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قد ة
-1

يستمر تمويل برنامج األغذية العالمي (الب ا ) بأكمله من المساهمات الطوعية .وتعتمد حياة السكان الذين يخدمهم الب ا ،
وموارد عيشهم ،على تحويل الفوائد في الوقت المناسب ،األمر الذي يمكن ضمانه بشكل أفضل من خالل ما يوجد تحت تصرف
الب ا

-2

من آليات للتمويل بالسلف.

ويصف هذا التقرير استخدام موارد التمويل بالسلف في عام  ،2017وذلك بغية تمويل المشروعات ،وشراء األغذية تحسبا
لطلبات توزيع األغذية ،ودعم الخدمات المؤسسية.

الت و ل بالسلف لإلف اج عن ا وال لل ش وعات
-3

استخدمت ثالث آليات في عام  2017لتزويد المشروعات بسلطة التمويل بالسلف أو بسلطة اإلنفاق من تلك السلف:
)1

اإلقراض الداخلي للمشروعات )1(:تتيح هذه اآللية للمساهمات المتنبأ بها لمشروع ما أن تكون ضمانة لدعم اإلنفاق على
المشروع قبل تأكيد المساهمات .وقد وافق المجلس التنفيذي على سقف لإلقراض الداخلي للمشروعات قدره  570مليون
دوالر أمريكي .ويكفل هذا المستوى من خالل االحتياطي التشغيلي البالغ  95.2مليون دوالر ،أي بمعدل استفادة بنسبة
 6إلى .1

)2

آلية التمويل بالسلف الكلية :هذه اآللية مماثلة لإلقراض الداخلي للمشروعات وهي تدار ضمن الحد األدنى لذلك اإلقراض
وقدره  570مليون دوالر أمريكي ،غير أن سلطة اإلنفاق تقوم على أساس استخدام تنبؤات التمويل العام كضمان بدال
من المساهمات المحددة المتنبأ بها .وقد بدأ التمويل بالسلف الكلية على أساس تجريبي في عام 2016؛ واستمر على
نفس األساس في عام  2017وإن كان عدد البلدان المستفيدة منه أقل.

)3

حساب االستجابة العاجلة :يم ّكن حساب االستجابة العاجلة الب ا

من تمويل أنشطة محددة تعالج حاالت تهدد األرواح.

ويخصص التمويل من حساب االستجابة العاجلة دون الحاجة إلﯽ ضمان ألن حساب االستجابة العاجلة هو احتياطي
موجود فعال أنشأه المجلس التنفيذي .ويتم تجديد حساب االستجابة العاجلة من خالل مساهمات مباشرة من الجهات
المانحة (انظر الملحق األول) .ويمكن تدوير األموال المخصصة لمشروع ما عند تسديد مخصصات المشروع من
مساهمات الجهات المانحة المقدمة مباشرة إلى المشروع (انظر الملحق الثالث) .أما المستوى المستهدف لحساب
االستجابة العاجلة فهو  200مليون دوالر أمريكي( )2لكل فترة مالية.
-4

ويوضح الشكل  1العملية المستخدمة للبت فيما إذا اإلقراض الداخلي للمشروعات أو حساب االستجابة العاجلة هو الذي سيستخدم.

( )1يعتبر اإلقراض الداخلي للمشروعات جزءا من مرفق تمويل رأس المال العامل في الب ا .
( ،WFP/EB.2/2014/5-A/1 )2الفقرات .11-9
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الشكل  :1ع لية البت في ا إذا اإلق اض الداخل لل ش وعات أو حساب االستجابة ال اجلة هو ال ي سيُستخدم

استخدام اإلق اض الداخل لل ش وعات ف عام 2017
-5

يمكن استخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات لتوفير سلطة اإلنفاق للمشروعات عندما توجد موارد على شكل مساهمات متنبأ
بها تستخدم كضمانة للسلفة .ويبين الجدول  1تاريخ آلية اإلقراض الداخلي للمشروعات منذ إنشائها في عام  .2004وفي عام
 ،2017بلغت القيمة اإلجمالية للسلف  1.278مليار دوالر أمريكي (انظر الملحق الثاني) – أي بزيادة قدرها  17في المائة عن
الرقم القياسي السابق الذي بلغته هذه السلف في عام  .2014وقد تم تقديم السلف إلى  67عملية متميزة ،بما في ذلك ضمن
 11ميزانية حافظة قطرية .وشكلت عمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش  68.0في المائة من القيمة اإلجمالية لهذه السلف ،بينما
شكلت عمليات الطوارئ  24.5في المائة ،وميزانيات الحافظة القطرية  4.9في المائة ،والعمليات الخاصة  2.3في المائة،
والبرامج القطرية  0.3في المائة.
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الجدول  :1اإلق اض الداخل لل ش وعات2017-2004 ،
السنة

