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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 المائة بعد واألربعونالتاسعة  الدورة

 7102 مايو/أيار 72-72 روما،

 لدى البرنامج بالسلف  تقرير بشأن استخدام آليات التمويل 

 (0 7107كانون األول  20ديسمبر/ – يناير/كانون الثاني ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Finbarr Curran السيد

 والبرمجة الميزانية شعبة مدير

 العالمي األغذية برنامج

 2408 6513 3906+ الهاتف: رقم



FC 149/INF/4 2 

 

 

 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 –

 ."( 2112كانون األول  11ديسمبر/    

 مشورةال مشروع

  المجلس على لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة  شيرتلبرنامج األغذية العالمي،  النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

– يناير/كانون الثاني   (0لدى البرنامج بالسلف  لتمويل اتقرير بشأن استخدام آليات الوثيقة "أن يحيط علما ببللبرنامج التنفيذي 

  ."( 7107كانون األول  20ديسمبر/    

 ملخص

 ويعني التمويل بالسلف تخصيص  .لبرنامجا لعمليات يعتبر إيصال األغذية إلى المستفيدين في الوقت المناسب مسألة حاسمة بالنسبة

هما حساب االستجابة العاجلة  البرنامجاألموال لمشروع ما باستخدام المساهمات المتوقعة كضمان. وآليتا التمويل بالسلف لدى 

 ومرفق تمويل رأس المال العامل.

 حساب االستجابة العاجلة

  من قبل الهيئة السابقة على المجلس التنفيذي، وهو مرفق  1991كان حساب االستجابة العاجلة قد أنشئ في ديسمبر/كانون األول

من تقديم المساعدة الفورية في حاالت الطوارئ، بما يشمل تكاليف اللوجستيات وتكاليف  البرنامجللتمويل المتعدد األطراف يمكـّن 

 مليون دوالر أمريكي. 01 بلغ قيمة الرقم المستهدف الحالي لهذا الحسابغير الغذائية. وت دالموا

 في عام والموارد.  بصورة فورية لحاالت تطلبت حقنات سريعة من  البرنامجعندما استجاب  2112أثبت الحساب فعاليته عام  وقد

عملية ممتدة لإلغاثة  12 إغاثة، بينهاعملية  84مليون دوالر أمريكي لبدء ودعم  126.1المخصصات من الحساب بلغت ، 2112

عملية طوارئ بموجب  13عملية طوارئ. ومن بين العمليات األخيرة تمت الموافقة على  13خاصة واحدة و واإلنعاش وعملية 

 .لمدير حاالت الطوارئللمديرين القطريين واإلقليميين و السلطة المخولة 

 العامل المال رأس تمويل مرفق

  مليون دوالر أمريكي في يناير/كانون الثاني  141العامل تبلغ قيمته  المال رأس تمويل التنفيذي على سقف لمرفقوافق المجلس

مليون دوالر  330إلى  2111، وذلك في أعقاب النجاح في تجارب المرفق، وقام بزيادة السقف في أكتوبر/تشرين األول 2113

ضمان استمرار المشاريع في تلقي التمويل بالسلف بانتظار تثبيت التبرعات  أمريكي. ويمكـّن هذا المرفق المدير التنفيذي من

 المتوقعة، وذلك ضمن بارامترات محددة إلدارة المخاطر.

 في  81.2. وقدم مليون دوالر أمريكي 616.1، تم تقديم سلف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلغ مجموعها 2112في عام و

في المائة لمشاريع إنمائية وبرامج قطرية،  6.4في المائة لعمليات ممتدة، و 24.3لعمليات طوارئ، والمائة من هذا التمويل كسلف 

 في المائة لخدمات مؤسسية. 21.8في المائة لعمليات خاصة، و 1.1و

  ويل بمخصص تجريبي من مرفق تم 2114مرفق الشراء اآلجل في يونيو/حزيران  ، أنشئمرفق تمويل رأس المال العاملوفي إطار

مليون دوالر أمريكي كمخصصات  131على استخدام  2111رأس المال العامل. وعلى أساس التجربة الناجحة، وافق المجلس عام 

على زيادة أخرى  2112ونظرا لتزايد الطلب مما يعكس قيمة النهج الجديد، وافق المجلس في يونيو/حزيران  لمرفق الشراء اآلجل.

مليون  111مليون دوالر أمريكي إلى  131من مرفق تمويل رأس المال العامل، وذلك من في مخصصات مرفق الشراء اآلجل 

 دوالر أمريكي.

 21، وقامت مشاريع في 2112في عام  من األغذية طن متري 411 111بفضل آليات الشراء اآلجل من شراء  البرنامجتمكن و 

طن متري من أصل ذلك. وتم تخفيض الفترات الالزمة لالستجابة بمدة شهرين ونصف الشهر في  611 111مكتبا قطريا بشراء 

ن منطقة الساحل م)أ(  :في البرنامجفي المائة. وكان لهذا النهج أثر كبير على استجابات  01المتوسط، مما يعني نسبة تحسن بلغت 

 على التخزين المسبق لألغذية في جنوب السودان قبل موسم األمطار. )ب( و حيث توريد المنتجات المغذية في الوقت المناسب،
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 للعلم*  
 بالسلف  التمويل آليات استخدام بشأن تقرير
-الثاني كانون/يناير   (1البرنامج لدى

 ( 2112 األول كانون 11/ديسمبر 

 

 

 

 

 

 

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

، فإن الموضوعات المقدمة للمجلس للعلم واإلحاطة ينبغي عدم مناقشتها إالّ 0222العادية الثالثة لعام 

على الطلب على  إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك تحديدا قبل بداية الدورة ووافق رئيس المجلس

 أساس أن المناقشة تتفق مع االستخدام السليم لوقت المجلس. 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 للمجلس التنفيذي للعلممقدمة الوثيقة هذه 

االتصال بمووففي برنوامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

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

 :الميزانية والبرمجةمدير شعبة  F. Curran السيد 2408-066513رقم الهاتف: 

 :الميزانيةرئيس دائرة  C. Gardnerالسيد  2077-066513رقم الهاتف: 

 
 (.244560-0552/0465لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 

 

 

  



 

WFP/EB.A/2013/6-K/1 3 

 

 

مشروع القـرار

 

 

 

يناير/كوانون   6) البرناام تقرير بشأن استخدام آليات التمويل بالسلف لودى الوثيقة " بالمعلومات الواردة فييحيط المجلس علما 

 . ( WFP/EB.A/2013/6-K/1 ) "(0260ديسمبر/كانون األول  06-الثاني

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.هذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الد 
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 مقدمة

. وخالل العقود الماضوي، أنشوأ للبرنام يعتبر إيصال األغذية إلى المستفيدين في الوقت المناسب مسألة حاسمة بالنسبة   -1

آليات للتمويول بالسولف بهودح تحسوين فعاليوة العمليوات وكفاءتهوا، وخصوصوا تحسوين توقيوت إيصوال األغذيوة إلوى  البرنام 

 .المستفيدين

يعني التمويل بالسلف تخصيص األموال لمشروع ما باستخدام المساهمات المتوقعة كضومان. وعنود تثبيوت الضومان، و  -2

يقوووم المشووروع بسووداد السوولفة. ويمكووجّن هووذا اإلجووراء المكاتووب القطريووة موون تقصووير الفتوورة الال مووة موون لح ووة إبووداء المووان  

هما حساب  البرنام ذية إلى المستفيدين. وآليتا التمويل بالسلف لدى إلى لح ة إيصال األغ الهتمامه بالمساهمة في عملية ما

 العامل. المال رأس تمويل مرفقاالستجابة العاجلة و

 حساب االستجابة العاجلة

من قبل الهيئة السابقة على المجلس التنفيذي،  6996وكان حساب االستجابة العاجلة قد أنشئ في ديسمبر/كانون األول   -3

من تقديم المسواعدة الفوريوة فوي حواالت الطووارا، بموا يشومل تكواليف  البرنام وهو مرفق للتمويل المتعدد األطراح يمكجّن 

 مليون دوالر أمريكي. 02الحالي لهذا الحساب  الرقم المستهدحتبلغ قيمة غير الغذائية. و داللوجستيات وتكاليف الموا

ن وور اويقوووم الحسوواب بوودور الصووندود المتجوودد والصووندود الوودائر. وهووو يتجوودد بفعوول مسوواهمات المووانحين المباشوورة )  -4

لحساب لعملية ما يمكن أن تسدد فيما بعد باسوتخدام موا األول(. ويعني مصطل  "الدائر" أن األموال المخصصة من ا الملحق

يرد من مساهمات المانحين لهذه العملية. والمساهمات المستخدمة لهوذه الغايوة تغطوى فوي حسوابات العمليوة التوي كوان التبورع 

 مخصصا لها، وتسجل فيها. 

