا 

1

2

3
ن م

ن م  ن م

السداد

دد ال ر    س 

  ول  ل  من ة نادي  دائر 

4  ل تم تلقي مسا م  م كد  للسداد

ن م  
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معرنقة امتي نعجل بها حسااااب االساااتلابة امعاجسة، واميي ساااةحتف  بساااجاتا امدائرة وامقابسة وم  تغةر هيه امتدابةر م  ا  -22

 مستلدند، ومكيا سةساهم ني إدلا  امتحسةياا امتامةة: 

مسةون دوالر م  حساااب تسااونة  57. وامغرد م  تحونل امجامةة وإدارتا محساااباسااتحساا  امتدابةر اسااتقرار  (1

تكون مدى حساااب االسااتلابة امعاجسة امقدرة ني ججةع األوقاا عسى تقدنم  دعم امبرامج واادارة هو اااجان أن

كجا أن  (7)ة.مسةون دوالر، بصرف اميظر ع  مستوى وتوقةت مساهجاا املهاا امجانح 57 ىقرود بحد أدن

اميي تدعجا بارامتراا واااااحة الساااتحقاق امقرود أو امجيا، وبحث متأنط مجااطر عدآ  –ااقراد امحكةم 

امسداد ني اموقت امجياسي عيد تقدنم طسي امقرد، وامسلو  إمى امسداد م  مشروعاا متسقةة بيا  عسى جداو  

 سةحس  اادارة امجامةة مسقرود وامجيا امجقدمة م  حساب االستلابة امعاجسة. – مؤقتةسداد 

ساااتزند امتدابةر م  إبراز ساااجة تقدنم امجيا م  حسااااب االساااتلابة امعاجسة، وتحقق مسلهاا امجانحة محسااااب  (7

االسااتلابة امعاجسة مزندا م  االعتراف بجساااهجاتها ع  طرنق اابالك األكثر تكرارا وتعجقا م  جاني األمانة 

 وسااتتضااج ساااب االسااتلابة امعاجسة. حمساااهجاا املهاا امجانحة محامة أنشااعة ااقراد وتقدنم امجيا وع  

تفاصااااةل ع  امجشااااروعاا امتي تسقت ميحا، وبأنة مبامغ، ومساااااهجاتها ني  ، عسى وجا اماصااااول،امتقارنر

 حصائل امجشروعاا أو امبرامج. 

                                                      
 مسةون دوالر. 57ستافض امقرود امجستحقة م  امرصةد امجتاح محساب االستلابة امعاجسة إمى أقل م   (7)
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 الملحق ا و : المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 31 ديسمبر/كانون ا و  2012 )بالدوالر ا مريكي(

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 *2006 2005 الجهة المانحة

  - - -  -   904   -   -   -   -  األنرنقيمصرف امتيجةة 

  - - -  -   -   -   -   511 2   -  املزائر

  - - -  -   -   -   -   -   -  األرجيتة 

   342 7   679 13   157 491   -   -   500 447 9   -   684 818 3   362 22  استرامةا

  - - -  -   -   -   -   176 14   -  اميجسا

 497 142 9  201 603 6   097 765 7   355 962 2   697 465 5   470 406 1   289 164 1   000 000 1   -   -  بسلةكا

  - - -  186 1   -   -   -   -   -  بوركةيا ناسو

 981 489 5  384 925 4   252 814 5   169 058 5   892 398 5   113 680 8   829 343 10   753 568 6   316 526 10   710 838 4  كيدا

  - - -  -   131   370 17   917 13   -   -  امصة 

  - -  091 38   -   -   -   -   -   -  كوبا

   - -  -   -   -   -   -   -  قبرل

   - -  -   649   -   -   -   -  املجهورنة امتشةكةة

 727 057 9  747 114 8   736 978 7   976 70   -   669 281   -   -   -   000 000 1  امدانجر 

  - - -  -   -   -   -   398 27   -  جزر نارو

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

  - -  658 12   691 5   998 82   811 463   215 596   654 217   619 410  نرنسا

 621 758 2  520 652 2  -  604 047 3   315 395   892 722 5   -   926 474 1   107 807 3   -  أمجانةا

  - - -  -   947 3   460 1   168 19   -   -  امةونان

  - - -  -   -   -   -   -   -  امكرسي امرسومي

  - -  841 9   -   -   668   676 3   -   -  أنسسيدا

  - - -  -   -   -   243   -   -  إندونةسةا

 941 352 2  060 388 2   901 264 2   700 329 2   009 973 1   565 882 1   467 356 2   945 807 1   753 253 1   194 222 1  نرميداي

  - - -  -   -   -   531   -   -  إسرائةل

  - - -  -   369 383   -   -   577 5   -  إنعامةا
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 الملحق ا و : المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 31 ديسمبر/كانون ا و  2012 )بالدوالر ا مريكي(

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 *2006 2005 الجهة المانحة

   602 658   000 672   000 600   -   000 400   312 817   000 400   727 400   689 504  امةابان

  - - -  -   -   -   -   683 7   129 6  ججهورنة كورنا

 962 110  496 110   788 108   454 114   239 94   495 88   987 95   104 43   -   -  مةاتيشتان 

 563 691  426 678   241 670   225 704   948 672   168 656   -   -   -   -  مكسجبرك

  - - -  -   -   213 4   -   -   -  مامةزنا

  - - -  157   -   -   -   -   -  مامعة

  - - -  722 1   -   -   -   -   -  مورنتانةا

  -  507 138  -  -   352 246 3   728 638 5   455 336 5   907 014 5   317 680 5  هوميدا

  - - -  -   973   046 2   -   056 752   -  نةوزنسيدا

 094 230 12  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  اميرونج

  - - -  656   -   -   -   -   -  ُعجان

  - - -  396 13   -   -   -   -   -  ميظجة امبسدان امجصدرة مسيفط

  -  132 1  -  -   747 4   -   -   -   -  بوميدا

  - - -  -   610 2   -   -   -   -  امججسكة امعربةة امسعودنة

  - - -  -   -   126 2   -   -   -  سيغانورة

  -  615 2  - - -  -   -   -   -  سسونةيةا

  - -  075 213   -   -   -   -   -   -  جيوب أنرنقةا

 866 686  201 4  -  615 220   -   843 259 4   345 217 14   -   -   -  سبانةاإ

 947 788 3  243 062 8   930 699 3   789 567 4   946 921 4   914 929 3   489 429 3   324 001 3   156 108 1   -  امسوند

 833 820 6  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  سونسرا

  - - -  -   113   -   -   -   436 1  تانسيد

  - - -  -   087 7   -   -   -   -  تركةا

  -  833 220 9   770 281 1   384 52   235 488   628 222   -   718 670   -  امجتحدةامججسكة 

  - - -  -   -   -   -   -   -  اموالناا امجتحدة األمرنكةة
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 الملحق ا و : المساهمات المقدمة إلى حساب االستجابة العاجلة، في 31 ديسمبر/كانون ا و  2012 )بالدوالر ا مريكي(

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 *2006 2005 الجهة المانحة

امفائدة عسى حساب االستلابة 

امعاجسة )ميي سبتجبر/أنسو  

7779) 

 -   -   -   -   27 290   13 239  - - -  

  - - (178 4)   187 702 4   513 022 5   788 48   200 40   -   -  **جهاا ألرى

 031 131 53  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  المجموع

 .7776مسةون دوالر ني عاآ  77إعادة امبرملة امتي وانق عسةها امجلس  امتيفةيي، وهي  باستثيا  *

 تشجل "جهاا ألرى" اموكاالا وامصيادنق امجشتركة امتابعة ميمم امجتحدة. **
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

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

امجساعدة امغيائةة امعارئة مسجشردن  دالسةا وامالجلة  ني امسودان نتةلة امقتا  ني  200658 استلابة عاجسة -طوارئ عجسةة  امسودان

 جيوب امسودان

7/1/7712 890 903  

 مفسوجةاامجساعدة امغيائةة امعارئة مسجشردن  دالسةا ني امعراق نتةلة امقتا  ني  200663 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امعراق