عدد الق وض

حجم اإلق اض

( ليون دوالر أ

ك )

توسط حجم الق ض
الواحد

( ليون دوالر أ
2004

5

27.1

5.4

2005

10

154.5

15.5

2006

4

36.8

9.2

2007

21

157.3

7.5

2008

58

324.6

5.6

2009

35

227.1

6.5

2010

62

427.3

6.9

2011

64

439.1

6.9

2012

120

636.1

5.3

2013

132

675.2

5.1

2014

161

1 092.8

6.8

2015

157

777.5

5.0

2016

179

1 072.4

6.0

2017

176

1 277.7

7.3

1 184

7 325.6

6.2

ج يع السنوات
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ك )

وزادت قيمة السلف المقدمة في عام  2017بمقدار  205.3مليون دوالر أمريكي – أي  19في المائة – مقارنة بعام .2016
وقدمت أكبر السلف لعمليات الب ا

في الجمهورية العربية السورية وفي االستجابة اإلقليمية السورية ( 469.5مليون دوالر

أمريكي) ،وغرب إفريقيا ( 131.4دوالر أمريكي) ،واليمن ( 96مليون دوالر أمريكي) ،والصومال ( 81مليون دوالر) ،وإثيوبيا
( 74.9مليون دوالر) ،وأوغندا ( 58.8مليون دوالر أمريكي) .وتلقت هذه العمليات وحدها  54سلفة – أي  31في المائة من
جميع السلف المقدمة خالل السنة – مما يمثل  71في المائة من القيمة اإلجمالية لجميع السلف المقدمة من خالل اإلقراض الداخلي
للمشروعات.
الج هور ة ال بية السور ة
ساهمت سلفة اإلقراض الداخلي للمشروعات والبالغة  99مليون دوالر أمريكي في فبراير/شباط  2017في تمكين المكتب القطري
للجمهورية العربية السورية من تغطية عجز وشيك في شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار ومن زيادة المخزون داخل البلد ،مما ضمن
توفير سلة غذائية مستقرة وسلة غذائية عامة كاملة تقريبا اعتبارا من شهر أبريل/نيسان .وارتفع تدريجيا مستوى المخزونات المتاحة،
مما وفر حاجزا أمام أي تعطيل محتمل في اإلمدادات في بلد تطول فيه المهل الالزمة ،باإلضافة إلى كون إجراءات االستيراد صارمة.
وفي  15مايو/أيار ،ساعدت سلفة أخرى قدرها  56مليون دوالر أمريكي على منع حدوث انقطاعات في اإلمدادات كان من المتوقع
أن تبدأ في أغسطس/آب  .2017كما ضمنت أيضا بقاء السلة الغذائية العامة أقرب ما يمكن إلى الخطة القائمة على الموارد – تماشيا
مع توجيهات الب ا

مﮐنت هذه السلفة سلسلة اإلمداد للعملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش في سوريا من البقاء
– حتى سبتمبر/أيلول .و َّ

علﯽ المستوى األمثل ،مع توفر مخزون شهرين في البلد واحتياجات شهر إضافي قيد العبور .وكان ذلك مفيدا بشكل خاص بعد إبالغ
المكتب القطري بأنه لم يعد بإمكانه الشراء من تركيا وأن عليه أن يحدد مصادر جديدة لإلمدادات.
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يجي ا
في الفصل األول من عام  ،2017واجه الب ا

عجزا كبيرا في الموارد ،مما أجبره على إعادة النظر في أولوياته .ولتحقيق أفضل

تمويل لعملية الطوارئ التي يقوم بها وضمان تقديم المساعدة ألكثر المستفيدين تأثرا ،وضع الب ا

بالتشاور مع المانحين والشركاء

خطة إلعادة ترتيب األولويات تركز على الفئات األكثر تعرضا النعدام األمن الغذائي.
وباالستفادة من اإلقراض الداخلي للمشروعات ،تمكن الب ا