إلوى العمليوات كقورا بانت وار مسواهمات (. الثواني الملحوقن ور ا) مون حسواب االسوتجابة العاجلوة المخصصاتوتقدم   -5

 غير قابلة للسداد من الحساب.  ة، فإن القرا يمكن أن يعتبر منحة دائمتتلقي أية تبرعا يتم المانحين. أما إذا لم

مليون دوالر أمريكي عام  05من  كان قد  يدمليون دوالر أمريكي،  02 ولحالي لهذا الحساب، وهوالرقم المستهدح ا  -6

 لديه في ذلك الوقت.  النقديوالتدفق  البرنام عكس مستوى عمليات يل 0226

 العامل المال رأس تمويل مرفق

مليووون دوالر أمريكووي فووي  622يمتووه العاموول تبلووغ ق المووال رأس تمويوول لمرفووق وافووق المجلووس التنفيووذي علووى سووقف  -7

 0262زيادة السقف في أكتوبر/تشورين األول ، وقام ب، وذلك في أعقاب النجاح في تجارب المرفق0225كانون الثاني يناير/

المدير التنفيذي من ضمان استمرار المشاريع في تلقي التمويل بالسولف  . ويمكجّن هذا المرفقمليون دوالر أمريكي 550إلى 

 بانت ار تثبيت التبرعات المتوقعة، وذلك ضمن بارامترات محددة إلدارة المخاطر.

د ارتفوع كثيورا موع ، كوان الطلوب قو0222وقد أصب  المرفق أداة أساسية لتنفيذ المشواريع بصوورة فعالوة. وبحلوول عوام   -8

اآلجل، التي كانت قد بودأت علوى  الشراء آليةتحسن توقعات المساهمات ومع  يادة معرفة المكاتب القطرية بالعملية. وتعمل 

في منطقة القرن األفريقي وفي الجنوب األفريقي، موع الصوناديق المختلفوة بموا فوي ذلوك صوناديق  0222أساس تجريبي عام 

عامل، على أن الغذاء ال يصرح للمشواريع إال بعود حصوولها علوى مسواهمات مثبتوة أو مسواهمات ال المال رأس تمويل مرفق

 أو حساب االستجابة العاجلة. العامل المال رأس تمويل متوقعة مقدمة كسلفة باستخدام مرفق
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 حساب االستجابة العاجلة

موون االسووتجابة بصووورة اسووتباقية لحوواالت  البرنااام ره آليووة مرنووة للتمويوول، يمكووجّن حسوواب االسووتجابة العاجلووة، باعتبووا  -9

 الطوارا الوشيكة. 

بصووورة فوريووة لحوواالت تطلبووت حقنووات سووريعة موون  البرنااام عنوودما اسووتجاب  0260وقود أثبووت الحسوواب فعاليتووه عووام   -10

، إذ 0266في المائة من المخصصات منه في عام  00أقل بنسبة  0260وكانت المخصصات من الحساب في عام . الموارد

إلغاثوة واإلنعواو وعمليوة لعمليوة ممتودة  60عملية إغاثوة، بينهوا  62مليون دوالر أمريكي لبدء ودعم  604.6 مبلغ خصص

السوولطة عمليووة طوووارا بموجووب  65األخيوورة تمووت الموافقووة علووى العمليووات عمليووة طوووارا. وموون بووين  05خاصووة واحوودة و

 المخولة للمديرين القطريين واإلقليميين ولمدير حاالت الطوارا.

 3103-3112ساب االستجابة العاجلة ح ة: حرك0الجدول 

 )بماليين الدوالرات األمريكية( 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 56.2 38.1 37.3 52.7 60.7 26.9 مساهمات جديدة

 126.1 161.9 151.9 136.6 140.6 150.7 مخصصات

 82.4 104.4 113.0 86.3 97.6 85.3 الصناديق الدائرة

تقووديم الوودعم لعمليووات فووي منطقووة السوواحل تسووتجيب لحالووة الجفوواح، وفووي  0260وشووملت التوودخالت الكبوورى فووي عووام   -11

الجمهورية العربية السورية لدعم السكان المتأثرين بالنزاع، وفي  مبابوي لدعم المجموعوات الضوعيفة غيور اآلمنوة غوذائيا. 

مووالي وموريتانيووا والنيجوور والجمهوريووة )، وهووي فووي 0260وقوود تلقووت أربووع عمليووات طوووارا مخصصووات متعووددة فووي عووام 

  في كينيا و مبابوي.لإلغاثة واإلنعاو ، فضال عن عمليتين ممتدتين (العربية السورية

افقوة وفي أعقاب قرار بزيادة مستويات تفويض سلطة الموافقوة علوى االسوتجابة العاجلوة لعمليوات الطووارا، تموت المو  -12

 مليوون دوالر أمريكوي. وقود تموت الموافقوة علوى 60.04، بلغوت قيمتهوا الكليوة 0260عملية من هذا النوع فوي عوام  65على 

 ، دعوم حسواب االسوتجابة العاجلوة كوذلك0260مليون دوالر أمريكي. وفوي  6.09، مجموع قيمتها 0266عملية في عام  66

مليوون  6.6فيموا يتعلوق بالحواالت الناشوئة فوي ثمانيوة بلودان، بقيموة بلغوت االسوتعداد للطووارا وتقوديرات االحتياجوات  أنشطة

 مليون دوالر أمريكي. 6.6، قدم الدعم لثمانية بلدان بتكلفة بلغت 0266دوالر أمريكي. وفي عام 

مليوون دوالر أمريكوي  62.6بلغوت  0260وبتوفر  يادة في المساهمات الجديدة في حساب االستجابة العاجلة فوي عوام   -13

. 0229و 0222عاد مستوى الحسواب إلوى المسوتويات التوي كوان عليهوا فوي عوامي  – 0266المائة  يادة عن عام في  62 –

مليوون دوالر  05.2بمبلوغ  0260على أن ذلك لم ترافقه  يادة مماثلة في المخصصات، فقد هبطت المخصصات خالل عوام 

. ويعوود ذلوك إلوى انخفواا حجوم الصوناديق الودائرة مون المسوتوى العوالي الوذي بلغوه فوي فوي المائوة 00أي بنسبة  –أمريكي 

الثالث(. وال يجري التخصويص مون حسواب االسوتجابة العاجول إال مقابول أمووال موجوودة فوي  الملحقن ر ا) 0266و 0262

الحسوواب عنوود تقووديم طلووب السوولفة. ويعتموود توووفر التمويوول علووى توقيووت المسوواهمات الجديوودة واسووتعادة السوولف القديمووة. وكووان 

فراديوة، موع أن عودد المخصصوات كوان ال يكفي إال بالكواد للتمكوين مون تقوديم مخصصوات كبيورة إ 0260الرصيد المتاح في 

 .0266نفسه كما في عام 
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 04.0مليوون دوالر أمريكوي، بالمقارنوة برصويد بلوغ  02.0، بلغ رصيد حسواب االسوتجابة العاجلوة 0260وبنهاية عام   -14

 .0266مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 

 مرفق تمويل رأس المال العامل

ن ور امليون دوالر أمريكي ) 404.6، تم تقديم سلف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلغ مجموعها 0260في عام   -15

مسوة خعملية. وكوان هنواك  56مليون دوالر أمريكي وقدمت لج  092.5قروا بلغ مجموعها  625(. وكان هناك 0الجدول 

عمليوة مقابول مسواهمات متوقعوة متعوددة األطوراح.  66مليون دوالر أمريكي قدمت لج  626.6قروا أخرى بلغ مجموعها 

مليوون دوالر أمريكوي ألغوراا األمون واالتصواالت ومجموعوة األمون  62.4سوت سولف مجموعهوا  0260وقدمت في عام 

 62.0حيوث العمليوات، قودم  مليون دوالر أمريكي. أما من 660.4الغذائي. وتلقى مرفق الشراء اآلجل أربع سلف مجموعها 

فوي المائوة لمشواريع إنمائيوة  4.2فوي المائوة لعمليوات ممتودة، و 02.5في المائوة مون هوذا التمويول كسولف لعمليوات طووارا، و

 في المائة لخدمات مؤسسية. 06.6في المائة لعمليات خاصة، و 0.6وبرامج قطرية، و

 : قروض التمويل بالسلف3الجدول 

 وع مبالغ السلف مجم 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 

 6.4 421.4 2 379 جميع السنوات

مليون دوالر أمريكي المكتبين القطريين فوي  26.2نت سلف من مرفق تمويل رأس المال العامل بلغ مجموعها وقد مكّ   -16

مليوون دوالر أمريكوي  99.9دمت أموال دعم قدرها جنوب السودان وتشاد من تخزين األغذية مسبقا قبل موسم األمطار. وق  

إلى المكاتب القطرية في منطقة الساحل. وتلقت العمليات التي استجابت لالضطرابات في الجمهورية العربية السوورية سولفا 

 مليووون دوالر أمريكووي لمسوواعدة الالجئووين والنووا حين. وتلقووت أفغانسووتان وإثيوبيووا والسووودان سوولفا مجموعهووا 66.0قوودرها 

مليون دوالر أمريكوي لتووفير  00.9دمت سلفة قيمتها أمريكي بهدح تفادي أي انقطاع في اإلمدادات. وق  مليون دوالر  42.2

طون متوري مون األر . ومكنوت سولفة ألثيوبيوا  42 222القدرة لمختلف العمليات لالستفادة من مساهمة من البرا يل حجمهوا 

وهوي  –عاونية يودعمها برنوامج الشوراء مون أجول التقودم ت 64من تعزيز قدرات  البرنام مليون دوالر أمريكي  65.6قدرها 
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من تقوديم  البرنام طن متري من الذرة. ولم يتمكن  02 222على تجميع  –من صغار المزارعين  02 222تعاونيات تضم 

 بلوغ سقف المرفق في أوقات أساسية من السنة. المشارفة على أية سلف أخرى بسبب

 مرفق الشراء اآلجل

مليوون دوالر  42بمخصوص تجريبوي قودره  0222مرفق الشراء اآلجول هوو حسواب خواش أنشوئ فوي يونيوو/حزيران   -17

األموال المتاحة  البرنام ، استخدم 0262/تمو  وأمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل. ومنذ ذلك التاريخ وحتى يولي

مليون دوالر أمريكي. وعلى أسواس التجربوة الناجحوة، وافوق  602الحبوب والبقول قيمتها  طن متري من 662 222لشراء 

 مليون دوالر أمريكي كمخصصات لمرفق الشراء اآلجل. 652على استخدام  0262المجلس عام 

علوى  يوادة أخورى فوي  0260يوو/حزيران ون را لتزايد الطلب مما يعكوس قيموة الونهج الجديود، وافوق المجلوس فوي يون  -18

 022مليووون دوالر أمريكووي إلووى  652مخصصووات مرفووق الشووراء اآلجوول موون مرفووق تمويوول رأس المووال العاموول، وذلووك موون 

 مليون دوالر أمريكي.