 وامرمادي

77/1/7712 1 399 749  

  860 343 1 19/7/7712 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امواندن  حدنثا م  ججهورنة أنرنقةا اموسعى 200679 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امكامةرون

  161 272 1 72/7/7712 امجساعدة امعارئة مضحانا امفةضاناا 200678 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بوروندي

 مساعدة احانا وبا  إنبوال امجحرومة  م  األم  امغيائي، واألسر، وامجلتجعاا  200698 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ   ةيةا 

 امجحسةة ني  اباا  ةيةا

0/2/7712 1 392 639  

  208 921 71/5/7712 7712امبوسية عاآ االستلابة مفةضاناا  200705 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امبوسية وامهرسك

  689 368 1 71/5/7712 7712االستلابة مفةضاناا صربةا عاآ  200704 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  صربةا

  759 392 1 11/6/7712 امجساعدة امغيائةة امعارئة مسجشردن  دالسةا نتةلة امقتا  ني مدنية امجوصل 200729 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امعراق

 مساعدة احانا إنبوال امجحرومة  م  األم  امغيائي ني صفوف األسر،  200749 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  سةرامةون

 امجلتجعاا امجحسةة، وامجستشفةاا، وامجياطق امجتأثرة ني سةرامةونو

0/2/7712 1 348 247  

  090 934 0/2/7712 االستلابة امعارئة امفورنة مضحانا امفةضاناا ني بارا واي 200748 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بارا واي

 امجساعدة امعارئة مضحانا إنبوال امجحرومة  م  األم  امغيائي ني صفوف األسر، 200758 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  مةبرنا

 وامجلتجعاا امجحسةة، ومراكز امجعاملة ني مةبرنا

0/0/7712 1 296 178  

  175 303 1 12/0/7712 7712االستلابة مسيزاع ني أوكرانةا عاآ  200759 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  أوكرانةا
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

 امجساعدة امغيائةة مسجلجوعاا امسكانةة امجتأثرة بامفةضاناا ني امجيعقة امغربةة  200763 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  نةبا 

 اموسعى

77/0/7712 437 506  

  290 467 15/9/7712 امجساعدة امغيائةة مسجتأثرن  بامفةضاناا ني شجا  بيغالدنش 200769 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بيغالدنش

  576 934 15/17/7712 االستلابة امفورنة مسجتأثرن  بإعصار ها وبت 200801 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امفسبة 

  030 703 16         المجموع الفرعي

          نشطة االستعداد

  038 267 19/1/7712 أنشعة االستعداد امااصة ني أوكرانةا 200695  **االستعداد مسعوارئ أوكرانةا  

  468 44 19/6/7712 امجساعدة متقةةم أثر امفةضاناا عسى األم  امغيائي وامتغيوي ميسر امجتضررة 200739 االستعداد مسعوارئ  بارا واي  

 أمرنكا امالتةيةة 

 وامكارنبي

  063 140 19/0/7712 امتقدنر امعاجل ألثر أزمة املفاف عسى األم  امغيائي وامتغيوي ني أمرنكا اموسعى 200762 االستعداد مسعوارئ 

  569 451         المجموع الفرعي

           المخصصات

 امجساعدة امغيائةة مسسكان امجحرومة  م  األم  امغيائي وامجتأثرن  باميزاع ني   200338 عجسةة طوارئ  جيوب امسودان  

 جيوب امسودان 

71/1/7712 9 222 735  

  585 582 8 70/1/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان   200659 عجسةة طوارئ  جيوب امسودان  

  000 000 3 17/7/7712 شرنان امحةاة ني  زة امجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة   200298 عجسةة طوارئ  دومة نسسعة  

امااعااربااةااااة اماالااجااهااورنااااة 

 امسورنة

 بةة امعرامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة   200339 عجسةة طوارئ 

 امسورنة 

12/7/7712 10 000 000  
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

امشااارق األوساااط وشاااجا  

أنرنقةا ووسط يسةا وشرق 

 أوروبا

امعراق وامالجلة  امسااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجساااعدة   200433 عجسةة طوارئ 

 وتركةا 

70/7/7712 4 500 000  

  000 100 1 77/1/7712 إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى   200650 عجسةة طوارئ  ججهورنة أنرنقةا اموسعى 

  000 100 1 77/1/7712 إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى   200650 عجسةة طوارئ  ججهورنة أنرنقةا اموسعى 

امااعااربااةااااة اماالااجااهااورنااااة 

 امسورنة

بةة امعرامجسااااااااعدة امغيائةة امعارئة مسساااااااكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة   200339 عجسةة طوارئ 

 امسورنة 

9/2/7712 6 750 000  

دة امجتعدبومةفةا ججهورنة 

 امقومةاا

  818 374 1 11/2/7712 دة امقومةااامجتعدبومةفةا ني ججهورنة تقدنم امجساعدة مسسكان امجتأثرن  باملفاف   200625 عجسةة طوارئ 

امشااارق األوساااط وشاااجا  

أنرنقةا ووسط يسةا وشرق 

 أوروبا

امعراق وامالجلة  امسااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجساااعدة   200433 عجسةة طوارئ 

 وتركةا 

7/5/7712 2 635 514  

نقةا م  ججهورنة أنر امعارئة مالجلة  امواندن  حدنثا امجساااااعدة امغيائةة وامتغيونة  200689 عجسةة طوارئ  امكامةرون  

 اموسعى إمى امكامةرون 

17/5/7712 4 849 049  

امشااارق األوساااط وشاااجا  

أنرنقةا ووسط يسةا وشرق 

 أوروبا

امعراق وامالجلة  امسااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجساااعدة   200433 عجسةة طوارئ 

 وتركةا 

71/5/7712 4 907 164  

نقةا م  ججهورنة أنر امعارئة مالجلة  امواندن  حدنثا امجساااااعدة امغيائةة وامتغيونة  200689 عجسةة طوارئ  امكامةرون 

 اموسعى إمى امكامةرون 

70/5/7712 1 143 016  

  000 000 8 72/6/7712 امجساعدة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بأزمة األنبار   200677 عجسةة طوارئ  امعراق 
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

  869 401 1 75/2/7712 شرنان امحةاة ني  زة امجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة   200298 عجسةة طوارئ  دومة نسسعة  

امشاارق األوسااط وشااجا    

أنرنقةا ووسط يسةا وشرق 

 أوروبا

امعراق وامالجلة  امسااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجساااعدة   200433 عجسةة طوارئ 

 وتركةا 

0/0/7712 15 000 000  

دعم امجلجوعاا امساااااااكانةة ني امجياطق امجتأثرة بفاشاااااااةة إنبوال ني  ةيةا ومةبرنا   200761 عجسةة طوارئ   رب أنرنقةا 

 وسةرامةون 

19/0/7712 1 500 000  

دعم امجلجوعاا امساااااااكانةة ني امجياطق امجتأثرة بفاشاااااااةة إنبوال ني  ةيةا ومةبرنا   200761 عجسةة طوارئ  أنرنقةا رب  

 وسةرامةون 

79/9/7712 2 494 816  

  986 133 1 9/17/7712 شرنان امحةاة ني  زة امجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة   200298 عجسةة طوارئ  دومة نسسعة  

امشاارق األوسااط وشااجا    

أنرنقةا ووسط يسةا وشرق 

 أوروبا

امعراق وامالجلة  امسااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجساااعدة   200433 عجسةة طوارئ 

 وتركةا 

71/17/7712 11 214 953  

  000 000 2 79/17/7712 مساعدة امسكان امجتأثرن  باألزمة ني مةبةا   200776 عجسةة طوارئ  مةبةا  

تثبةت اساااتهال  امغيا  وامحد م  ساااو  امتغينة امحاد بة  امالجلة  واألسااار امبامغة   200429 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش أو يدا  

 امضعف 

77/1/7712 4 116 177  

امجساااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااعفا  امجتأثرن  بسااو  امتغينة واألزماا   200289 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش تشاد  