من استخدام السلف المقدمة في الفترة بين يناير/كانون الثاني

ومايو/أيار  2017لشراء المواد الغذائية في وقت مبكر ،وتقليل فترات انقطاع االمدادات ،وزيادة القدرة على التنبؤ بالعمليات ،مما
مكنه من توسيع نطاق العمليات خالل موسم الجدب.
ومكن التمويل المرن للمساعدة الغذائية واستخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الب ا

من تلبية احتياجات  1.1مليون شخص في

المتوسط شهريا ممن يعانون من الضعف ،ومن زيادة نطاق عملياته الحيوية المنقذة لألرواح في واليتي بورنو ويوبي ،وتوسيع نطاق
التغطية ليشمل والية أداماوا .وساهم ذلك في الحد من لجوء السكان الستراتيجيات التصدي السلبية مع ضمان تقديم المساعدة الغذائية
لهم بطريقة آمنة وكريمة.
ووفقا لبيانات اإلطار الموحَّد ( )cadre harmoniséفي أكتوبر/تشرين األول  ،2017من المتوقع أن ينخفض عدد األشخاص الذين
يواجهون انعدام األمن الغذائي والتغذوي الناجم عن األزمات في واليات بورنو وأداماوا ويوبي من عددهم التقديري البالغ  5.2مليون
شخص بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب  2017إلى  2.6مليون شخص بين أكتوبر/تشرين األول وديسمبر/كانون األول.
الي ن
خالل عام  ،2017كان اإلقراض الداخلي للمشروعات عامال رئيسيا في تغطية احتياجات إمدادات عملية الطوارئ في اليمن .وفي
حين أنه تم تمويل هذه العملية بنسبة  90في المائة في عام  ،2017أتاح التمويل بالسلف تمويل ما نسبته  11في المائة من مجموع
االحتياجات البالغ  874مليون دوالر أمريكي ،وذلك في الوقت المناسب لتغطية الفجوات في اإلمدادات.
ونظرا لتعقد البيئة التشغيلية في اليمن ،بما في ذلك التحديات التي تعترض جميع مراحل سلسلة التوريد ،فإن تحويل مساهمات المانحين
إلى مساعدة يتطلب في المتوسط فترة تتراوح من ثالثة إلى خمسة أشهر .وفي حين أن الب ا

استخدم المشتريات المحلية ومرفق

اإلدارة الشاملة للسلع لتسريع عمليات التسليم ،فإن لهذه الخيارات حدودها وهي تتطلب مهلة شهرين على األقل .وكان لإلقراض
الداخلي للمشروعات أهمية بالغة ،وقد تمكن الب ا

من تفادي تأخير التوريد عن طريق توفير سلطة اإلنفاق استنادا إلى ضمانات

المانحين والبدء في عملية الشراء في الوقت المناسب من أجل التوريد الفعال.
وقد أتاحت السلف التي تم تلقيها خالل عملية الطوارئ للب ا

شراء أكثر من  117 000طن متري من األغذية وتوفير أكثر من

 16.5مليون دوالر أمريكي على شكل تحويالت قائمة على النقد.
وخالل شهر نوفمبر/تشرين الثاني  ،2017وفي أعقاب الحصار المفروض على الموانئ والمطارات في اليمن والقتال في صنعاء
وأماكن أخرى في أوائل ديسمبر/كانون األول ،طلب المكتب القطري استخدام حساب االستجابة العاجلة من أجل نقل  100طن متري
من البسكويت عالي الطاقة إلى السكان النازحين حديثا الذين ال يمكنهم الحصول على مرافق الطبخ أو المياه النظيفة .وقد أتاح مبلغ
 532 000دوالر أمريكي المستلم من حساب االستجابة العاجلة توفير ما يكفي من البسكويت العالي الطاقة لمساعدة 121 428
مستفيدا لمدة أسبوع واحد.
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االستخدام التج ب للت و ل بالسلف الكلية ف عام 2017
-7

يمضي التمويل بالسلف الكلية خطوة إضافية باإلقراض الداخلي للمشروعات من خالل توفير سلطة ميزانية تستند إلى توقعات
التمويل العامة وليس إلى المساهمات المحددة المتنبأ بها والتي تشكل ضمانات السلف .وتتوقع تنبؤات التمويل مستوى الموارد
التي يمكن للمكتب القطري أن ينتظرها على نحو معقول استنادا إلى اتجاهات المساهمات السابقة وإلى تقديره لنوايا المانحين
المتعلقة بالتمويل .ويتمثل الهدف الرئيسي من التمويل بالسلف الكلية في زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد المتاحة للبرامج وزيادة
كفاءتها وفعاليتها من خالل تأمين سلطة اإلنفاق في الوقت المناسب .وفي عام  ،2015تم إبالغ المجلس التنفيذي بخطة تجريب
التمويل بالسلف الكلية في عام  ،2016على أساس سقف يتراوح بين  150مليون دوالر أمريكي و 200مليون دوالر أمريكي،
()3