تجابة الحتياجوات المسوتفيدين مون ويتمثل الهدح الرئيسي لمرفق الشراء اآلجول فوي تحسوين الكفواءة والفعاليوة فوي االسو  -19

 خالل ما يلي:

 تسريع إمدادات األغذية وتحسين إيصالها إلى المستفيدين؛ 

  من استغالل أحوال السود المواتية؛ البرنام تمكين 

 الفترات الال مة لالستجابة لحاالت الطوارا. اختصار 

 3103أهم معالم سنة 

 02، وقاموت مشواريع فوي 0260طن متوري فوي عوام  222 222بفضل آليات الشراء اآلجل من شراء  البرنام تمكن   -20

طن متوري مون أصول ذلوك. وتوم تخفويض الفتورات الال موة لالسوتجابة بمودة شوهرين ونصوف  422 222مكتبا قطريا بشراء 

فوي  البرناام هج أثور كبيور علوى اسوتجابات فوي المائوة. وكوان لهوذا الون 02الشهر في المتوسط، مما يعني نسوبة تحسون بلغوت 

منطقة الساحل من حيث توريد المنتجات المغذية في الوقت المناسب، وعلوى التخوزين المسوبق ليغذيوة فوي جنووب السوودان 

 قبل موسم األمطار. 

طن متري من األغذية للمكاتب القطرية التابعة للمكتوب  602 222ووّرد خط إمدادات الشراء اآلجل في شرد أفريقيا   -21

ثلثي األغذية المشتراة لهذا اإلقليم. واستفادت العمليات مون توقعوات اإلمودادات  وهو ما يشكلأفريقيا، ووسط شرد لاإلقليمي 

 يلي:أيام في حال المشتريات العادية. وقد تم تحقيق ذلك من خالل ما  622يوما مقابل  00قبل وصولها بج 

الزيادة التدريجية لرأس المال المخصص لخطوط اإلمداد، وقد أمكن ذلك بسبب موافقة المجلس علوى رفوع السوقف إلوى  (6

 مليون دوالر أمريكي؛ 022

الكميات الكبيرة من األغذية المشتراة في خط إمداد مرفق الشوراء اآلجول والتوي توم إيصوالها فوي الوقوت المناسوب لتلبيوة  (0

 قطرية. احتياجات المكاتب ال
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طون متوري مون األغذيوة للمكاتوب القطريوة التابعوة  642 222وقد وّرد خط إمدادات الشوراء اآلجول فوي غورب أفريقيوا   -22

ثلثووي مجموووع األغذيووة المشووتراة لهووذا اإلقلوويم. واسووتفادت العمليووات موون توقعووات  بمووا يمثوولللمكتووب اإلقليمووي لغوورب أفريقيووا، 

 أيام في حال المشتريات العادية. وقد تم تحقيق ذلك من خالل ما يلي: 626يوما مقابل  42ات قبل وصولها بج اإلمداد

 تم في الوقت المناسب اتخاذ قرار فت  خط إمداد جديد؛ (6

 دارة الفعالة لسلسلة القيمة لتلبية الزيادة في االحتياجات في منطقة الساحل؛اإل (0

 المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية. اإلدارة الفعالة للمخزون من جانب (0

طون  62 222، حيوث توم شوراء 0260وقد أنشئ خط إموداد شومال أفريقيوا والشورد األوسوط فوي ديسومبر/كانون األول   -23

لوة الطووارا فوي متري من األغذية عن طريق مرفق الشراء اآلجل لضمان توفر األغذية في الوقت المناسب لالسوتجابة لحا

الجمهوريوة العربيووة السووورية. وجوورى استكشواح طرائووق تشووغيلية موون قبيوول العقوود اآلجلووة والمخزونووات االحتياطيووة إلتاحووة 

 اإلمدادات خالل مهل قصيرة جدا.

تخوزين  إال أنمخزونوات األغذيوة فوي مواقوع التخوزين اآلجول إلوى  يوادة جديودة فوي الكفواءة،  أدتككل،  البرنام وفي   -24

 أيام بعد شروط التخزين المجاني العادي. 62المستوى األدنى البالغ أقل من  عندالشحنات أبقي 

لموارد يركز على اسوتخدام مرفوق الشوراء اآلجول وإدارة تحليل إلدارة ابالدعم من خالل أربعة مكاتب إقليمية  وتح ى  -25

 .0260الواردات القادمة، وذلك بتمويل من مساهمات من المانحين ستنتهي في منتصف عام 

 التحديات

 فهور المانحين 

فإن بالمستطاع عادة تلبية طلبات الجهات المانحوة لتسوليط  بالوسائل التقليدية البرنام شراء األغذية لعمليات عندما يتم   -26

وذلك مثالً بتوجيه التعليمات بوسم األكياس باسوم الجهوة المانحوة وشوعارها. وتووفيراً للوقوت والموال فوإن هنواك  الضوء عليها

لكوول  نحينجديوود موون أكيوواس المووا كوويس 02 222بالوسووم الجزئووي للشووحنات الووذي يشوومل مووا يصوول إلووى طريقووة بديلووة تتمثوول 

  طن متري من األغذية. 62 222

البرو  هذه علوى شوحنات مرفوق الشوراء اآلجول التوي ت طلوب قبول وصوول المون  وت رسول ومن الصعب تطبيق خيارات   -27

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

 02 222المووانحين علووى األكيوواس أو وضووع ملصووقات علووى الصووناديق، بحوود أقصووى قوودره وهووو وضووع عالمووات وأقول تكلفووة 

 طن متري. 62 222عالمة أو ملصق لكل 

فإنوه يجوري اآلن التمواس  البرناام ذ بالتزايد ضمن مجموع مشوتريات وبما أن نصيب شحنات مرفق الشراء اآلجل آخ  -28

وضوع أعوالم كبيورة تحمول شوعارات الموانحين فوي خيارات أشد كفاءة إلبرا  المانحين. وتشمل الخيارات المقترحوة موا يلوي: 

نوات صوحفية؛ وشون ؛ وإصدار بياالبرنام منشورات صور ألكياس عليها عالمات المانحين في ؛ بما في ذلك مواقع التو يع

على الدوام إلى استخدام النهج الذي يوفر القيمة األعلوى مقابول مسواهمات الموانحين البرنام  سيلجأ حمالت عالقات عامة. و

 التسليم حسن التوقيت للمستفيدين.ويكفل 
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 المانحين بروز: خيارات 3الجدول 

 اإلجراء األثر على حسن توقيت التسليم التكلفة خيار البروز

العادية إلى أكياس  البرنام من أكياس  كبير على األرج  مرتفعة إعادة تعبئة كاملة -6

كيس لكل  02 222المانحين؛ بحدود 

 طن متري 62 222

من األكياس العادية إلى أكياس  ربما كبير متوسطة إعادة تعبئة جزئية -0

كيس لكل  02 222المانحين؛ بحدود 

 طن متري 62 222

 62 222كيس لكل  02 222بحدود  محدود متوسطة عالمات/ملصقات  -0

 طن متري

خيارات مترافقة مع عالمات/ملصقات  ضئيل منخفضة مزيج -6

 لبرو  البديلا

 أعالم، بيانات صحفية/ حمالت، إلخ. ال شيء منخفضة برو  بديل -5

 تعديالت على أسلوب العمل والن م 

لتحووويالت األغذيووة، إذ طوورأت آثووار تحديثيووة علووى عملياتووه  البرنااام تغيوور بفعوول مرفووق الشووراء اآلجوول أسوولوب إدارة   -29

الحول الخواش بتكنولوجيوا المعلوموات  0260التشغيلية والمالية تطلبت تغييرات في ن م المعلومات لديه. وسينفذ خوالل عوام 

 علوىالمووففين وفقوا لوذلك كموا سويتم اسوتعراا اآلثوار المترتبوة  والمصمم إلدماج تغيرات أسلوب العمل. وسيجري تودريب

 إدارة التغيير.
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 )بالدوالر األمريكي( 3103ديسمبر/كانون األول  30العاجلة، في  االستجابة المقدمة إلى حساب المساهمات: األولالملحق 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 *2006 2005 *2004 2003 المانحين