 امغيائةة امجتكررة 

11/1/7712 5 000 000  

إنقاذ األرواح وحجانة ساابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى امسااكان امين    200583 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش اميةلر  

 نعانون م  امضعف امجزم  

11/1/7712 5 000 000  

  735 125 17/7/7712 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امبوتانةة    200136 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش نةبا   
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

هورنة كورنا امشاااعبةة جج 

   امدنجقراطةة

  000 103 1 17/7/7712 امدعم امتغيوي ميطفا  واميسا    200532 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش

  000 700 5 17/7/7712 حجانة ُسبل امجعةشة وإعادة بيائها ني امجياطق امقاحسة وشبا امقاحسة   200294 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش كةيةا  

االسااااتلابة مالحتةاجاا اانسااااانةة وتعزنز امقدرة عسى امصااااجود أماآ انعداآ األم    200453 مجتدة مإل اثة واانعاشعجسةة  زمبابوي  

 امغيائي 

76/7/7712 3 738 317  

هة إمى امالجلة  م  أنغانستان وامعراق   200310 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش إنران     358 609 19/1/7712 امجساعدة امجوجَّ

امجساااااااعدة امغيائةة وامتغيونة مالجلة  م  نةلةرنا وأنرنقةا اموسااااااعى وامسااااااكان   200552 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش امكامةرون  

 امجضةفة  

12/1/7712 1 121 495  

إنقاذ األرواح وحجانة ساابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى امسااكان امين    200583 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش اميةلر  

 نعانون م  امضعف امجزم  

11/2/7712 7 211 052  

  000 000 5 9/5/7712 حجانة ُسبل امجعةشة وإعادة بيائها ني امجياطق امقاحسة وشبا امقاحسة   200294 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش كةيةا  

  066 701 4 16/5/7712 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي   200250 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش باكستان  

  153 112 1 77/5/7712 امجساعدة امغيائةة امجقدَّمة إمى امالجلة  وامسكان امجضةفة  امضعفا    200550 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش مةبرنا  

ني  مةكواالمساااااااااعاادة امالجلة  م  ججهورنااة امكونغو اماادنجقراطةااة ني مقاااطعااة   200147 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش ججهورنة امكونغو  

 ججهورنة امكونغو 

9/6/7712 1 401 869  

االسااااتلابة مالحتةاجاا اانسااااانةة وتعزنز امقدرة عسى امصااااجود أماآ انعداآ األم    200453 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش زمبابوي  

 امغيائي 

11/6/7712 2 907 477  

  000 200 3 9/2/7712 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امصومامةة  واارنترنة  وامسودانةة    200365 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش إثةوبةا  

  000 350 2 71/17/7712 تقدنم امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة   200447 مجتدة مإل اثة واانعاشعجسةة  أنغانستان  
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 5102ديسمبر/كانون ا و   30الملحق الثاني: مخصصات حساب االستجابة العاجلة في 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها

 )بالدوالر ا مريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

  *غير المباشرة

امجساعدة امغيائةة مسسكان امجحرومة  م  األم  امغيائي ني امضفة امغربةة وقعاع   200709 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش دومة نسسعة  

  زة 

79/17/7712 3 000 000  

  526 625 2 79/5/7712 اانسانةة ني جيوب امسودان اامجساعددعم إنصا  ام ةاملونامعجسةاا  200702 عجسةة لاصة  جيوب امسودان  

امااعااربااةااااة اماالااجااهااورنااااة 

 امسورنة

تعزنز امقدرة امسوجساااااتةة واالتصااااااالا وامتيساااااةق مدعم امعجسةاا اانساااااانةة ني   200477 عجسةة لاصة 

 املجهورنة امعربةة امسورنة 

72/2/7712 700 974  

  945 243 2 70/2/7712 ني امصوما  البرنامجتعزنز ااجرا اا األميةة مدعم عجسةاا  200637 عجسةة لاصة  امصوما   

  649 878 164         المجموع الفرعي 

 025 133 522         المجموع الكلي 
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

  451 656 5 ان متحدناا األم  امغيائي ني أنغانستامجساعدة امغيائةة امغوثةة مستصدي   200063 مجتدة مإل اثة واانعاشعجسةة  أنغانستان 

  414 6 1 مساعدة الجلي امصحرا  امغربةة   200034 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش املزائر 

  346 330 2 تقدنم امجساعدة مالجلة  م  مةانجار   200142 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش بيغالدنش  

  290 467 2 امجساعدة امغيائةة مسجتأثرن  بامفةضاناا ني شجا  بيغالدنش   200769  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بيغالدنش 

  039 41 1 ني شجا  بي  تقدنم مساعدة طارئة مضحانا امفةضان   200513  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بي  

ججهورناااة بومةفةاااا امجتعاااددة 

 امقومةاا

  906 3 1 ألسر امجتأثرة بامفةضان ني جيوب بومةفةا مجساعدة ااستلابة طارئة   200555  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ 

ججهورنااة بومةفةااا امجتعااددة  

 امقومةاا

تقدنم امدعم متقدنر أثر املفاف عسى حامة األم  امغيائي وامتغيوي مدى   200612 االستعداد مسعوارئ 

 مزارعي امكفاف ني ميعقة امشاكو 

1 963  

ججهورنااة بومةفةااا امجتعااددة  

 امقومةاا

امجتعددة  ججهورنة بومةفةاني تقدنم امجساعدة مسسكان امجتأثرن  باملفاف   200625  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ 

 امقومةاا

3 66 306  

  299 880 6  7712االستلابة مفةضاناا امبوسية عاآ   200705  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امبوسية وامهرسك  

  909 40 1  7712االستلابة مفةضاناا امبوسية عاآ   200705  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امبوسية وامهرسك  

  807 840 4 امجساعدة امعارئة مضحانا امفةضاناا   200678  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بوروندي  

  839 34 2 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امواندن  حدنثا م  ججهورنة أنرنقةا اموسعى   200679  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امكامةرون  

 م  امعااارئااة مالجلة  امواناادن  حاادنثااا امجساااااااااعاادة امغاايائةااة وامتغاايونااة  200689 عجسةة طوارئ امكامةرون  

 ججهورنة أنرنقةا اموسعى إمى امكامةرون 

2 338 580  

  239 1 1 أنشعة االستعداد امااصة ملجهورنة أنرنقةا اموسعى   200544 االستعداد مسعوارئ ججهورنة أنرنقةا اموسعى  

امصاااااراع امجساااااسا اميي نضااااام ججاعاا متجردة ني ججهورنة أنرنقةا   200565  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  ججهورنة أنرنقةا اموسعى  

 اموسعى 

1 482 304  

  865 938 2 11 إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى   200650 عجسةة طوارئ ججهورنة أنرنقةا اموسعى  
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

امجساااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااعفا  امجتأثرن  بسااو  امتغينة   200289 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش تشاد  

 واألزماا امغيائةة امجتكررة 

11 6 582 588  

ةة   ججهورنة كورنا امشاااااااعب

 امدنجقراطةة 

  000 603 2 2 امدعم امتغيوي ميطفا  واميسا    200532 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش

جاااجاااهاااورنااااة اماااكاااوناااغاااو  

  امدنجقراطةة 

امجساااااعدة امغيائةة امجوجهة إمى اااااحانا اميزاع امجسااااسا وامجلجوعاا   200540 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش

 امضعةفة األلرى 

11 6 607 295  

جاااجاااهاااورنااااة اماااكاااوناااغاااو  

 امدنجقراطةة 

تقدنم مسااااعدة  يائةة طارئة إمى الجلي ججهورنة أنرنقةا اموساااعى ني   200547  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ 

 امجحانظة االستوائةة م  ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

1 210 812  

  305 923 1 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امصومامةة  واارنترنة  وامسودانةة    200365 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش إثةوبةا  

مساااااعدة اااااحانا وبا  إنبوال امجحرومة  م  األم  امغيائي، واألساااار،   200698  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ   ةيةا 