وذلك بصورة منفصلة عن سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات.
-8

ويبين الجدول  2المﮐاتب القطرية المشارﮐة في االستخدام التجريبي للتمويل بالسلف الكلية في عام  2017والوضع المالي لذلك
االستخدام في مارس/آذار .2018
الجدول  :2الخطط القائ ة على ال وارد والت و ل بالسلف الكلية؛ والسلف ال ق َّد ة ف عام  2017حتى ارس/آذار 2018

البلد

ال ش وع

الخطة القائ ة
على االحتياجات
ل ام 2017

أ وال السلف
الكلية ال ف ج
عنها

الخطة القائ ة
على ال وارد
ل ام 2017

أ وال السلف
الكلية ال سدَّدة

مليون دوالر أمريكي
مالي

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200719

99.0

54.2

9.4

9.4

إثيوبيا

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200700

131.0

100.5

18.7

14.0

كينيا

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200737

88.4

58.4

7.9

7.9

ال ج وع
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36.0

وأوضح التقرير المتعلق باستخدام الب ا

()4

لمرافق التمويل بالسلف خالل عام 2016

التأثيرات اإليجابية للتمويل بالسلف

الكلية ،والتي تشمل التخفيف من انقطاع اإلمدادات ومن تخفيض حصص اإلعاشة ،والتمكين من االستفادة من أسعار السلع
المواتية.
-10

كما الحظ التقرير التحديات التي حددت خالل االستخدام التجريبي للتمويل بالسلف الكلية والتي عرقلت التنفيذ األمثل .وتشمل
هذه التحديات كون المساهمات المتلقاة مخصصة ألنشطة أخرى ،مما يجعل من الصعب سداد السلف التي يوفرها التمويل
بالسلف الكلية ،والحاجة إلى مستوى عال من التدخل اليدوي في عملية السداد بحيث يتوافق اإلنفاق من التمويل بالسلف الكلية
مع شروط الجهات المانحة ،وهو ما يعيق التوسع في استخدام هذا التمويل .كما ووجهت صعوبات في سداد سلف التمويل بالسلف
الكلية للبرامج القطرية في بلدان المشروعات التجريبية لعام  ،2016ونتيجة لذلك ،استبعدت تلك البرامج القطرية من ذلك التمويل
في عام .2017

-11

ومع ذلك ،فإن الفوائد الواضحة للتمويل بالسلف الكلية مقنعة بما فيه الكفاية لتدعو الب ا
القيود .وتقدم مجموعة بوسطن االستشارية الدعم للب ا

إلى مواصلة جهوده للتغلب على

في استعراض عمل لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد بشأن

استخدام المساهمات المخصصة "بشروط ميسَّرة" من أجل تحديد كيفية استخدام تلك المساهمات لتحقيق نتائج أفضل .ويشمل
ذلك استعراض الخيارات إلنشاء شبكة أمان للتمويل بالسلف الكلية واألخذ بنهج أكثر شموال إزاء الموارد الموضوعة تحت
تصرف الب ا

(بما في ذلك االحتياطي التشغيلي).

استخدام حساب االستجابة ال اجلة ف عام 2017
-12

أنشئ حساب االستجابة العاجلة في ديسمبر/كانون األول  1991لتقديم المساعدة الفورية في حاالت الطوارئ .ويتضمن الملحق
الثاني تفاصيل مخصصات حساب االستجابة العاجلة في عام  2017للعمليات التي تتطلب حقنا سريعا للموارد للتمكن من

(.WFP/EB.2/2015/5-C/1 )3
(.WFP/EB.A/2017/6-J/1 )4
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االستجابة لحاالت تهدد األرواح في غياب المساهمات المتنبأ بها .أما إذا لم تتلق العملية المعنية أي مساهمات فعلية بعد استالم
مخصصات حساب االستجابة العاجلة وتعطلت بذلك القدرة على السداد ،فإنه يمكن تحويل جزء من المخصصات األصلية أو
كلها إلى منحة.
-13