    904.47             بنك التنمية األفريقي 

         511 2       الجزائر 

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

         176 14       النمسا 

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

   186 1              بوركينا فاسو

 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 4 083 141 4 كندا 

    131 370 17 917 13         الصين 

  091 38               كوبا

              629 4  630 4 قبرش 

    649             التشيك 

 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   607 8 فنلندا

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

  604 047 3 315 395 892 722 5 - 926 474 1 107 807 3       ألمانيا 

    947 3 460 1 168 19     555 15   اليونان

  841 9   668 676 3      469 18   آيسلندا

       243         إندونيسيا 

 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  797 681 1 آيرلندا

       531          لإسرائي

    369 383     577 5      009 583 إيطاليا

 000 672 000 600  000 400 312 817 000 400 727 400 689 504 925 274 9  197 857 1 اليابان

 788 108 454 114 239 94 495 88 987 95 104 43         ليختنشتاين

 241 670 225 704 948 672 168 656             لكسمبرغ
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 )بالدوالر األمريكي( 3103ديسمبر/كانون األول  30العاجلة، في  االستجابة المقدمة إلى حساب المساهمات: األولالملحق 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 *2006 2005 *2004 2003 المانحين

     213 4           ماليزيا

   157              مالطا

   722 1              موريتانيا

 507 138   352 246 3 728 638 5 455 336 5 907 014 5 317 680 5 341 146 4 061 549 3 هولندا

    973 046 2   056 752     207 86 انيو يلند

 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 2 964 141 2 النرويج

   656              عمان

   396 13              من مة الدول المصدرة للبترول 

 132 1   747 4             بولندا

         683 7 129 6     جمهورية الكونغو الديمقراطية

    610 2             المملكة العربية السعودية

     126 2           سنغافورة

 615 2                سلوفينيا

  075 213           409 1   جنوب أفريقيا

  615 220  843 259 4 345 217 14           سبانياإ

 930 699 3 789 567 4 946 921 4 914 929 3 489 429 3 324 001 3 156 108 1   473 1 320 421 2 السويد

 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 2 592 875 2 سوا يلند

    113       436 1     تايلند

    087 7             تركيا

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

 العاجلةالفوائد المحصلة من حساب االستجابة 

 (0229)منذ سبتمبر/أيلول 

           27 290 13 239   

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

 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  967 351 19 المجموع 

 .0224مليون دوالر أمريكي في عام  02؛ و 0220مليون دوالر أمريكي في عام  02باستثناء إعادة البرمجة التي وافق عليها المجلس التنفيذي، وهي:  *

.** "جهات أخرى" تشمل الوكاالت والصناديق المشتركة التابعة ليمم المتحدة   
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 3103ديسمبر/كانون األول  30مخصصات حساب االستجابة العاجلة، في الملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

بما فيها تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

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

 194 499 1 116 401 1 02/0/0260 الماليين في موريتانيا المساعدة الطارئة المقدمة لالجئين  200401 عملية طوارا -االستجابة العاجلة  موريتانيا 

 646 427 1 249 334 1  0/0/0260  فاء من السكان المضيفينعوالض المساعدة الطارئة لالجئين الماليين،  200405 عملية طوارا  -االستجابة العاجلة  بوركينا فاسو

 270 469 570 438  64/0/0260  بالفيضانات المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين  200412  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  إكوادور 

 090 464 1 308 368 1  69/0/0260  المشردين داخليا المساعدة الطارئة ليشخاش  200408  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  الكونغو

 287 347 1 147 259 1  00/0/0260  المساعدة المقدمة للسكان المتأثرين بالجفاح في غامبيا 200411  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  غامبيا 

 709 986 158 922  60/6/0260  المقدمة لالجئين السوريين في األردنالمساعدة  200414  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  األردن

 139 482 1 177 385 1  02/6/0260  لالجئين السوريين في لبنان المساعدة الغذائية الطارئة المقدمة  200426  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  لبنان

 516 241 716 225  0/5/0260  المساعدة الغذائية لضحايا الفيضانات 200428  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  ، مدغشقر جزر القمر

 880 840 869 785  66/5/0260  بالفيضانات في باراجواي المساعدة المقدمة ليسر المتأثرة  200441  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  باراغواي

 957 814 642 761  62/5/0260  في روندا المتأثرين  المساعدة الطارئة لالجئين الكونغوليين  200430  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  رواندا

 217 226 418 211  9/4/0260  المقدمة لالجئين السوريين في األردنالمساعدة  200414  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  األردن

 555 2 388 2  06/9/0260  المساعدة الغذائية لضحايا الفيضانات 200428  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  جزر القمر، مدغشقر 

 976 999 557 934  0/66/0260  في كوبا بإعصار ساندي تقديم مساعدة طارئة للسكان المتأثرين  200516  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  كوبا

 286 998 977 932  2/66/0260  في شمال بنن تقديم مساعدة طارئة لضحايا الفيضان  200513  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  بنن

 461 497 1 496 399 1  02/60/0260  المتأثرين باشتداد القالقل المدنية تقديم مساعدة غذائية طارئة للسكان  200536  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  الجمهورية العربية السورية

 

 المجموع الفرعي 

 

 

13 362 788 
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 3103ديسمبر/كانون األول  30مخصصات حساب االستجابة العاجلة، في الملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

بما فيها تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

 أنشطة االستعداد

 657 34 390 32  02/60/0266  أنشطة بناء القدرات لالستعداد للطوارا في سوا يلند 200391 االستعداد للطوارا  سوا يلند

وشمال الشرد األوسط 

أفريقيا وشرقي أوروبا 

 الوسطىسيا آو

 925 252 379 236  05/0/0260  سوريةالجمهورية العربية الاالستعداد اإلقليمي أل مة  200400 االستعداد للطوارا 

يادة مستوى االستعداد لتدخل طارا محتمل لصال  الالجئين السوريين   200403 االستعداد للطوارا  األردن

 في األردن

 05/0/0260  117 848 126 097 

 يادة مستوى االستعداد لتدخل طارا محتمل لصال  الالجئين السوريين  200418 االستعداد للطوارا  لبنان

 في لبنان

 5/6/0260  280 231 299 847 

ألنشطة االستعداد للطوارا في األردن في سياد أ مة  البرنام دعم  200403 االستعداد للطوارا  األردن 

 سوريةالجمهورية العربية ال

 64/6/0260  145 503 155 688 

والبحر  ةالالتينيإقليم أمريكا 

 الكاريبي 

ألنشطة االستعداد للطوارا في إقليم أمريكا الالتينية البرنام  دعم  200417 االستعداد للطوارا 

 والبحر الكاريبي

 64/6/0260  83 200 89 024 

توقع الحاجة إلى االستجابة إلى للطوارا في مالوي )أنشطة االستعداد  200439 االستعداد للطوارا  مالوي 

 أ مة األمن الغذائي الناشئة في مالوي(

 00/5/0260  127 428 136 348 

المكتب  لالستعداد لحاالت الطوارا في  تقديم الدعم لينشطة الخاصة  200511 االستعداد للطوارا  قيرغيزستانجمهورية 

 جمهورية قيرغيزستانالقطري ل

 0/62/0260  117 992 126 251 

 837 220 1 971 140 1 المجموع 
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 3103ديسمبر/كانون األول  30مخصصات حساب االستجابة العاجلة، في الملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

بما فيها تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

 المخصصات

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

 واأل مات الغذائية المتكررة

 02/0/0260  7 476 635 8 000 000 

الشعبية هورية كوريا جم

  الديمقراطية

 000 000 5 897 672 4  4/0/0260  تقديم الدعم التغذوي للنساء واألطفال 200114 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو 

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

األمن في  دامبانعالمتأثرين  الدعم الطارا للسكان الضعفاء  200362 عملية طوارا 

الشرقي في جمهورية  اإلقليم  باس أولى فيهاوت و مقاطعتي 

 الديمقراطية الكونغو 

 4/6/0260  4 672 897 5 000 000 

جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية

النزاع المسل  والجماعات  المساعدة الغذائية الموجهة لضحايا  200167 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو 

 األخرى الضعيفة 

 69/6/0260  4 672 897 5 000 000 

 370 362 664 338  09/0/0260  في غانا اإليفواريين تقديم المساعدة إلى الالجئين  200321 عملية طوارا  غانا

من الكوارث الطبيعية  مساعدة الفئات الضعيفة المتضررة  200043 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  غواتيماال

 ونيكاراغواوالسلفادور  األخرى في غواتيماال وهندوراس  والصدمات 

 00/66/0260  1 965 261 2 102 829 

 000 774 2 520 592 2  60/0/0260  في كينيا تقديم المساعدة الغذائية لالجئين 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  كينيا

 000 700 10 000 000 10  66/66/0260  في كينيا تقديم المساعدة الغذائية لالجئين 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  كينيا

المضيفة  وللمجموعات السكانية اإليفواريين المساعدة الطارئة لالجئين  200225 عملية طوارا  ليبريا 

 والجنوبية الشرقية من ليبريا في المناطق الشمالية الوسطى 

 02/0/0260  1 869 159 2 000 000 

 449 334 569 312  6/0/0260  في مالوي مساعدة الالجئين 200087 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  مالوي 

األمن الغذائي وآثار الكوارث  مساعدة السكان الذين يعانون من انعدام  105860 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  مالوي 

 وفيروس/مرا اإليد  الطبيعية 

 65/62/0260  3 202 336 3 426 500 

 000 983 691 918  06/0/0260  بالجفاح  المساعدة المقدمة للسكان المتأثرين  200389 عملية طوارا  مالي 
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 3103ديسمبر/كانون األول  30مخصصات حساب االستجابة العاجلة، في الملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

