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اللغة األصلية :اإلنكليزية

المسائل التشغيلية
للعلم
تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع البرنامج على اإلنترنت ).(http://executiveboard.wfp.org

الزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق عليها المدير التنفيذي
( 1يوليو/تموز –  31ديسمبر/كانون األول )2017
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تبين هذه الوثيقة العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش والزيادات في ميزانياتها التي وافق المدير التنفيذي على إجرائها بموجب
السلطة المفوضة له ،في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول .2017
ووفقا لقرارات المجلس التنفيذي ،تشمل السلطة المفوضة للمدير التنفيذي فيما يخص الفئة البرامجية للعمليات الممتدة لإلغاثة
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واإلنعاش ما يلي:


الموافقة على العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش وزيادة ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي ال تتجاوز قيمة
األغذية فيها  20مليون دوالر أمريكي – علما بأنه ال يجوز أن يتجاوز مجموع هذه الزيادات في أي بلد كان  40مليون
دوالر أمريكي في أي سنة تقويمية ،وأن أية زيادات أخرى في السنة التقويمية نفسها تتطلب موافقة المجلس؛



الموافقة على تعديالت ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي تشمل تحويالت قائمة على النقد على أال تتجاوز
الزيادة الكلية في قيمة األغذية  20مليون دوالر أمريكي.

الزيادات في الميزانيات
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في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول  ،2017وافق المدير التنفيذي بموجب السلطة المفوضة له على إجراء
 16زيادة في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش ،التي كان المجلس قد وافق عليها في السابق .وبلغ مجموع قيمة
األغذية في تلك الزيادات  155مليون دوالر أمريكي؛ ووصلت قيمة التكاليف التي تحملها البرنامج إلى  235مليون دوالر
أمريكي .وترد تفاصيل أرقام الزيادات وأسبابها بالتفصيل في الجدول المرفق بهذه الوثيقة.
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وبمقارنة الزيادات التي وافق عليها المدير التنفيذي في عام  2017بتلك التي وافق عليها خالل الفترة نفسها من عام ،2016
يتبين أن عدد الزيادات في الميزانيات التي وافق عليها المدير التنفيذي فيما بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون األول  ،2017كان
أقل بواقع عشر موافقات بانخفاض قدره  14مليون دوالر أمريكي في قيمة األغذية ،وانخفاض قدره  74مليون دوالر أمريكي
في مجموع التكاليف التي تحملها البرنامج.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد R. Saravanamuttu
مستشار شؤون البرامج
وحدة دعم تسيير العمليات
هاتف066513-2649 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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 -5وجاءت معظم التعديالت في الميزانيات نتيجة تمديد فترات العمليات ،وإدراج مستفيدين إضافيين فيها ،وزيادات في المتطلبات
الغذائية ،وأنشطة تنمية القدرات وزيادتها ،وزيادات في تكاليف النقل البري والتخزين والمناولة ،وإدراج أو زيادة التحويالت
القائمة على النقد.
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العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

الميزانية المعتمدة

اسم
المشروع

األغذية

(طن متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل

تكاليف
األغذية

مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

األغذية

(طن
متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

آسيا والمحيط الهادئ
جمهورية كوريا
الشعبية الديمقراطية

200907

الدعم التغذوي لألطفال والنساء
وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على
الحد من مخاطر الكوارث

89 244

49 809 642

76 003 895

89 601

50 715 590

76 498 773

357

905 948

494 878

أسباب التعديل
( )1زيادة متطلبات األغذية ،وأعداد المستفيدين ،وانخفاض تكاليف التشغيل المباشرة األخرى نظرا لحدوث تأخير غير منظور في شراء آالت التغليف
نيبال

200787

المساعدة الغذائية لالجئين من بوتان
في نيبال

8 433

3 999 381

الفلبين

200743

تعزيز قدرة المجتمعات المحلية والنظم
الحكومية على الصمود في المناطق
المتضررة من الصراع والكوارث

16 888

21 090 661

7 407 116

8 601

4 086 831

7 524 353

168

87 450

117 237

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة
56 897 171

17 623

22 283 310

61 758 883

735

1 192 649

4 861 712

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة ،وزيادة المتطلبات الغذائية ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتنمية القدرات وزيادتها ،وزيادة التحويالت القائمة على النقد ،وتكاليف الدعم المباشرة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى
العمليات الممتدة
لإلغاثة واإلنعاش
– أزمة الالجئين
السوريين
(اإلقليمية)
200987

200987

مساعدة الالجئين السوريين الضعفاء
والمجتمعات المحلية المضيفة في
مصر والعراق واألردن ولبنان وتركيا

54 631

1 650 731 584

2 001 970 832

54 631

1 650 731 584

2 004 164 828

أسباب التعديل
( )1زيادة أسعار النقل البري والتخزين والمناولة بسبب التعديالت التشغيلية ،وبغية التعبير عن األسعار التعاقدية الجديدة

-

-

2 193 996
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العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

أوكرانيا

رقم
المشروع

200953

الميزانية المعتمدة

اسم
المشروع

األغذية

تقديم المساعدة للسكان الذين يعانون
من انعدام األمن الغذائي والضعفاء
سبل كسب
المتأثرين بالنزاع وضياع ُ
العيش في شرق أوكرانيا

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(طن متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

7 076

25 956 247

35 746 739

األغذية

(طن متري)

7 076

مقدار التعديل

تكاليف
األغذية

مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

27 310 152

37 883 341

(طن
متري)

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

تكاليف
األغذية

األغذية

-

1 353 904

2 136 602

(دوالر أمريكي)