 وامجلتجعاا امجحسةة ني  اباا  ةيةا 

2 275 361  

  379 24 1 امجساعدة امغيائةة مسجلجوعاا امضعةفة امجعراة مسصدماا امجتكررة   108440 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  هانتي  

  039 35 4 امجساعدة امغيائةة ودعم تعسةم امالجلة  األنغان وامعراقةة    102131 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  إنران  

هة إمى امالجلة  م  أنغانستان وامعراق   200310 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  إنران     800 6 1 امجساعدة امجوجَّ

امجساااعدة امغيائةة امعارئة مسجشااردن  دالسةا ني امعراق نتةلة امقتا  ني   200663  استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امعراق  

 امفسوجة وامرمادي 

1 219 545  

  000 000 8 14 امجساعدة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بأزمة األنبار   200677 عجسةة طوارئ امعراق  

امجسااااااااعدة امغيائةة امعارئة مسجشاااااااردن  دالسةا نتةلة امقتا  ني مدنية   200729 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امعراق  

 امجوصل 

1 3 741  

  599 951 5 10 امجساعدة امغيائةة مالجلة  ني كةيةا   200174 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  كةيةا  

  615 848 2 11 حجانة ُسبل امجعةشة وإعادة بيائها ني امجياطق امقاحسة وشبا امقاحسة   200294 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  كةيةا  

  146 20 1 االستعداد مالنتااباا   200545 االستعداد مسعوارئ كةيةا  
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

  533 24 1 امجساعدة امغيائةة امجقدَّمة إمى امالجلة  وامسكان امجضةفة  امضعفا    200550 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  مةبرنا  

  989 627 1 6 االستلابة مسكوار  امعبةعةة امجتكررة وانعداآ األم  امغيائي امجوسجي   200065 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  مد شقر  

  518 19 1 عجسةة امعوارئ مالستلابة امعاجسة   200548 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  مد شقر  

مساااعدة امجلجوعاا امسااكانةة امجتأثرة باألزماا ني مامي: امجشااردون   200525 عجسةة طوارئ مامي  

   فة، وامجلتجعاا امجحسةة امضعةفةدالسةا، واألسر امجضة

2 1 500 000  

  291 18 1 االستلابة مسسكان امجتأثرن  باألزمة امغيائةة ني مورنتانةا   200333 عجسةة طوارئ مورنتانةا  

  925 737 4 وامجتأثرة بامكوار  ني موزامبةق مساعدة امجلجوعاا امضعةفة   200355 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  موزامبةق  

  412 762 4 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امبوتانةة    200136 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش نةبا   

امجساعدة امغيائةة مسجلجوعاا امسكانةة امجتأثرة بامفةضاناا ني امجيعقة   200763 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  نةبا   

 امغربةة اموسعى 

3 437 506  

إنقاذ األرواح وميع سااااو  امتغينة امحاد ني صاااافوف امسااااكان امجتأثرن    200051 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش اميةلر  

 باألزماا وامجشردن  ني اميةلر 

14 6 854 156  

إنقاذ األرواح وميع سااااو  امتغينة امحاد ني صاااافوف امسااااكان امجتأثرن    200398 عجسةة طوارئ  اميةلر  

 باألزماا وامجشردن  ني اميةلر 

9 878 021  

إنقاذ األرواح وحجانة سااااااابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى   200583 مجتدة مإل اثة واانعاش عجسةة اميةلر  

 امسكان امين  نعانون م  امضعف امجزم  

7 2 932 922  

  162 257 2 11 شرنان امحةاة ني  زة امجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة   200298 عجسةة طوارئ دومة نسسعة  

األوساااااط وشاااااجا  امشااااارق 

أنرنقةا ووساااط يساااةا وشااارق 

 أوروبا

امجساااااااعدة امغيائةة مسجلجوعاا امسااااااكانةة امضااااااعةفة امجتضااااااررة م    200257 عجسةة طوارئ

 اميزاعاا 

11 3 740 850  
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

امشااااارق األوساااااط وشاااااجا  

أنرنقةا ووساااط يساااةا وشااارق 

 أوروبا

امالجلة  امساااااااورنة  ني مبيااان عجسةااة امعوارئ ااقسةجةااة مجساااااااااعاادة   200433 عجسةة طوارئ

 وامعراق وتركةا واألردن 

15 16 346 258  

امشااااارق األوساااااط وشاااااجا  

أنرنقةا ووساااط يساااةا وشااارق 

 أوروبا

  198 5 1 أنشعة االستعداد امااصة ني بسدان امشرق األوسط وشجا  أنرنقي   200617 االستعداد مسعوارئ

األوساااااط وشاااااجا  امشااااارق 

أنرنقةا ووساااط يساااةا وشااارق 

 أوروبا

سةا اموسعى امتي نحتجل أن تتأثر   200621 االستعداد مسعوارئ أنشعة االستعداد امااصة ني بسدان ي

  7712بتصوراا األحدا  ني أنغانستان بعد عاآ 

1 9 533  

األم  امجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال   200438 عجسةة طوارئ  رب أنرنقةا 

 ني مامي 

4 1 797 627  

دعم امجلجوعاا امساااكانةة ني امجياطق امجتأثرة بفاشاااةة إنبوال ني  ةيةا   200761 عجسةة طوارئ  رب أنرنقةا 

 ومةبرنا وسةرامةون 

8 3 412 276  

  359 141 3 تقدنم امجساعدة امغيائةة امعاجسة مليوب امسودان امجتأثر باميزاع   200656 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  شرق ووسط أنرنقةا 

 اساااااااتعاااادة األم  امغااايائي وسااااااابااال امعةش مسجلجوعااااا امضاااااااعةفاااة   200490 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش أمرنكا امالتةيةة وامكارنبي 

 امجتااااأثرة بااااامصاااااااااادماااااا امجتكررة ني امساااااااسفااااادور، و واتةجاااااال، 

 وهااااااااااااااااااياااااااااااااااااادوراس، ونااااااااااااااااااةااااااااااااااااااكااااااااااااااااااارا ااااااااااااااااااوا

  

3 443 729  

قران ورق امب  وانعداآ األم  امغيائي ني   200611 االستعداد مسعوارئ أمرنكا امالتةيةة وامكارنبي  تقدنم امدعم متقدنر أزمة شااااااار

 أمرنكا اموسعى واملجهورنة امدومةيةكةة 

1 5 882  

  736 626 5 م  امفةضاناا امجوسجةة امجساعدة امغيائةة امعارئة ميسر امجتضررة   200177 عجسةة طوارئ باكستان  

  410 933 4 6 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي   200250 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش باكستان  
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

م  امكوار  امعبةعةاااة مسااااااااااعااادة امفلااااا امضاااااااعةفاااة امجتضاااااااررة   200043 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش بيجا  

 وامسسفادور ونةكارا وا األلرى ني  واتةجاال وهيدوراس وامصدماا 

4 13 633  

تقدنم امدعم متقدنر أثر امفةضااااناا عسى اموااااع امغيائي وامتغيوي مدى   200613 االستعداد مسعوارئ بارا واي  

 األسر امجتأثرة 

1 17  

  090 934 2 االستلابة امعارئة امفورنة مضحانا امفةضاناا ني بارا واي   200748 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  بارا واي  

امجتضاااااااررة م  امصاااااااراع ني دعم امعااااائاااادن  واألسااااااار األلرى   200296 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش امفسبة   

 ملا  االستعداد مسكوار اموسعى، وتيجةة امقدراا اموطيةة ني مةيداناو 

 مها واالستلابة 

1 1 869 159  

تقدنم األ ينة انقاذ امحةاة، وامدعم ني ملا  امسوجسااتةاا واالتصاااالا   200619 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امفسبة   

 امعارئة مسسكان امجشردن  امجتأثرن  باميزاع ني شبا جزنرة زامبوانغا 

2 182 225  

-تقدنم امجسااااعدة مسساااكان امجتأثرن  بااعصاااار األكبر هانان )"نوميدا"   200631 عجسةة طوارئ امفسبة   