بما فيها تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

 016 180 1 819 102 1  05/6/0260   بالجفاح  المساعدة المقدمة للسكان المتأثرين  200389 عملية طوارا  مالي 

 000 647 4 000 343 4  02/0/0260  الغذائية في موريتانياللسكان المتأثرين باأل مة االستجابة  200333 عملية طوارا  موريتانيا

 000 315 1 062 229 1  6/6/0260  للسكان المتأثرين باأل مة الغذائية في موريتانيااالستجابة  200333 عملية طوارا  موريتانيا

الشرد األوسط وشمال 

سيا آأفريقيا وشرقي أوروبا 

 الوسطى

الجمهورية العربية للعراقيين المشردين في العراد والمساعدة الغذائية  107170 عملية طوارا 

 سوريةال

 66/60/0260  1 300 000 1 391 000 

 014 297 583 277  60/0/0260  في ناميبياعن اللجوء  المساعدات المقدمة لالجئين وللباحثين  200061 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  ناميبيا

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين  200398 عملية طوارا  النيجر 

 باأل مات والمشردين في النيجر

 05/5/0260  1 067 000 1 067 000 

في صفوح السكان المتأثرين  إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد 200398 عملية طوارا  النيجر 

 باأل مات والمشردين في النيجر

 0/9/0260  5 721 500 6 122 000 

 000 659 1 467 550 1  62/9/0260  من الفيضانات الموسمية المساعدة الغذائية الطارئة ليسر المتضررة  200177 عملية طوارا  باكستان 

المتضررة من الصراع في  دعم العائدين واألسر األخرى  200296 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  الفلبين 

مجال االستعداد للكوارث  الوسطى، وتنمية القدرات الوطنية في  مينداناو 

 لها واالستجابة 

 60/60/0260  2 034 977 2 177 425 

للمقيمين في مخيمات الالجئين المساعدة الغذائية وشبكات األمان  200343 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  رواندا 

 ولالجئين العائدين

 00/66/0260  3 553 296 3 802 027 

منطقة كا امانس  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138 عملية طوارا  السنغال 

 اإلنتاج والمجتمعات المحلية المتأثرة بعجز  الطبيعية 

 02/0/0260  2 028 000 2 169 960 

في للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  العربية السوريةالجمهورية 

 العربية السورية الجمهورية 

 60/0/0260  4 897 196 5 240 000 
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 3103ديسمبر/كانون األول  30مخصصات حساب االستجابة العاجلة، في الملحق الثاني: 

 تاريخ الموافقة اسم المشروع رقم المشروع نوع المشروع الجهة المتلقية

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

باستثناء تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

المخصصات الموافق 

 عليها
 )بالدوالر األمريكي(

بما فيها تكاليف الدعم 

 غير المباشرة

في للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية

 العربية السورية الجمهورية 

 02/6/0260  3 485 900 3 730 000 

في للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية

 العربية السورية الجمهورية 

 02/5/0260  1 030 777 1 102 931 

في للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية

 العربية السورية الجمهورية 

 62/62/0260  5 607 477 6 000 000 

في للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية

 السوريةالعربية  الجمهورية 

 9/66/0260  6 625 000 7 090 000 

 129 247 3 700 034 3  66/5/0260  في أوغندا داخليا والالجئين العملية الممتدة إلغاثة المشردين  101213 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  أوغندا 

 000 252 1 090 170 1  60/0/0260  الشمال الغربي غذائية لالجئين في تقديم مساعدة  200325 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  جمهورية تنزانيا المتحدة

ستية اإلقليمية للتصدي أل مة الجفاح في منطقة تعزيز القدرة اللوج 200402 عملية خاصة  غرب أفريقيا 

 الساحل

 5/6/0260  2 090 654 2 237 000 

األمن  المشردين داخليا والمتأثرين بانعدام   مساعدة الالجئين واألشخاش 200438 عملية طوارا  غرب أفريقيا 

 في مالي

 65/4/0260  10 000 000 10 700 000 

 000 210 3 000 000 3  6/0/0260  التي تعاني من انعدام األمن الغذائي تقديم المساعدة للمجموعات الضعيفة  200162 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو   مبابوي

 000 000 4 318 738 3  2/62/0260  التي تعاني من انعدام األمن الغذائي تقديم المساعدة للمجموعات الضعيفة  200162 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو   مبابوي 

 650 319 119 342 582 111 المجموع الفرعي 

 670 838 134 101 086 126 المجموع الكلي 
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 أرصدة حساب االستجابة العاجلة الملحق الثالث: تجديد 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

)بالدوالر األمريكي( |

باستثناء تكاليف الدعم 

 ةغير المباشر

 200372 عملية خاصة  سياآ
 1 مقاطعة 02تايلند للفيضانات في  تقديم الدعم اللوجستي الستجابة حكومة 

55 021 

 509 1 اتالفيضان ضحايامساعدة  200260 عملية طوارا  -االستجابة العاجلة  دولة بوليفيا متعددة القوميات

 841 13 1 التقديراالحتياجات الغذائية والقدرة اللوجستية/ 200388 االستعداد للطوارا  بوركينا فاسو

 200405  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  بوركينا فاسو 
 1 المساعدة الطارئة للالجئين الماليين والسكان المضيفين الضعفاء

834 249 

 969 236 1 أ مات مساعدة السكان الذين يعانون من  103051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  كامبوديا 

الحاد في شمال  الجفاح وسوء التغذية المتضررين من  المساعدة الغذائية الطارئة للسكان  200127 عملية طوارا  الكاميرون

 الكاميرون
1 

167 435 

بسوء  الذين يعانون هشاشة األوضاع والمتأثرين  الدعم التغذوي الموجه لالجئين والسكان  200289 عملية طوارا  تشاد

 التغذية واأل مات الغذائية المتكررة
2 

2 805 000 

 034 224 2 المساعدة الغذائية لضحايا الفيضانات 200428  طواراعملية  -االستجابة العاجلة  ، مدغشقر جزر القمر

 112 003 1 1 المساعدة الطارئة للمشردين داخليا 200408  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  الكونغو 

 200255 عملية طوارا  كوت ديفوار
 1 المساعدة الطارئة للسكان المشردين بفعل األ مة السياسية في كوت ديفوار

2 874 727 

 200516  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  كوبا 
 1 بإعصار ساندي في كوباالمساعدة الطارئة للسكان المتأثرين 

934 557 

في جمهورية كوريا الشعبية  الضعيفة  للمجموعاتتقديم المساعدة الغذائية الطارئة  200266 عملية طوارا  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 الديمقراطية
1 

2 000 000 

 200114 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
 2 الدعم التغذوي للنساء واألطفال

1 070 416 

األمن في منطقتي أولي العليا والسفلى في المقاطعة الدعم الطارا للسكان المتأثرين بانعدام  200362 عملية طوارا  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية
1 

58 442 

 200167 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  جمهورية الكونغو الديمقراطية
 1 المساعدة الغذائية الموجهة لضحايا النزاع المسل  والمجموعات الضعيفة األخرى

116 015 
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 أرصدة حساب االستجابة العاجلة الملحق الثالث: تجديد 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

)بالدوالر األمريكي( |

باستثناء تكاليف الدعم 

 ةغير المباشر

 194 14 1 السودانيين أنشطة االستعداد لتدفق الالجئين  200231 االستعداد للطوارا  إثيوبيا 

 147 259 1 1 المساعدة المقدمة إلى السكان المتأثرين بالجفاح في غامبيا 200411  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  غامبيا 

 664 338 1 في غانا مساعدة الالجئين اإليفواريين 200321 عملية طوارا  غانا 

 780 67 2 القادمين من كوت ديفوارمساعدة الالجئين  200278  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  غانا 

المساعدة المقدمة إلى المجموعات الضعيفة المتأثرة بالكوارث الطبيعية والصدمات  200043 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  غواتيماال 

 غواتيماال وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوااألخرى في 
1 

460 194 

المساعدة المقدمة إلى المجموعات الضعيفة المتأثرة بالكوارث الطبيعية والصدمات  200043 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  غواتيماال 

 األخرى في غواتيماال وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا
1 

21 034 

، والغابية والعلياوالوسطى،  كوناكري، والمناطق الساحلية،  مساعدة ضحايا الفيضانات في  200214  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  غينيا 

 غينيا من 
1 

18 725 

 200109 عملية خاصة  هايتي 
 1 في هايتي اإلنسانية استجابة للزلزال تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة 

969 341 

 625 21 1 تسونامي منتاواي في سومطرة الغربية تقديم المساعدة للسكان المتضررين من  200218  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  إندونيسيا 

 102131 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  جمهورية إيران اإلسالمية
 3 إيران اإلسالمية جمهورية األفغان والعراقيين في  المساعدة الغذائية ودعم تعليم الالجئين 

560 997 

 576 133 1 2 المساعدة المقدمة إلى الالجئين السوريين في األردن 200414  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  األردن

 281 305 2 والسودانيين تقديم المعونة الغذائية لالجئين الصوماليين  102583 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  كينيا 

 كينيا 
 106660 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو 

 1 كينيا المناطق القاحلة وشبه القاحلة من  حماية سبل المعيشة وإعادة بنائها في 
247 669 