وقد تلقى حساب االستجابة العاجلة مساهمات جديدة في عام  2017قدرها  61.9مليون دوالر أمريكي ،ويشمل هذا المبلغ تحويال
من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة قدره  15مليون دوالر أمريكي .وإذا أضيف لذلك مبلغ  114.5مليون دوالر أمريﮐي
المتجدد خالل تلك السنة ،فإن إجمالي التدفقات في عام  2017بلغ  176.4مليون دوالر أمريﮐي.
الجدول  :3تح كات حساب االستجابة ال اجلة ( 2017-2010 ،ليون دوالر أ
2010

المساهمات
الجديدة

2011

2012

2013

2014

ك )

2015

2016

2017

37.3

38.1

56.2

52.1

53.1

107.3

47.6

61.9

المخصصات

151.9

161.9

126.1

165.3

182.0

164.2

215.2

154.2

األموال المجدَّدة

113.0

104.4

82.4

88.6

132.6

95.3

125.2

114.5
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وبلغ إجمالي مخصصات حساب االستجابة العاجلة خالل عام  2017ما مقداره  154.2مليون دوالر أمريكي (انظر الجدول
 .)3وتم استخدام هذه األموال في  11عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش ( 68.2مليون دوالر أمريكي) ،وعمليتين خاصتين
( 5.3مليون دوالر أمريكي) ،وثالث عمليات طوارئ ( 16.7مليون دوالر أمريكي) ،وسبعة أنشطة لمواجهة األزمات في إطار
ميزانيات الحافظات القطرية ( 42.3مليون دوالر أمريكي) ،و 15عملية استجابة عاجلة لعمليات طوارئ تمت الموافقة عليها
بموجب السلطة المفوضة للمديرين القطريين والمديرين اإلقليميين ومدير الطوارئ ( 16.2مليون دوالر أمريكي) و 14مخصصا
لالستعداد ( 5.6مليون دوالر أمريكي).

-15

وفي عام  ،2017وجهت أكبر مخصصات حساب االستجابة العاجلة لعمليتي الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،إذ
حصل كل منهما على حوالي  40مليون دوالر أمريكي ،أي ما يمثل  52في المائة من إجمالي مخصصات حساب االستجابة
العاجلة المقدمة في ذلك العام .كما كانت هناك مخصصات كبيرة أخرى (تتجاوز  5ماليين دوالر أمريكي) لكل من ميانمار
والنيجر وتنزانيا.
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الصو ال
حصل الصومال على ثماني سلف من حساب االستجابة العاجلة خالل عام  2017بقيمة  121مليون دوالر أمريكي ( 40مليون دوالر
أمريكي من حساب االستجابة العاجلة و 81مليون دوالر أمريكي من اإلقراض الداخلي للمشروعات) .وبفضل هذه األموال ،تمكن
من شراء ما يزيد على  8,000طن متري من األغذية التغذوية البالغة األهمية عن طريق مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،مما

الب ا

أتاح تقديم المساعدة بسرعة في ذروة االستجابة الطارئة للمجاعة .كما أتاحت السلف إحداث توسع في التحويالت القائمة على النقد
بسرعة وفي الوقت المناسب ،حيث تم تحويل أكثر من  60مليون دوالر إلى الصوماليين الضعفاء.
وتم منح أول مخصص من حساب االستجابة العاجلة في فبراير/شباط  2017في بداية االستجابة لحالة الطوارئ ،مما سمح بتقديم
المساعدات الطارئة في الوقت المناسب في وقت كان التفاوض يجري مع المانحين على التمويل ،وبذلك تمكن الب ا

من الحفاظ

على أعلى مستوى ممكن من المساعدات .وبدون هذا التمويل ،فإن قدرة المكتب القطري على التخفيف من االنقطاعات الرئيسية في
اإلمدادات وعلى مساعدة  3.1مليون من الصوماليين المتضررين من الجفاف كانت ستشهد انخفاضا شديدا.
ج هور ة الكو غو الد وق اطية
قدم حساب االستجابة العاجلة أكثر من  43في المائة من الموارد التي استخدمها الب ا
الحساب الب ا

في كاساي خالل عام  .2017وقد م َّكن

من القيام بما يلي:

 شراء ونقل أكثر من  19,000طن متري من األغذية وتوفير  750,000دوالر نقدا؛
 مساعدة  400,000شخص في المناطق التي تعاني من انعدام األمن الغذائي ،وذلك بالتعاون مع الشركاء؛
 تقديم المساعدة التغذوية البالغة األهمية إلى  44,000من األطفال والحوامل والمرضعات.
وباستخدام برنامج االستجابة العاجلة بالتوازي مع الصندوق المركزي لالستجابة لحاالت الطوارئ والمساهمات المباشرة من
المانحين ،تمكن الب ا

من مواصلة توسيع نطاق استجابته في كاساي.