 ان( االسم امدومي هان

9 5 040 768  

  492 844 2   ها وبتاالستلابة امفورنة مسجتأثرن  بإعصار   200801 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امفسبة   

امجساااااعدة امغيائةة وشاااابكاا األمان مسااااكان ماةجاا امسلو  وامالجلة    200343 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  رواندا  

 امعائدن  

2 500 000  

تقدنم امجسااااااااعدة امعارئة مسرواندنة  امين  طردتهم ججهورنة تيزانةا   200616 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  رواندا  

 امجتحدة 

1 43 138  

  029 178 1 4  7712االستلابة مفةضاناا صربةا عاآ   200704 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  صربةا  

امجساااااااعدة امغيائةة مسسااااااكان امجحرومة  م  األم  امغيائي وامجتأثرن    200338 عجسةة طوارئ جيوب امسودان  

 باميزاع ني جيوب امسودان 

2 960 292  

  856 214 4 11 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان   200659 عجسةة طوارئ جيوب امسودان  

  006 553 1 إنصا  امجساعداا اانسانةة ني جيوب امسودانامعجسةاا املونة مدعم  200702 عجسةة لاصة  جيوب امسودان  
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 الملحق الثالث: تجديد  ر دة حساب االستجابة العاجلة 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 )بالدوالر ا مريكي( المبلغ المتجدد

 باستثناء تكاليف الدعم غير المباشرة

تقدنم مسااااااااعدة  يائةة إمى امساااااااكان امضاااااااعفا  امجتأثرن  بامصاااااااراع   200457 عجسةة طوارئ امسودان  

 وامكوار  امعبةعةة 

4 3 109 701  

امجسااااااعدة امغيائةة امعارئة مسجشاااااردن  دالسةا وامالجلة  ني امساااااودان   200658 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امسودان  

 نتةلة امقتا  ني جيوب امسودان 

3 14 395  

امجسااااااااااعااادة امغااايائةاااة امعاااارئاااة مسساااااااكاااان امجتاااأثرن  باااامقالقااال ني   200339 عجسةة طوارئ امعربةة امسورنةاملجهورنة 

 امعربةة امسورنة املجهورنة 

10 16 750 000  

  961 204 1 امجتأثرن  باشتداد امقالقل امجدنةة تقدنم مساعدة  يائةة طارئة مسسكان   200536 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  امعربةة امسورنةاملجهورنة 

غيا  وامحد م  ساااااااو  امتغينة امحاد بة  امالجلة    200429 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش أو يدا   تثبةت اساااااااتهال  ام

 واألسر امبامغة امضعف 

4 1 878 943  

  369 126 1 االستلابة متدنق امالجلة /اميزاع األهسي   200653 استلابة عاجسة -عجسةة طوارئ  أو يدا  

  818 5 1 أنشعة االستعداد امااصة ني أوكرانةا   200695 االستعداد مسعوارئ أوكرانةا  

تقدنم امجسااااااااعدة مسجلجوعاا امضاااااااعةفة امتي تعاني م  انعداآ األم    200162 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  زمبابوي  

 امغيائي 

1 157 546  

وتعزنز امقدرة عسى امصجود أماآ انعداآ االستلابة مالحتةاجاا اانسانةة  200453 عجسةة مجتدة مإل اثة واانعاش  زمبابوي  

 األم  امغيائي

7 3 049 778  

  290 587 132         المجموع الكلي
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

 سلف مرفق تمويل ر س الما  العامل

  766 427 1/9/7712 (7716-7717امبرنامج امقعري مبيغالدنش ) برنامج قعري  200243 بيغالدنش

  609 820 1 12/17/7712 (7716-7717امبرنامج امقعري مبيغالدنش ) برنامج قعري  200243 بيغالدنش

  083 482 2 9/9/7712 (7712-7711) 777119بوروندي  -مشروع امبرنامج امقعري  برنامج قعري  200119 بوروندي

  000 633 1 77/17/7712 (7712-7711) 777119بوروندي  -مشروع امبرنامج امقعري  برنامج قعري  200119 بوروندي

  000 500 6 0/1/7712 (7716-7717امبرنامج امقعري مغانا ) برنامج قعري  200247  انا

  797 738 2/9/7712 (7716-7717امبرنامج امقعري مجالوي ) برنامج قعري  200287 مالوي

  103 937 3 77/2/7712 (7712-7779امبرنامج امقعري ألو يدا ) برنامج قعري  108070 أو يدا

  000 500 70/1/7712 (7715-7711امبرنامج امقعري مزامبةا ) برنامج قعري  200157 زمبابوي

  220 868 2 72/17/7712 (7710-7712) 777607امبرنامج امقعري مكةيةا  مشروع إنجائي 200680 كةيةا

  262 354 70/5/7712 (7710-7711امبرنامج امقعري نةكارا وا ) مشروع إنجائي 200434 نةكارا وا

  931 776 4 17/6/7712  مشروع إنجائي متعددة جهاا متسقةة متعددة

تعااااددة  ج م فةااااا ا ة م بو ججهورنااااة 

 امقومةاا

  580 934 6/1/7712 ججهورنة بومةفةا امجتعددة امقومةااني  تقدنم امجساعدة مسسكان امجتأثرن  باملفاف عجسةة طوارئ 200625

 م  ججهورنة أنرنقةا امعارئة مالجلة  امواندن  حدنثا امجسااااااااعدة امغيائةة وامتغيونة عجسةة طوارئ 200689 امكامةرون

 اموسعى إمى امكامةرون

72/6/7712 4 776 208  

  000 640 9 77/1/7712 إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى عجسةة طوارئ 200650 ججهورنة أنرنقةا اموسعى

  742 917 1 77/1/7712 ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش عجسةة طوارئ 200650 ججهورنة أنرنقةا اموسعى

  200 411 8 71/1/7712 إنقاذ األرواح وحجانة سبل امعةش ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى عجسةة طوارئ 200650 ججهورنة أنرنقةا اموسعى

  934 700 9/2/7712 امجساعدة امعارئة مسفارن  م  اميزاع ني ججهورنة أنرنقةا اموسعى عجسةة طوارئ 200672 تشاد
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

  237 182 2 71/11/7712 امجساعدة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بأزمة األنبار عجسةة طوارئ 200677 ججهورنة امعراق 

  612 365 7/9/7712 تقدنم امجساعدة امغيائةة امغوثةة امجوجهة مسسكان امضعفا  امجتأثرن  بامكوار  امعبةعةة عجسةة طوارئ 200608 مالوي

مساااعدة امجلجوعاا امسااكانةة امجتأثرة باألزماا ني مامي: امجشااردون دالسةا، واألساار  عجسةة طوارئ 200525 مامي

 امجضةفة، وامجلتجعاا امجحسةة امضعةفة

12/2/7712 3 154 205  

مساااعدة امجلجوعاا امسااكانةة امجتأثرة باألزماا ني مامي: امجشااردون دالسةا، واألساار  عجسةة طوارئ 200525 مامي

 امجضةفة، وامجلتجعاا امجحسةة امضعةفة

17/0/7712 4 000 000  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

0/1/7712 38 551 401  

وشجا  أنرنقةا امشرق األوسط 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

11/1/7712 5 840 000  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة امعوارئ عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

70/7/7712 13 417 917  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

17/2/7712 15 175 973  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

7/5/7712 7 762 288  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

71/5/7712 9 953 286  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقمبيان واألردن امالجلة  امساااااااورنة  ني عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

76/6/7712 63 017 408  
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

1/9/7712 27 147 584  

أنرنقةا امشرق األوسط وشجا  

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

77/9/7712 20 664 464  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن ااقسةجةة مجسااااااااعدة عجسةة امعوارئ  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

71/9/7712 1 477 596  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

1/17/7712 2 375 041  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

0/17/7712 37 835 866  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

71/17/7712 20 936 276  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقمبيان واألردن امالجلة  امساااااااورنة  ني عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