 996 22 1 تقديم المعونة الغذائية لالجئين في كينيا 200174 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  كينيا 

 439 160 1 قيرغيزستانفي  الطارئة في فصل الشتاء االستجابة لتقديم المعونة الغذائية  108040 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  قيرغيزستانجمهورية 

 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 
من صدمات  والمتضررة من انعدام األمن الغذائي  تقديم المساعدة إلى األسر التي تعاني  105660 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو 

 العيش متعددة في سبل كسب 
1 

13 936 
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 أرصدة حساب االستجابة العاجلة الملحق الثالث: تجديد 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

)بالدوالر األمريكي( |

باستثناء تكاليف الدعم 

 ةغير المباشر

السكان المهمشين  الكوارث والتخفيف من وطأتها على  المساعدة لتعزيز االستعداد لمجابهة  104440 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  والبحر الكاريبي  ةالالتينيأمريكا 

 (ونيكاراغوا السلفادور وغواتيماال وهندوراس ) في كل من 
1 

67 413 

 177 385 1 1 المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين السوريين في لبنان 200426  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  لبنان

في المناطق  الضعيفة اإليفواريين والمجموعات المضيفة  المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين  200225 عملية طوارا  ليبريا 

 الشمالية الوسطى والجنوبية الشرقية في ليبريا
1 

1 869 159 

 059 10 1 دعم أنشطة االستعداد للطوارا 200270 االستعداد للطوارا  ليبريا 

 200227  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  ليبريا 
 1 الضعفاءوالسكان المضيفين اإليفواريين  مساعدة الغذائية الطارئة لالجئينال

4 762 

 814 46 1 مساعدة المشردين بفعل العنف في ليبيا 200259  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  ليبيا 

 915 3 1 لي مة في ليبيا تقديم خدمات المسافرين الجوية استجابة  200276 عملية خاصة  ليبيا 

 569 312 1 المقدمة إلى الالجئين في مالويالمساعدة  200087 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  مالوي

 039 938 2 المساعدة المقدمة إلى السكان المتأثرين بالجفاح 200389 عملية طوارا  مالي 

 106100 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  مالي 
 1 في مالي تعاني من انعدام األمن الغذائي مكافحة سوء التغذية في المناطق التي 

5 021 

 200333 عملية طوارا  موريتانيا 
 2 االستجابة للسكان المتأثرين باأل مة الغذائية في موريتانيا

1 879 076 

إعادة بناء حياتهم  معيشة العائدين من السنغال خالل  تحسين استهالك األغذية وحماية سبل  200380 عملية طوارا  موريتانيا 

 في مناطق العودة
1 

59 628 

 258 9 1 االستعداد الرتفاع أسعار األغذية 200370 االستعداد للطوارا موريتانيا 

على  السكان الذين يعانون هشاشة األوضاع  التحويالت المعتمدة على القسائم لمساعدة  200334  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  موريتانيا

 الغذائية في نواكشوط مواجهة موسم الش  وارتفاع السلع 
1 

48 307 

 583 277 1 الالجئين وطالبي اللجوء في ناميبياالمساعدة المقدمة إلى  200061 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  ناميبيا 

 372 8 1 في نيكاراغوا الفيضانات مساعدة السكان المتضررين من  200204  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  نيكاراغوا 
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 أرصدة حساب االستجابة العاجلة الملحق الثالث: تجديد 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

)بالدوالر األمريكي( |

باستثناء تكاليف الدعم 

 ةغير المباشر

الضعيفة  وحماية سبل كسب العيش لدى الفئات  إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية  200398 عملية طوارا  النيجر 

 والمشردين من السكان في النيجر
2 

2 067 000 

الضعيفة من  وحماية سبل كسب العيش لدى الفئات  إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية  200051 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  النيجر 

 السكان
2 

705 316 

للمجتمع اإلنساني في النيجر وضمن  المأمونة والكفوءة والكافيةتقديم خدمات النقل الجوي  107340 عملية خاصة  النيجر 

   اإلقليم
1 

84 934 

في مقاطعة  واألشخاش المتضررين من الصراع  المساعدة الغذائية للمشردين داخليا  108280 عملية طوارا  باكستان

 االتحادية في باكستان والمناطق القبلية الخاضعة لإلدارة  الشمالية الغربية الحدود 
1 

2 071 447 

 200177 عملية طوارا  باكستان
 5 في باكستان الموسميةفيضانات الالمساعدة الغذائية الطارئة ليسر المتأثرة ب

9 223 618 

 200430  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  رواندا 
 1 الطارئة إلى الالجئين الكونغوليين الجدد في روانداالمساعدة 

7 791 

 288 37 1 الطارئة وحماية س بل كسب العيش المعونة الغذائية من أجل اإلغاثة  108120 عملية طوارا  الصومال 

 629 989 1 5 التصدي للجوع وانعدام األمن الغذائي 200281 عملية طوارا  الصومال 

 000 800 2 1 تقديم المساعدة للسكان الضعفاء 200338 عملية طوارا  جنوب السودان 

 200341 عملية خاصة  جنوب السودان
 1 اإلنسانية في جمهورية جنوب السودان تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة 

1 440 000 

 762 685 2 3 في السودان بالنزاع المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين  200027 عملية طوارا  السودان

بناء قدرات الوكالة الوطنية إلدارة أنشطة بناء القدرات لالستعداد للطوارا في سوا يلند ) 200391 االستعداد للطوارا  سوا يلند

 الكوارث استجابة للكوارث(
1 

133 

 683 41 1 العراقيين في الجمهورية العربية السورية المساعدة الطارئة لالجئين 200040 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية 
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 أرصدة حساب االستجابة العاجلة الملحق الثالث: تجديد 

 اسم المشروع رقم المشروع المشروع الجهة المتلقية
عدد عمليات 

 التجديد

 المبلغ المتجدد

)بالدوالر األمريكي( |

باستثناء تكاليف الدعم 

 ةغير المباشر

 935 50 1 الجمهورية العربية السوريةفي  مساعدة ضحايا الجفاح 200042 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية العربية في  بالقالقل للمجموعات السكانية المتأثرة المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارا  الجمهورية العربية السورية

 السورية
17 

24 071 583 

 156 467 1 للمجموعات السكانية المتأثرة بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200279  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  الجمهورية العربية السورية 

 107970 عملية خاصة  ليشتي - تيمور
 1  ليشتي - تيموروبناء القدرات للحكومة في  تعزيز القدرات اللوجستية

49 881 

 200171  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  توغو
 1 منطقة السافانا من توغو المساعدة الطارئة لالجئين الغانيين في 

118 

 774 51 1 مساعدة الالجئين اإليفواريين 200308  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  توغو

 739 65 2 مساعدة المشردين بفعل العنف في ليبيا 200256  عملية طوارا -االستجابة العاجلة  تونس 

 101213 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو  أوغندا 
 2 اإلغاثة الممتدة للمشردين داخليا والالجئين في أوغندا

717 164 

 200438 عملية طوارا  ا يغرب أفريق
 3 والمشردين داخليا المتأثرين بانعدام األمن في مالي المساعدة المقدمة إلى الالجئين

2 611 060 

 628 1 1 أفريقيا ارتفاع أسعار األغذية في غرب  200258 االستجابة العاجلة   غرب أفريقيا

 200402 عملية خاصة  غرب أفريقيا 
 1 تعزيز القدرة اللوجستية اإلقليمية للتصدي أل مة الجفاح في منطقة الساحل

840 000 

 190 363 5 4 المساعدة المقدمة إلى المجموعات الضعيفة المحرومة من األمن الغذائي 200162 عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاو   مبابوي

 909 379 82 117 المجموع الكلي 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 200366 عملية طوارئ  أفغانستان
 04/2/2102 أفغانستان السكان المتأثرين بالجفاف في شمال  تقديم مساعدة اإلغاثة الغذائية إلى 

10 514 019 

عملية ممتدة لإلغاثة  أفغانستان
 واإلنعاش 

200063 
  5/02/2102  في أفغانستان لتحديات األمن الغذائي المساعدة الغذائية الغوثية للتصدي 

15 544 452 

 870 401 1  28/2/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في أفغانستان 200360 عملية خاصة  أفغانستان

 354 812 1  08/5/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في أفغانستان 200360 عملية خاصة  أفغانستان

 663 969  08/5/2102  (2106-2102البرنامج القطري لبنغالديش ) 200243 برنامج قطري بنغالديش 

 000 315  01/01/2102  تعزيز التغذية المدرسية المستدامة 200045 مشروع إنمائي بنن

 476 116  7/8/2102  (2102-2118البرنامج القطري لبوليفيا المتعددة القوميات ) 105960 برنامج قطري القومياتبوليفيا المتعددة 

عملية ممتدة لإلغاثة  بوركينا فاسو
 واإلنعاش 

200054 
  05/6/2102  في بوركينا فاسو منع سوء التغذية وحماية سبل العيش

4 353 630 

عملية ممتدة لإلغاثة  بوروندي 
 واإلنعاش 

إنعاش المجتمعات  المحرومين من األمن الغذائي ودعم  مساعدة الالجئين والعائدين والسكان  200164
 المحلية المضيفة

 00/0/2102  
567 861 

 200373 عملية طوارئ  كمبوديا 
  6/0/2102  في كمبوديا بالفيضانات الغذائية إلى األسر المتأثرة  تقديم مساعدة اإلغاثة واإلنعاش المبكر 