يا ار
تمكن الب ا

بفضل حساب االستجابة العاجلة من شراء  9,560طنا من األرز والبازالء والزيت النباتي والملح المدعم باليود

والدقيق المقوى .وتم توريد هذه السلع ألول مرة في نهاية ديسمبر/كانون األول  ،2017قبيل بدء الخطة االستراتيجية القطرية.
وكان لهذا التخصيص أثر حاسم على أكثر من  150,000شخص ممن يعاني من الضعف في والية راخين .وتم ّكن المكتب القطري
من إدارة حالة التمويل الحرجة واالنتقال من عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش إلى الخطة االستراتيجية القطرية في يناير/كانون الثاني
 ،2018متفاديا حدوث عجز كبير في يناير/كانون الثاني .كما كان توقيت التخصيص عامال حاسما في تمكين المكتب القطري من
ترتيب أولويات الموارد تحسبا لحالة الطوارئ من المستوى  3في راخين.
-16

وبنهاية عام  ،2017بلغ رصيد حساب االستجابة العاجلة  35.9مليون دوالر ،مقارنة بمبلغ  13.8مليون دوالر بنهاية عام
 .2016وبلغ إجمالي السلف المستحقة التي قدمت للمشروعات ولم تسدد بعد أو لم تحول إلى منح  89.5مليون دوالر بنهاية
العام.

ال نح ال قد ة ن حساب االستجابة ال اجلة خالل عام 2017
-17

خالل عام  ،2017تم تحويل مخصصات  63سلفة قدمت خالل عام  2016و 2017إلﯽ منح .وبلغ مجموع هذه المخصصات
 103.7مليون دوالر أمريكي ،بما في ذلك مخصصات عمليات الطوارئ المضطلع بها على سبيل االستجابة الفورية
ومخصصات دعم أنشطة االستعداد.
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الت و ل بالسلف للخد ات ال ؤسسية
-18

بقي الخط االئتماني للمج َّمع العالمي لتأجير السيارات ،طوال عام  ،2017عند  15مليون دوالر.

-19

وقد تم تقديم ثالثة سلف مجموعها  5.7مليون دوالر أمريكي من مرفق ميزنة رأس المال وذلك لمساندة نظام دعم تنفيذ
اللوجستيات ،وعلى هذا فإن مجموع السلف المقدمة منذ عام  2013بلغ  37.3مليون دوالر أمريكي ،وكذلك لبناء مكتب قطري
جديد في باماكو ،مالي .واستمر خالل عام  2017استرداد سلفة نظام دعم تنفيذ اللوجستيات .واسترد مبلغ  14.7مليون دوالر
أمريﮐي خالل السنة ،وبقي هناك رصيد مستحق قدره  7.7مليون دوالر أمريﮐي.

-20

وباإلضافة إلى ذلك ،قدمت في عام  2017ست سلف أخرى بلغ مجموعها  4.4مليون دوالر أمريكي ،وذلك ألنشطة "رسوم
مقابل الخدمات" والتي تركز على الرفاه واألمن واالتصاالت والتقييمات.

الت و ل بالسلف لش اء ا
-21

ة قبل تلق الطلبات ن ال ش وعات

يم ّكن مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من شراء األغذية ومن التخزين المسبق للسلع قبل تلقي الطلبات من مشروعات محددة .وهو
سن فعالية الب ا
يح َّ

من خالل توقع االحتياجات والموارد وتحريك عملية اإلمداد في وقت مبكر ،وبذلك يتمكن الب ا

من

استغالل ظروف السوق المواتية وخفض المهل الالزمة لالستجابة في حاالت الطوارئ .ويدار المرفق من خالل حساب خاص.
-22

ويحتفظ الب ا

بمخزونات غذائية لمناطق تخطيط معينة بهدف خفض مهل التوريد .ويجري تجديد هذه المخزونات وفقا