2/11/7712 8 839 000  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

6/11/7712 14 579 439  

أنرنقةا امشرق األوسط وشجا  

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن عجسةة امعوارئ ااقسةجةة مجسااااااااعدة  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

10/11/7712 8 292 500  

امشرق األوسط وشجا  أنرنقةا 

 وأوروبا امشرقةة ويسةا اموسعى

 وامعراقامالجلة  امساااااااورنة  ني مبيان واألردن ااقسةجةة مجسااااااااعدة عجسةة امعوارئ  عجسةة طوارئ 200433

 وتركةا

9/17/7712 52 540 251  
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

  179 476 7/1/7712 شرنان امحةاة ني  زةامجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة  عجسةة طوارئ 200298 دومة نسسعة 

  252 314 1 11/2/7712 شرنان امحةاة ني  زةمعجسةة امجساعدة امغيائةة امعاجسة  عجسةة طوارئ 200298 دومة نسسعة 

  128 178 12/17/7712 شرنان امحةاة ني  زةمجساعدة امغيائةة امعاجسة معجسةة ا عجسةة طوارئ 200298 دومة نسسعة 

  000 000 5 70/1/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  000 009 7 0/2/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  294 928 1 16/2/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  660 419 12 7/5/7712 مسيزاع ني جيوب امسودانعجسةة امعوارئ استلابة  عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  759 054 1 2/5/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  320 677 8 5/6/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  800 037 3 2/2/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  738 803 2 2/2/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  846 625 10 71/2/7712 امسودانعجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب  عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  445 340 18 70/2/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  000 740 3 16/9/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان عجسةة طوارئ 200659 جيوب امسودان

  771 015 8 11/11/7712 عجسةة امعوارئ استلابة مسيزاع ني جيوب امسودان طوارئعجسةة  200659 جيوب امسودان

  961 938 1 70/5/7712 تقدنم امجساعدة امغيائةة مسسكان امضعفا  امجتأثرن  باميزاع وامكوار  امعبةعةة عجسةة طوارئ 200597 امسودان

  418 138 13 72/1/7712 سورنةامعربةة امامغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة امجساعدة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  794 345 9 6/7/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  644 341 7 17/7/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 امعربةة امسورنةاملجهورنة 

  787 480 9 12/7/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

  914 721 5 6/1/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  101 979 21 17/1/7712 سورنةامعربةة امامعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة امجساعدة امغيائةة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  000 000 45 9/2/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  895 637 47 19/6/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 امسورنةاملجهورنة امعربةة 

  790 401 6 19/0/7712 مسورنةاامعربةة امجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  783 772 24 77/9/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  043 375 2 1/17/7712 سورنةامعربةة اممسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة امجساعدة امغيائةة امعارئة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  453 324 42 0/17/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  942 832 7 6/11/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  000 900 8 19/11/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  252 818 9 75/11/7712 سورنةامعربةة امامجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن  بامقالقل ني املجهورنة  عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  755 424 16 12/17/7712 سورنةامعربةة امبامقالقل ني املجهورنة امجساعدة امغيائةة امعارئة مسسكان امجتأثرن   عجسةة طوارئ 200339 املجهورنة امعربةة امسورنة

  804 102 2 72/17/7712 امجساعدة امعارئة مسجدنةة  امجتأثرن  باميزاع ني شرق أوكرانةا عجسةة طوارئ 200765 أوكرانةا

  073 149 1 2/11/7712 أوكرانةاامجساعدة امعارئة مسجدنةة  امجتأثرن  باميزاع ني شرق  عجسةة طوارئ 200765 أوكرانةا

  063 435 77/1/7712 األم  ني ماميامجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا

  064 951 2/1/7712 ني مامي األم امجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا

  645 233 71/2/7712 األم  ني ماميامجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا

  885 761 77/2/7712 مامي األم  نيامجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا

  383 347 1 5/9/7712 األم  ني ماميامجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا

  673 504 3 79/9/7712 مامياألم  ني امجشردن  دالسةا وامجتأثرن  بانعداآ مساعدة امالجلة  واألشاال  عجسةة طوارئ 200438  رب أنرنقةا
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

دعم امجلجوعااا امساااااااكاانةاة ني امجيااطق امجتاأثرة بفااشاااااااةاة إنبوال ني  ةيةاا ومةبرناا  عجسةة طوارئ 200761  رب أنرنقةا

 وسةرامةون

79/0/7712 18 814 882  

ا  ةيةاا ومةبرنادعم امجلجوعااا امساااااااكاانةاة ني امجيااطق امجتاأثرة بفااشاااااااةاة إنبوال ني  عجسةة طوارئ 200761  رب أنرنقةا

 وسةرامةون

17/9/7712 4 205 607  

دعم امجلجوعااا امساااااااكاانةاة ني امجيااطق امجتاأثرة بفااشاااااااةاة إنبوال ني  ةيةاا ومةبرناا  عجسةة طوارئ 200761  رب أنرنقةا

 وسةرامةون

71/17/7712 20 000 000  

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  922 159 1 12/7/7712 امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينةتقدنم امجساعدة م  أجل 

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  615 887 1 11/1/7712 تقدنم امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  847 015 1 71/2/7712 م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة تقدنم امجساعدة

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  000 500 2 71/0/7712 تقدنم امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  000 250 79/0/7712 امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينةتقدنم 

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  336 752 1 2/9/7712 تقدنم امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة

عجسةة مجتدة  200447 أنغانستان

 مإل اثة واانعاش
  254 272 3 77/17/7712 تقدنم امجساعدة م  أجل امتصدي النعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة

عجسةة مجتدة  200301 املزائر

 مإل اثة واانعاش
  130 297 1 2/1/7712 مساعدة امالجلة  م  امصحرا  امغربةة

عجسةة مجتدة  200301 املزائر

 مإل اثة واانعاش
  822 694 2 19/17/7712 امصحرا  امغربةةمساعدة امالجلة  م  

عجسةة مجتدة  200509 بوركةيا ناسو

 مإل اثة واانعاش
  000 900 17/2/7712 بيا  امقدرة عسى امصجود، وامحد م  سو  امتغينة
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

عجسةة مجتدة  200509 بوركةيا ناسو

 مإل اثة واانعاش
  208 203 1 6/0/7712 بيا  امقدرة عسى امصجود، وامحد م  سو  امتغينة

عجسةة مجتدة  200289 تشاد

 مإل اثة واانعاش
امجساااااااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااااااعفا  امجتأثرن  بسااااااو  امتغينة واألزماا 

 امغيائةة امجتكررة

15/1/7712 493 830  

عجسةة مجتدة  200289 تشاد

 مإل اثة واانعاش
امجتأثرن  بسااااااو  امتغينة واألزماا امجساااااااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااااااعفا  

 امغيائةة امجتكررة

10/7/7712 1 892 594  

عجسةة مجتدة  200289 تشاد

 مإل اثة واانعاش
امجساااااااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااااااعفا  امجتأثرن  بسااااااو  امتغينة واألزماا 

 امغيائةة امجتكررة

72/7/7712 285 319  

عجسةة مجتدة  200289 تشاد

 مإل اثة واانعاش
امجساااااااعدة امغيائةة امجوجهة مالجلة  وامضااااااعفا  امجتأثرن  بسااااااو  امتغينة واألزماا 

 امغيائةة امجتكررة

70/5/7712 2 270 415  

عجسةة مجتدة  200148 كومومبةا

 مإل اثة واانعاش
اميهج امجتكامل مجعاملة انعداآ األم  امغيائي بة  األسااااااار امبامغة امضاااااااعف امجتأثرة 

 بامتشرد وامعيف

12/2/7712 349 197  

عبةااااة  ججهورنااااة كورنااااا امشااااااا

 امدنجقراطةة

عجسةة مجتدة  200532

 مإل اثة واانعاش
  076 556 4 77/11/7712 امدعم امتغيوي ميطفا  واميسا 

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  231 790 71/1/7712 احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرىامجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى 

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  522 096 4 2/1/7712 امجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرى

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  221 454 1 17/5/7712 امجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرى

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  000 200 3 2/2/7712 وامجلجوعاا امضعةفة األلرىامجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا 

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  791 009 2 12/0/7712 امجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرى
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

مجتدة عجسةة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  669 145 1 17/17/7712 امجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرى

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  869 401 1 72/17/7712 األلرىامجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة 

عجسةة مجتدة  200540 ججهورنة امكونغو امدنجقراطةة 

 مإل اثة واانعاش
  341 145 4 17/11/7712 امجساعدة امغيائةة امجوجهة إمى احانا اميزاع امجسسا وامجلجوعاا امضعةفة األلرى

عجسةة مجتدة  200293 جةبوتي

 مإل اثة واانعاش
  426 380 17/7/7712 مسلجاعاا امضعةفة، بجا ني ذمك امالجلونتقدنم امجساعدة 

عجسةة مجتدة  200293 جةبوتي

 مإل اثة واانعاش
  000 700 1 79/2/7712 تقدنم امجساعدة مسلجاعاا امضعةفة، بجا ني ذمك امالجلون

عجسةة مجتدة  200290 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  579 602 4 2/1/7712 امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائياالستلابة ميزماا امغيائةة وتعزنز 

عجسةة مجتدة  200290 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  000 500 2 71/2/7712 االستلابة ميزماا امغيائةة وتعزنز امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائي

عجسةة مجتدة  200290 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  902 883 1/11/7712 امغيائةة وتعزنز امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائياالستلابة ميزماا 

عجسةة مجتدة  200365 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  680 723 1 17/7/7712 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امصومامةة  واارنترنة  وامسودانةة  

عجسةة مجتدة  200365 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  000 930 7 9/2/7712 امغيائةة مالجلة  امصومامةة  واارنترنة  وامسودانةة امجساعدة 

عجسةة مجتدة  200365 إثةوبةا

 مإل اثة واانعاش
  810 485 9 6/11/7712 امجساعدة امغيائةة مالجلة  امصومامةة  واارنترنة  وامسودانةة 

عجسةة مجتدة  200675  انا

 مإل اثة واانعاش
  388 458 16/5/7712 إمى امالجلة  األنفورنة تقدنم امجساعدة 

عجسةة مجتدة  200537 األردن

 مإل اثة واانعاش
مساااااعدة األردنةة  امضااااعفا  امين  نعانون م  انعداآ األم  امغيائي ونتأثرون باألزمة 

 االقتصادنة امجتفاقجة بسبي اميزاع امسوري

11/2/7712 400 000  

عجسةة مجتدة  200174 كةيةا

 مإل اثة واانعاش
  235 997 1 75/7/7712 مجساعدة امغيائةة مالجلة  ني كةيةا
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

عجسةة مجتدة  200174 كةيةا

 مإل اثة واانعاش
  441 463 3 11/0/7712 مجساعدة امغيائةة مالجلة  ني كةيةاا

عجسةة مجتدة  200174 كةيةا

 مإل اثة واانعاش
  486 364 3 11/11/7712 مجساعدة امغيائةة مالجلة  ني كةيةاا

عجسةة مجتدة  200294 كةيةا

 مإل اثة واانعاش
  582 153 3 12/0/7712 حجانة ُسبل امجعةشة وإعادة بيائها ني امجياطق امقاحسة وشبا امقاحسة

عجسةة مجتدة  200294 كةيةا

 مإل اثة واانعاش
  000 803 1 5/9/7712 حجانة ُسبل امجعةشة وإعادة بيائها ني امجياطق امقاحسة وشبا امقاحسة

عجسةة مجتدة  200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا 

 األكثر اعفا

5/7/7712 1 975 575  

عجسةة مجتدة  200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ 

 األكثر اعفا

17/7/7712 1 191 588  

عجسةة مجتدة  200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا 

 األكثر اعفا

16/5/7712 3 504 673  

 عجسةة مجتدة 200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا 

 األكثر اعفا

1/6/7712 650 218  

عجسةة مجتدة  200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا 

 اعفااألكثر 

77/0/7712 2 061 575  

عجسةة مجتدة  200299 ةانجارم

 مإل اثة واانعاش
دعم االنتقا  ع  طرنق امحد م  انعداآ األم  امغيائي ونقه امتغينة بة  امجلجوعاا 

 األكثر اعفا

72/17/7712 418 718  

عجسةة مجتدة  200640 مورنتانةا

 مإل اثة واانعاش
  000 500 1 11/2/7712 نقه امتغينة، وبيا  امقدرة عسى امصجودحجانة سبل كسي امعةش، وتافةض 

عجسةة مجتدة  200583 اميةلر 

 مإل اثة واانعاش
إنقاذ األرواح وحجانة سااااااابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى امساااااااكان امين  

 نعانون م  امضعف امجزم 

9/5/7712 9 345 794  
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

عجسةة مجتدة  200583 اميةلر 

 واانعاش مإل اثة
إنقاذ األرواح وحجانة سااااااابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى امساااااااكان امين  

 نعانون م  امضعف امجزم 

15/5/7712 11 762 589  

عجسةة مجتدة  200583 اميةلر 

 مإل اثة واانعاش
إنقاذ األرواح وحجانة سااااااابل امعةش وتعزنز امقدرة عسى امجقاومة مدى امساااااااكان امين  

 م  امضعف امجزم  نعانون

79/2/7712 3 000 000  

عجسةة مجتدة  200250 باكستان

 مإل اثة واانعاش
  980 673 6 5/1/7712 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي

عجسةة مجتدة  200250 باكستان

 مإل اثة واانعاش
  784 761 4 12/2/7712 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي

عجسةة مجتدة  200250 باكستان

 مإل اثة واانعاش
  577 456 2 10/11/7712 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي

عجسةة مجتدة  200250 باكستان

 مإل اثة واانعاش
  358 022 3 17/17/7712 تحسة  األم  امتغيوي وإعادة بيا  امترابط االجتجاعي

عجسةة مجتدة  200037 نسسعة  دومة

 مإل اثة واانعاش
امجسااااعدة امغيائةة امجوجهة مدعم امجلجوعاا امجعدمة وامجهجشاااة وتعزنز سااابل امعةش 

 ني امضفة امغربةة

17/2/7712 747 664  

عجسةة مجتدة  200343 رواندا

 مإل اثة واانعاش
  118 465 15/1/7712 وامالجلة  امعائدن امجساعدة امغيائةة وشبكاا األمان مسكان ماةجاا امسلو  

عجسةة مجتدة  200343 رواندا

 مإل اثة واانعاش
  803 102 2 70/17/7712 امجساعدة امغيائةة وشبكاا األمان مسكان ماةجاا امسلو  وامالجلة  امعائدن 

عجسةة مجتدة  200443 امصوما 

 مإل اثة واانعاش
  232 259 7 1/0/7712 امقدرة عسى امتكةفتعزنز األم  امغيائي وامتغيوي وتدعةم 

عجسةة مجتدة  200443 امصوما 

 مإل اثة واانعاش
  370 511 2 75/9/7712 تعزنز األم  امغيائي وامتغيوي وتدعةم امقدرة عسى امتكةف

عجسةة مجتدة  200443 امصوما 

 مإل اثة واانعاش
  587 587 4 1/17/7712 تعزنز األم  امغيائي وامتغيوي وتدعةم امقدرة عسى امتكةف

عجسةة مجتدة  200572 جيوب امسودان

 مإل اثة واانعاش
 م االنتقا  وتعزنز امقدراا اجاناامجساعدة امغيائةة وامتغيونة مإل اثة واانعاش، ومدع

 محسو  مستدامة مجشكسة املوع

10/7/7712 3 765 092  
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

عجسةة مجتدة  200572 جيوب امسودان

 مإل اثة واانعاش
 م االنتقا  وتعزنز امقدراا اجاناامجساعدة امغيائةة وامتغيونة مإل اثة واانعاش، ومدع