654 205 

 200373 عملية طوارئ  كمبوديا 
  26/0/2102  في كمبوديا بالفيضانات الغذائية إلى األسر المتأثرة  تقديم مساعدة اإلغاثة واإلنعاش المبكر 

747 663 

 200396 عملية طوارئ  الكاميرون
تعاني من سوء التغذية  المتأثرة بالجفاف والمجموعات التي   لألسرالمساعدة الغذائية المقدمة 

 اإلقليم لوجون إي تشاري في أقصى شمال  الحاد في إدارة 
 9/3/2102  

918 656 

 200396 عملية طوارئ  الكاميرون 
تعاني من سوء التغذية  المتأثرة بالجفاف والمجموعات التي   لألسرالمساعدة الغذائية المقدمة 

 اإلقليم لوجون إي تشاري في أقصى شمال  الحاد في إدارة 
 25/5/2102  

928 390 

جمهورية أفريقيا  والفعالة للمساعدة اإلنسانية في  تقديم خدمات النقل الجوي المضمونة  105620 عملية خاصة  جمهورية أفريقيا الوسطى
 الوسطى

 29/2/2102  
688 992 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

عملية ممتدة لإلغاثة  تشاد
 واإلنعاش 

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والسكان الضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات  200289
 الغذائية المتكررة

 05/2/2102  
2 325 000 

عملية ممتدة لإلغاثة  تشاد
 واإلنعاش 

الموجهة لالجئين والسكان الضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات المساعدة الغذائية  200289
  07/2/2102  الغذائية المتكررة

8 267 897 

عملية ممتدة لإلغاثة  تشاد
 واإلنعاش 

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والسكان الضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات  200289
  21/2/2102  الغذائية المتكررة

3 300 000 

عملية ممتدة لإلغاثة  تشاد
 واإلنعاش 

المساعدة الغذائية الموجهة لالجئين والسكان الضعفاء المتأثرين بسوء التغذية واألزمات  200289
 الغذائية المتكررة

 04/3/2102  9 345 794 

 271 453 2  09/0/2102  الخدمات الجوية اإلنسانية في تشادتوفير  200377 عملية خاصة  تشاد

 000 000 1  05/2/2102  المساعدة الطارئة للسكان المشردين بفعل األ مة السياسية في كوت ديفوار 200255 عملية طوارئ  كوت ديفوار 

 000 300 2  09/4/2102  المساعدة الطارئة للسكان المشردين بفعل األ مة السياسية في كوت ديفوار 200255 عملية طوارئ  كوت ديفوار 

 878 617  25/5/2102  الشرقية الخمس الدم ومعالجته في محافظات كوبا  دعم الخطة الوطنية للوقاية من فقر  105890 مشروع إنمائي  كوبا 

 409 828 2  6/8/2102  للجهات اإلنسانية والمانحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية توفير الخدمات الجوية 107440 عملية خاصة  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

عملية ممتدة لإلغاثة  إثيوبيا 
 واإلنعاش 

 741 221 30  06/5/2102  االستجابة لألزمات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء انعدام األمن الغذائي 200290

عملية ممتدة لإلغاثة  إثيوبيا 
 واإلنعاش 

 000 196 15  6/6/2102  االستجابة لألزمات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء انعدام األمن الغذائي 200290

عملية ممتدة لإلغاثة  إثيوبيا 
 واإلنعاش 

 895 394 1  27/2/2102  لغذائية لالجئين الصوماليين واألرتريين والسودانيينالمساعدة ا 200365

 800 276 1  2/5/2102  المتأثرين بالجفاف في غامبيا المساعدة الغذائية الطارئة للسكان  200421 عملية طوارئ  غامبيا 



 

 

 

2
4

 
W

F
P

/E
B

.A
/2

0
1

3
/6

-K
/1

 

 
 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 071 349  07/8/2102  المتأثرين بالجفاف في غامبيا المساعدة الغذائية الطارئة للسكان  200421 عملية طوارئ  غامبيا 

عملية ممتدة لإلغاثة  هايتي 
 واإلنعاش 

 794 737 1  30/7/2102  المتكررة الضعيفة المعرضة للصدمات  المساعدة الغذائية للمجموعات  108440

 371 253  24/0/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في العراق 200117 عملية خاصة  العراق 

عملية ممتدة لإلغاثة  كينيا 
 واإلنعاش 

 623 595 1  28/5/2102  المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174

عملية ممتدة لإلغاثة  كينيا 
 واإلنعاش 

 618 743 1  8/8/2102  المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174

عملية ممتدة لإلغاثة  كينيا 
 واإلنعاش 

 000 250  28/02/2102  المساعدة الغذائية لالجئين في كينيا 200174

عملية ممتدة لإلغاثة  كينيا 
 واإلنعاش 

 470 147 2  3/9/2102  حماية وإعادة بناء سبل كسب العيش في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في كينيا 200294

عملية ممتدة لإلغاثة  كينيا 
 واإلنعاش 

 000 250  28/02/2102  كينياحماية وإعادة بناء سبل كسب العيش في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في  200294

 000 340  9/7/2102  (2105-2102البرنامج القطري لجمهورية الو الشعبية الديمقراطية ) 200242 برنامج قطري جمهورية الو الشعبية الديمقراطية 

 الشمالية الوسطىالمناطق والسكان المضيفين في  اإليفواريينالمساعدة الطارئة لالجئين  200225 عملية طوارئ  ليبريا 
 والجنوبية الشرقية في ليبريا

 01/2/2102  1 000 000 

 061 554  01/01/2102  (2103-2115البرنامج القطري لمدغشقر ) 103400 برنامج قطري  مدغشقر 

 936 393  08/0/2102  (2106-2102البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

 000 250  9/8/2102  (2106-2102البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

 000 250  20/02/2102  (2106-2102البرنامج القطري لمالوي ) 200287 برنامج قطري  مالوي 

عملية ممتدة لإلغاثة  مالوي 
 واإلنعاش 

آثار الكوارث الطبيعية المساعدة المقدمة للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمعانين من  105860
 وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز

 30/7/2102  3 265 223 

 919 012 6  7/8/2102   (2103-2118) لماليالبرنامج القطري  105830 برنامج قطري  مالي 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 000 100 3  21/2/2102  مساعدة السكان المتأثرة بالجفاف 200389 عملية طوارئ  مالي 

 583 526 4  21/2/2102  مساعدة السكان المتأثرة بالجفاف 200389 عملية طوارئ  مالي 

 897 672 4  01/4/2102  مساعدة السكان المتأثرة بالجفاف 200389 عملية طوارئ  مالي 

 373 953 5  6/6/2102  مساعدة السكان المتأثرة بالجفاف 200389 عملية طوارئ  مالي 

 053 199 2  04/2/2102  للسكان المتأثرين باألزمة الغذائية في موريتانيا االستجابة 200333 عملية طوارئ  موريتانيا 

 عملية طوارئ  موريتانيا 
 000 100 2  21/2/2102  االستجابة للسكان المتأثرين باألزمة الغذائية في موريتانيا 200333

 عملية طوارئ  موريتانيا 
 200 777 6  28/5/2102  باألزمة الغذائية في موريتانيا االستجابة للسكان المتأثرين 200333

 عملية طوارئ  موريتانيا 
 928 373  05/6/2102  االستجابة للسكان المتأثرين باألزمة الغذائية في موريتانيا 200333

أوروبا الشرق األوسط وشمال أفريقيا و
 سيا الوسطىآو الشرقية

 عملية طوارئ 
 487 178  08/6/2102  والعراق وتركيا الالجئين السوريين في لبنان واألردن  اإلقليمية لمساعدة عملية الطوارئ  200433

أوروبا الشرق األوسط وشمال أفريقيا و
 سيا الوسطىآو الشرقية

 عملية طوارئ 
 965 576 2  6/8/2102  والعراق وتركيا الالجئين السوريين في لبنان واألردن  عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

أوروبا الشرق األوسط وشمال أفريقيا و
 سيا الوسطىآو الشرقية

 عملية طوارئ 
 000 944 1  08/01/2102  والعراق وتركيا الالجئين السوريين في لبنان واألردن  عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

أوروبا الشرق األوسط وشمال أفريقيا و
 الوسطىسيا آو الشرقية

 عملية طوارئ 
 511 224 3  30/01/2102  والعراق وتركيا الالجئين السوريين في لبنان واألردن  عملية الطوارئ اإلقليمية لمساعدة  200433

 موزامبيق 
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعاش 
 763 316  02/4/2102  في موزامبيق والمتأثرة بالكوارث مساعدة المجموعات الضعيفة  200355

 ميانمار 
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعاش 
 439 951 1  26/0/2102  في ميانمار وسبل الرزق للسكان الضعفاء تحسين األمن الغذائي والوضع التغذوي  200032

 ميانمار 
عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعاش 
 727 213 1  7/02/2102  في ميانمار وسبل الرزق للسكان الضعفاء تحسين األمن الغذائي والوضع التغذوي  200032
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

عملية ممتدة لإلغاثة  نيبال 
 واإلنعاش 

 387 102 1  04/2/2102  المساعدة الغذائية لالجئين البوتانيين 200136

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باأل مات والمشردين في  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 21/2/2102  3 300 000 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باأل مات والمشردين في  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 23/2/2102  15 617 153 