لمجموع الطلبات والموارد المتوقعة والعجز المنتظر .وتسلم األغذية للمشروعات المحددة عند تلقي المساهمات المؤكدة أو عند
تلقي السلف من اإلقراض الداخلي للمشروعات أو المخصصات من حساب االستجابة العاجلة .ومنذ تأسيسه في عام ،2008
ارتفع المستوى الموافق عليه لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  60مليون دوالر أمريكي إلى  350مليون دوالر أمريكي للتمكن
من االنفاق على عمليات تغطي مناطق كبيرة وعلى شراء مزيد من األغذية من غير الحبوب.
أهم ا حداث ف عام 2017
-23

في كل عام ،يلعب مرفق اإلدارة الشاملة للسلع دورا متزايد األهمية في تمكين الب ا

من الوصول إلى المستفيدين بفعالية

وكفاءة عن طريق توفير إمدادات منتظمة من السلع ،مع خفض المهل الالزمة وبتحقيق قيمة أفضل مقابل المال .وفي عام
 ،2017تم باستخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع توفير  46في المائة من المواد الغذائية التي اشترتها المكاتب القطرية – مما
يمثل أعلى نسبة يتم توريدها من خالل هذا المرفق حتى اآلن.
-24

وفي عام  ،2017قدم المرفق األغذية لما يقدر بنحو  32مليون شخص عن طريق تحويل  1.7مليون طن متري إلى  44مكتبا
قطريا .وهذه أعلى كمية يتم توريدها من خالل المرفق في سنة واحدة .ﮐما يعمل المرفق علﯽ نحو متزايد علﯽ دعم المشتريات
المحلية واإلقليمية :فقد تم تأمين  45في المائة من السلع المشتراة من خالل المرفق خالل عام  2017من األسواق المحلية
واإلقليمية في شرق أفريقيا وغرب أفريقيا والجنوب األفريقي.

-25

وتمكنت البلدان التي قامت بالشراء من المرفق من توريد األغذية إلى المستفيدين خالل مهلة بلغت في المتوسط  41يوما ،أو
قبل ثالثة أشهر تقريبا من التوريد عن طريق عملية الشراء التقليدية.
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وحصلت البلدان التي تواجه أزمات متك ّ
شفة على أغذيتها من مرفق اإلدارة الشاملة للسلع بصورة تكاد أن تكون حصرية :فقد
تعرض سبعة من أصل العمالء العشرة األكبر لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع إلى حاالت طوارئ من المستوى  2والمستوى ،3
وتم تزويدهم بما مجموعه  1.2مليون ﻃن متري من األغذية ،مع خفض المهل الالزمة .وعند الشراء من المرفق ،تلقت مكاتب
الب ا

التي تستجيب إلى "المجاعات األربعة" وحاالت الطوارئ األخرى األغذية بعد مهلة قدرها  38يوما في المتوسط –

أي أسرع بنسبة  68في المائة منها عن طريق المشتريات التقليدية.
-27

وفي عام  ،2017بلغ متوسط مخزونات مرفق اإلدارة الشاملة للسلع  532,000طن متري؛ وقد م َّكن تدفق اإلمدادات المتواصل
الب ا

من تلبية االحتياجات التشغيلية بصورة فورية .وبلغ متوسط المخزونات غير المباعة في منافذ التفريغ  62,000طن

المطول وحقق مكتسبات في خفض المهل.
متري ،مما قلل من مخاطر تكاليف التخزين
َّ

10
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كما أدار مرفق اإلدارة الشاملة للسلع سقفه البالغ  350مليون دوالر أمريكي بمرونة لتلبية احتياجات مناطق التخطيط النشطة.
وبفضل القدرة على تخصيص األموال بسرعة للمناطق التي تشتد الحاجة فيها ،مع خفض مخصصات مظاريف المناطق الخارجة
تدريجيا من حاالت الطوارئ ،تمكن الب ا

من تقديم استجابة أكثر فعالية لألزمات الغذائية المتك ّ
شفة .وعلى سبيل المثال ،تم

توسيع خط اإلمداد في الجنوب األفريقي في النصف الثاني من عام  2017لدعم االستجابة ألزمة كاساي في جمهورية الكونغو
الديمقراطية .وأتاح ذلك للب ا
-29

خفض المهلة الالزمة للشراء بأكثر من شهرين في المتوسط.