أسباب التعديل
( )1زيادة الفترة ،والتحويالت القائمة على النقد وتكاليف الدعم المباشرة
غرب أفريقيا
بوركينا فاسو

200793

كوت ديفوار

200464

بناء القدرة على الصمود والحد من
سوء التغذية

12 300

33 914 971

53 864 468

14 779

40 062 364

65 006 386

2 479

6 147 393

11 141 918

أسباب التعديل
( )1زيادة المتطلبات الغذائية ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة والتحويالت القائمة على النقد ،وتنمية القدرات وزيادتها وتكاليف الدعم المباشرة
سبل كسب العيش من
إنقاذ األرواح و ُ
أجل تعزيز االنتقال

41 058

33 327 292

69 699 655

38 142

34 036 371

69 989 818

709 080

2,917-

290 163

أسباب التعديل
( )1زيادة المتطلبات الغذائية ،وأعداد المستفيدين ،وزيادة في أسعار النقل البري والتخزين والمناولة و التحويالت القائمة على النقد؛ وتنمية القدرات وزيادتها تكاليف التشغيل المباشرة األخرى
السنغال

200681

حماية سبل العيش وتعزيز القدرة على
الصمود في المجتمعات المحرومة من
األمن الغذائي بما في ذلك في منطقة
كازامانس المتأثرة بالنزاع

19 531

31 188 556

58 506 069

21 698

35 111 888

64 781 676

2 168

3 923 333

6 275 607

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة المتطلبات الغذائية و التحويالت القائمة على النقد وزيادة تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف التشغيل األخرى
الجنوب األفريقي
مالوي

200692

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية
وتعزيز القدرة على الصمود

623 873

327 189 672

561 813 567

697 187

381 762 457

653 865 618

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ والمتطلبات الغذائية ،وزيادة أعداد المستفيدين ،والتحويالت القائمة على النقد ،وتكاليف الدعم المباشرة

73 314

54 572 785

92 052 051
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العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

الميزانية المعتمدة

اسم
المشروع

األغذية

(طن متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل

تكاليف
األغذية

مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

األغذية

(طن
متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

شرق ووسط أفريقيا
بوروندي

200655

إثيوبيا

200700

مساعدة الالجئين والسكان الضعفاء
المحرومين من األمن الغذائي

60 014

56 677 693

109 096 829

63 646

58 292 908

112 741 417

3 632

3 644 588

1 615 215

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة ،زيادة المتطلبات الغذائية ،وتكاليف الدعم المباشرة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة

الالجئون

534 063

210 018 611

487 291 946

526 240

223 965 887

493 881 829

7,823-

6 589 884

13 947 277

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة في التحويالت القائمة على النقد ،وأعداد المستفيدين وإدراج مستحضر  SuperCereal Plusبالنسبة لرياض األطفال ،واستخدام األغذية التكميلية الجاهزة لالستخدام لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل
كينيا

200737

تقديم المساعدة الغذائية لالجئين

294 569

182 516 601

360 796 376

291 282

197 273 513

376 668 263

3,287-

14 756 912

15 871 886

أسباب التعديل
( )1تمديد الفترة؛ وزيادة أعداد المستفيدين ،والمتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد ،وتنمية القدرات وزيادتها وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة ،وتنمية القدرات وزيادتها
كينيا

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في
األراضي القاحلة وشبه القاحل

132 522

122 946 041

رواندا

200744

المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين
والعائدين

64 998

49 453 065

أوغندا

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في
أوغندا

327 643

265 710 190

146 507

139 945 126

295 237 596

13 986

16 999 085

29 527 406

()1
89 672 833

82 330

68 323 539

119 421 468

17 332

18 870 473

29 748 634

أسباب التعديل:
( )1زيادة المتطلبات الغذائية والتحويالت القائمة على النقد
219 461 393

380 408 424

385 436

239 186 151

410 015 806

57 793

19 724 758

29 607 382

( )1زيادة أعداد المستفيدين ،ومتطلبات األغذية ،وأسعار النقل البري والتخزين والمناولة ،وتكاليف الدعم غير المباشرة ،وإدراج حصة غذائية حمائية في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي بشدة .للتخفيف من وطأة سوء التغذية الشديد أو المعتدل
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العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من  1يوليو/تموز إلى  31ديسمبر/كانون األول 2017
اإلقليم/البلد

رقم
المشروع

اسم
المشروع

الميزانية المعتمدة
األغذية

(طن متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

الميزانية المعدلة
مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

األغذية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

مقدار التعديل

تكاليف
األغذية

مجموع التكاليف التي
يتحملها البرنامج

(دوالر أمريكي)

(دوالر أمريكي)

األغذية

(طن
متري)

تكاليف
األغذية

(دوالر أمريكي)

مجموع التكاليف
التي يتحملها
البرنامج

(دوالر أمريكي)

أمريكا الالتينية والكاريبي
العملية اإلقليمية
الممتدة لإلغاثة
واإلنعاش

200490

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش
للمجموعات الضعيفة المتأثرة
بالصدمات المتكررة في السلفادور،
وغواتيماال ،وهندوراس ،ونيكاراغوا

54 605

140 802 571

188 812 146

54 605

141 402 571

189 475,546

-

600 000

663 400

أسباب التعديل
( )1زيادة التحويالت القائمة على النقد وتكاليف الدعم غير المباشرة
مجموع تكاليف الزيادات الست عشرة في الميزانيات الواردة أعاله:
تكاليف األغذية:

 155 406 261دوالرا أمريكيا

مجموع التكاليف:

 235 217 346دوالرا أمريكيا
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