المتأثرين باأل مات والمشردين في إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 23/3/2102  9 345 794 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باأل مات والمشردين في  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 26/3/2102  8 760 000 

التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باأل مات والمشردين في إنقاذ األرواح ومنع سوء  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 28/5/2102  6 767 000 

إنقاذ األرواح ومنع سوء التغذية الحاد في صفوح السكان المتأثرين باأل مات والمشردين في  200398 عملية طوارئ  النيجر 

 النيجر
 03/7/2102  12 146 052 

عملية ممتدة لإلغاثة  النيجر 
 واإلنعاش 

إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية الحاد وحماية سبل كسب العيش في صفوف السكان  200051
 الضعفاء

 00/5/2102  2 785 153 

عملية ممتدة لإلغاثة  النيجر 
 واإلنعاش 

صفوف السكان إنقاذ األرواح والحد من سوء التغذية الحاد وحماية سبل كسب العيش في  200051
 الضعفاء

 3/9/2102  429 494 

 254 088 1  05/2/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في النيجر 200316 عملية خاصة  النيجر 

عملية ممتدة لإلغاثة  باكستان
 واإلنعاش 

 494 429  22/8/2102  المساعدة الغذائية لألمن الغذائي األسري واالستقرار االجتماعي 200145

عملية ممتدة لإلغاثة  باكستان
 واإلنعاش 

 496 429  3/9/2102  المساعدة الغذائية لألمن الغذائي األسري واالستقرار االجتماعي 200145

عملية ممتدة لإلغاثة  باكستان
 واإلنعاش 

 752 644 1  4/01/2102  المساعدة الغذائية لألمن الغذائي األسري واالستقرار االجتماعي 200145

عملية ممتدة لإلغاثة  باكستان
 واإلنعاش 

 880 308 5  00/01/2102  المساعدة الغذائية لألمن الغذائي األسري واالستقرار االجتماعي 200145
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

عملية ممتدة لإلغاثة  باكستان
 واإلنعاش 

 000 840  26/01/2102  المساعدة الغذائية لألمن الغذائي األسري واالستقرار االجتماعي 200145

 171 785 2  08/5/2102  شريان الحياة في غزة المساعدة الغذائية العاجلة لعملية  200298 عملية طوارئ  فلسطين

 905 435  00/7/2102  شريان الحياة في غزة المساعدة الغذائية العاجلة لعملية  200298 عملية طوارئ  فلسطين

 596 210 1  4/02/2102  شريان الحياة في غزة العاجلة لعملية المساعدة الغذائية  200298 عملية طوارئ  فلسطين

 000 350  08/02/2102  تعزيز القدرة اللوجستية لدعم استجابة حكومة الفلبين إلعصار بوفا )بابلو( 200533 عملية خاصة  الفلبين 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  في  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع 200138
 اإلنتاج بعجز 

 21/2/2102  3 200 000 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138
 اإلنتاج بعجز 

 31/3/2102  3 600 000 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138
 اإلنتاج بعجز 

 31/4/2102  1 117 000 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  بالنزاع في مساعدة السكان المتأثرين  200138
 اإلنتاج بعجز 

 31/4/2102  4 553 640 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138
 اإلنتاج بعجز 

 27/7/2102  
679 859 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  مساعدة السكان المتأثرين بالنزاع في  200138
 اإلنتاج بعجز 

 31/7/2102  
679 859 

عملية ممتدة لإلغاثة  السنغال 
 واإلنعاش 

والمجتمعات المحلية المتأثرة  منطقة كازامانس الطبيعية  بالنزاع في مساعدة السكان المتأثرين  200138
 اإلنتاج بعجز 

 3/9/2102  
858 988 

 000 000 5  09/4/2102  معالجة الجوع وانعدام األمن الغذائي في الصومال 200281 عملية طوارئ  الصومال 

 665 329 18  9/3/2102  المحرومين من األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب السودانالمساعدة الغذائية للسكان  200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 000 000 28  26/3/2102  المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب السودان 200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 

 000 557 14  28/5/2102  المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي والمتأثرين بالنزاع في جنوب السودان 200338 عملية طوارئ  جنوب السودان 

 000 500 3  26/3/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جنوب السودان 200341 عملية خاصة  جنوب السودان 

عملية ممتدة لإلغاثة  سري النكا 
 واإلنعاش 

 000 500  03/0/2102  السابق في المناطق المتضررة من النزاع  دعم جهود اإلغاثة واإلنعاش المبكر  200143

 768 069 4  0/2/2102  والكوارث الطبيعية الضعفاء المتأثرين بالصراع  تقديم المساعدة الغذائية للسكان  200312 عملية طوارئ  السودان 

 386 522 4  03/4/2102  المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعيةتقديم  200312 عملية طوارئ  السودان 

 075 256 4  07/5/2102  المساعدة الغذائية للسكان الضعفاء المتأثرين بالنزاع والكوارث الطبيعيةتقديم  200312 عملية طوارئ  السودان 

 672 504 3  26/0/2102  توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في السودان 200354 عملية خاصة  السودان 

 680 547 6  07/3/2102  العربية السورية في الجمهورية للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 027 6  29/4/2102  العربية السورية في الجمهورية  للسكان المتأثرين بالقالقلالمساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 204 240 6  31/7/2102  العربية السورية الجمهورية في  للسكان المتأثرين بالقالقلالمساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 000 10  07/8/2102  العربية السورية في الجمهورية للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

 000 720 2  02/00/2102  العربية السورية في الجمهورية للسكان المتأثرين بالقالقل المساعدة الغذائية الطارئة  200339 عملية طوارئ  الجمهورية العربية السورية 

القدرة اللوجستية، والتنسيق اللوجستي، وتنسيق  تعزيزسورية: الجمهورية العربية القالقل  200410 عملية خاصة  الجمهورية العربية السورية 
 للبرنامج اتصاالت الطوارئ

 8/5/2102  1 051 402 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في الجمهورية العربية  200477 عملية خاصة  الجمهورية العربية السورية 
 السورية

 04/8/2102  858 988 

عملية ممتدة لإلغاثة  طاجيكستان 
 واإلنعاش 

 137 506  22/8/2102  الغذائي للسكان الذين يعانون من انعدام األمن  المعيشة المستدامة استعادة سبل  200122

عملية ممتدة لإلغاثة  جمهورية تنزانيا المتحدة 
 واإلنعاش 

 159 869 1  03/0/2102  المساعدة الغذائية لالجئين في الشمال الغربي 200325

عملية ممتدة لإلغاثة  جمهورية تنزانيا المتحدة 
 واإلنعاش 

 223 265 3  0/8/2102  المساعدة الغذائية لالجئين في الشمال الغربي 200325

 000 100 2  05/6/2102  مساعدة الالجئين والمشردين داخليا المتأثرين بانعدام األمن في مالي 200438 عملية طوارئ  غرب أفريقيا 

 214 453 398 المجموع الفرعي 

 متلقية متعددة جهات
مشروع إنمائي/برنامج 

  قطري

  25/0/2102  3 900 000 

 جهات متلقية متعددة
عملية /عملية طوارئ 

  ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  07/4/2102  33 918 560 

 جهات متلقية متعددة
مشروع إنمائي/برنامج 

  قطري

  30/5/2102  14 270 000 

 جهات متلقية متعددة
عملية /عملية طوارئ 

  ممتدة لإلغاثة واإلنعاش 

  03/6/2102  34 360 000 

 جهات متلقية متعددة
مشروع إنمائي/برنامج 

  قطري

  20/02/2102  15 000 000 

 560 448 101 المجموع الفرعي

 حساب خاص المقر الرئيسي 
 

 000 000 5  9/0/2102  حساب خاص أمني

 000 900 6  25/01/2102  أمنيحساب خاص  SSEC حساب خاص المقر الرئيسي 

 المقر الرئيسي 
 حساب خاص

SREC 
 000 090 6  09/01/2102  للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدانحساب خاص 
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 الملحق الرابع: مخصصات مرفق تمويل رأس المال العامل

 المشروع الجهة المتلقية
رقم 

 المشروع
 تاريخ الموافقة المشروععنوان 

المخصص المعتمد 

)بالدوالر األمريكي( 

باستثناء تكاليف 

 الدعم غير المباشرة

 حساب خاص المقر الرئيسي 
 

 000 100  09/0/2102  الحساب الخاص لمجموعة األمن الغذائي

 000 250  01/2/2102  الخاص لمجموعة األمن الغذائي الحساب SFSC حساب خاص المقر الرئيسي 

 000 250  4/5/2102  الحساب الخاص لمجموعة األمن الغذائي SFSC حساب خاص المقر الرئيسي 

  المجموع الفرعي 

 

  18 590 000 

 000 000 25  24/5/2102  الحساب الخاص لمرفق الشراء اآلجل SFPC حساب خاص المقر الرئيسي 

 000 000 3  02/6/2102  الحساب الخاص لمرفق الشراء اآلجل SFPC حساب خاص المقر الرئيسي 

 000 000 50  20/02/2102  الحساب الخاص لمرفق الشراء اآلجل SFPC حساب خاص المقر الرئيسي 

 000 600 39  20/02/2102  الحساب الخاص لمرفق الشراء اآلجل SFPC حساب خاص المقر الرئيسي 

 000 600 117 المجموع الفرعي 

 774 091 636 المجموع الكلي 
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