 محسو  مستدامة مجشكسة املوع

9/5/7712 6 427 644  

عجسةة مجتدة  200636 امةج 

 مإل اثة واانعاش
  166 638 17 11/11/7712 حجانة األرواح، وتعزنز األم  امغيائي وامتغينة، وبيا  امقدرة عسى امصجود

عجسةة مجتدة  200453 زمبابوي

 مإل اثة واانعاش
  089 777 17/7/7712 االستلابة مالحتةاجاا اانسانةة وتعزنز امقدرة عسى امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائي

عجسةة مجتدة  200453 زمبابوي

 مإل اثة واانعاش
  364 523 2 16/2/7712 امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائياالستلابة مالحتةاجاا اانسانةة وتعزنز امقدرة عسى 

عجسةة مجتدة  200453 زمبابوي

 مإل اثة واانعاش
  308 231 2/11/7712 االستلابة مالحتةاجاا اانسانةة وتعزنز امقدرة عسى امصجود أماآ انعداآ األم  امغيائي

  800 102 2 71/0/7712 أنغانستانتونةر امادماا املونة اانسانةة ني  عجسةة لاصة 200639 أنغانستان

  537 043 1 75/6/7712 ني مةيا  جةبوتي للبرنامجبيا  وإدارة قاعدة امسوجستةاا اانسانةة  عجسةة لاصة 200358 إثةوبةا

شاارق ووسااط مكتي امسوجسااتةاا/

 أنرنقةا

امحد م  لسااائر األ ينة ني مرحسة ما بعد امحصاااد ني أنرنقةا تيجةة امقدرة امسوجسااتةة:  عجسةة لاصة 200671

  ني بدانة سسسسة اامداد. جيوب امصحرا  امكبرى م  لال  تحسة  امتازن  وامجياومة

19/0/7712 1 000 000  

شاارق ووسااط مكتي امسوجسااتةاا/

 أنرنقةا

ا مرحسة ما بعد امحصاااد ني أنرنقةتيجةة امقدرة امسوجسااتةة: امحد م  لسااائر األ ينة ني  عجسةة لاصة 200671

 جيوب امصحرا  امكبرى م  لال  تحسة  امتازن  وامجياومة ني بدانة سسسسة اامداد.

77/17/7712 650 000  

تعزنز ملجوعة امسوجسااااتةاا دعجاس مالسااااتلابة اانسااااانةة مسجشااااردن  دالسةاس م  ميعقة  عجسةة لاصة 200741 باكستان

 شجا  وزنرستان

77/2/7712 285 707  

  935 700 16/9/7712 تونةر امادماا املونة اانسانةة ني امصوما  وكةيةا عجسةة لاصة 200507 امصوما 

  240 162 1 71/11/7712 ني امصوما  البرنامجتعزنز ااجرا اا األميةة مدعم عجسةاا  عجسةة لاصة 200637 امصوما 

  486 364 3 77/1/7712 مجلتجع امجيظجاا اانسانةة امسوجستةاا دعجاأنشعة ملجوعة  عجسةة لاصة 200361 جيوب امسودان
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

  600 476 7 79/5/7712 اانسانةة ني جيوب امسودان اامجساعددعم إنصا  ام ةاملونامعجسةاا  عجسةة لاصة 200702 جيوب امسودان

  359 312 70/0/7712 رنقةامرد نةروس اانبوال ني  رب أن تونةر امادماا املونة اانسانةة استلابة متفشي عجسةة لاصة 200760  رب أنرنقةا

رب نةروس اانبوال ني  مرد متفشي امسوجستي الستلابة امجلتجع اانساني امدعم  عجسةة لاصة 200767  رب أنرنقةا

 أنرنقةا

17/9/7712 850 000  

رب نةروس اانبوال ني  مرد متفشي امسوجستي الستلابة امجلتجع اانساني امدعم  عجسةة لاصة 200767  رب أنرنقةا

 أنرنقةا

71/9/7712 563 465  

انبوال متفشي مرد نةروس اامادماا امجشتركة امسوجستةة الستلابة امجلتجع اانساني  عجسةة لاصة 200773  رب أنرنقةا

 ني  رب أنرنقةا

1/17/7712 14 953 270  

متفشي مرد نةروس امادماا امجشتركة امسوجستةة الستلابة امجلتجع اانساني  عجسةة لاصة 200773  رب أنرنقةا

 اانبوال ني  رب أنرنقةا

71/17/7712 38 000 000  

  585 787 092 1       مجموع سلف مرفق تمويل ر س الما  العامل

     سلف الخدمات المؤسسية

     سلف مرفق الميزنة الر سمالية

عم دامحساب اماال متيفةي نظاآ 

 امسوجستةاا

SLES-

2000040 

 حساب لال
  866 749 4 16/1/7712 حساب لال ميظاآ دعم تيفةي امسوجستةاا

امحساب اماال متيفةي نظاآ دعم 

 امسوجستةاا

SLES-

2000040 

 حساب لال
  579 457 4 15/9/7712 حساب لال ميظاآ دعم تيفةي امسوجستةاا

  445 207 9       الخدمات المؤسسيةسلف مجموع 

     الرسوم على سلف الخدمات
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 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

-SSEC امحساب اماال ميم  امجةداني

2000037 

 حساب لال
  000 310 1 12/1/7712 حساب لال ميم  امجةداني

-SSEC امحساب اماال ميم  امجةداني

2000037 

 حساب لال
  000 000 2 11/1/7712 حساب لال ميم  امجةداني

-SSEC امحساب اماال ميم  امجةداني

2000037 

 حساب لال
  000 490 5 71/17/7712 حساب لال ميم  امجةداني

امحساب اماال مسجساواة بة  

 امليسة 

SAGE-

2000041 

 حساب لال
  000 987 11/1/7712 امحساب اماال مسجساواة بة  امليسة 

امحساب اماال مسجساواة بة  

 امليسة 

SAGE-

2000041 

 حساب لال
  000 448 17/9/7712 امحساب اماال مسجساواة بة  امليسة 

اال مسجبامغ امجستردة امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  197 162 8 17/1/7712 اال مسجبامغ امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدانامحساب ام

دة امجستراال مسجبامغ امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  000 500 3 76/1/7712 اال مسجبامغ امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدانامحساب ام

اال مسجبامغ امجستردة امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  591 965 1 11/2/7712 امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةداناال مسجبامغ امحساب ام

اال مسجبامغ امجستردة امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  826 392 2 1/6/7712 اال مسجبامغ امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدانامحساب ام

دة امجستراال مسجبامغ امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  641 845 3 11/2/7712 اال مسجبامغ امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدانامحساب ام

اال مسجبامغ امجستردة امحساب ام

 متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةدان

SREC-

2000036 

 حساب لال
  000 000 1 1/17/7712 امجستردة متكيوموجةا امجعسوماا ني امجةداناال مسجبامغ امحساب ام



 

 

 

4
2

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

5
/6

-J
/1

 

 
 الملحق الراب : مخصصات مرفق تمويل ر س الما  العامل

 رقم الجهة المتلقية

 المشروع

نوع 

 المشروع

المخصص المعتمد )بالدوالر  تاريخ الموافقة المشروع اسم

باستثناء تكاليف ا مريكي( 

 الدعم غير المباشرة

-SADV مكتي االتصا  ني بروكسل

2000003 

 حساب لال
  000 144 2/11/7712 امحساب اماال مسجياصرة

-SAOE متقةةممجكتي ا االامحساب ام

2000039 

 حساب لال
  000 098 1 11/7/7712 متقةةممجكتي ا االامحساب ام

-SAOE متقةةممجكتي ا االامحساب ام

2000039 

 حساب لال
  000 915 11/1/7712 متقةةممجكتي ا االامحساب ام

-SAOE متقةةممجكتي ا االامحساب ام

2000039 

 حساب لال
  455 634 19/9/7712 متقةةممجكتي ا االامحساب ام

م مو  الرسوم  ل  سل   

 ال دما 

        33 892 710  

 23 011 022     المؤسسيةمجموع سلف الخدمات 
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