وإمكانات مرفق اإلدارة الشاملة للسلع مقيدة اآلن بسقف قدره  350مليون دوالر وافق عليه المجلس سابقا .ولزيادة فعاليته إلى
أقصى حد ،يلزم إحداث زيادة جديدة للمرفق لضمان استفادة عدد متزايد من عمليات الب ا

من سرعة تسليم األغذية.

طلب ز ادة السقف ال تاح ل فق اإلدارة الشا لة للسلع
أ)

الخلفية
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في عام  ،2008خصص الب ا

 60مليون دوالر أمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل لحساب خاص لمشروع تجريبي

يستكشف إمكانيات التخطيط والشراء المسبقين.

()5

وخالل الفترة بين يونيو/حزيران  2008ويوليو/تموز  ،2010تم شراء

 440,000طن متري من الحبوب وكمية صغيرة من البقول من خالل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع .وفي سبتمبر/أيلول ،2010
قدمت الوكالة الكندية للتنمية الدولية منحة قدرها  20مليون دوالر كندي لدعم المرفق ،مما مكن الب ا

من توسيع المشروع

التجريبي ليشمل أغذية من غير الحبوب ،ومن تنمية القدرة على الشراء محليا في بلدان لديها فائض في اإلنتاج ،وتعزيز القدرات
()6

الداخلية.
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وفي نوفمبر/تشرين الثاني  – 2010وبعد النجاح في تنفيذ المشروع التجريبي – وافق المجلس التنفيذي على تخصيص مبلغ
إضافي قدره  150مليون دوالر أمريكي من مرفق تمويل رأس المال العامل للحساب الخاص لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،مما
وسع النموذج ليشمل أغذية من غير الحبوب وليغطي منطقة جغرافية أوسع للشراء فيها )7(.وفي منتصف عام  ،2011تم إطالق
خط إمداد عالمي متواصل إلى عدة مناطق محددة ،وذلك بموجب معايير يقررها المدير التنفيذي ومجموعة اإلدارة التنفيذية.
كما تم إنشاء خطوط إمداد إلى شرق أفريقيا وغرب أفريقيا والجنوب األفريقي والشرق األوسط – باإلضافة إلى خط إمداد عالمي
لألغذية التغذوية – تحت إشراف مدير الحساب الخاص.
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وبعد تحقق مكتسبات أكيدة نتيجة لزيادة الكفاءة من خالل استخدام المرفق ،وافق المجلس التنفيذي على طلب لزيادة سلطة مرفق
()8

اإلدارة الشاملة للسلع إلى  300مليون دوالر أمريكي في يونيو/حزيران .2012

وفي نوفمبر  ،2013طرأت زيادة أخرى

لهذه السلطة قدرها  50مليون دوالر أمريكي من أجل تلبية ما يحتمل من زيادات مفاجئة في االحتياجات خالل حاالت الطوارئ
المتك ّ
شفة )9(.وفي عام  ،2014وافق المجلس على فصل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع عن مرفق تمويل رأس المال العامل.

()10

(" )5آلية الشراء اآلجل" (.(WFP/EB.A/2012/6-B/1
( )6المرجع نفسه.
(" )7استعراض مرفق تمويل رأس المال العامل" (.)WFP/EB.2/2010/5-B/1
(" )8آلية الشراء اآلجل" (.(WFP/EB.A/2012/6-B/1
(" )9خطة الب ا

لإلدارة (.)WFP/EB.2/2013/5-A/1( ")2016-2014

(" )10تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول .)WFP/EB.A/2015/6-J/1( ")2014
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إ جازات

ب)

فق اإلدارة الشا لة للسلع2017-2011 ،

حصة ال فق ن إج ال حجم ا
-33

ة الت

ت ا ل ها الب ا

أصبح المرفق ،منذ توسعه في منتصف عام  ،2011مسؤوال عن حصة متزايدة من سلسلة إمدادات األغذية في الب ا .
وارتفعت كمية األغذية المشتراة من خالل المرفق من  377,000طن متري في عام  2011إلى  1.7مليون طن متري في
عام  ،2017في حين ارتفعت حصة مشتريات المرفق من إجمالي كمية األغذية التي يتعامل معها الب ا

من  10بالمائة في

()11

عام  2011إلى  46بالمائة في عام .2017
الجدول  : 4حصة

فق اإلدارة الشا لة للسلع ن إج ال ك ية ا

ة الت

تا ل

ال شت ات ال ولة قدا (طن ت ي)

السنة

ها الب ا 2017-2011 ،

الت و ل ال ين

شت ات فق اإلدارة
الشا لة للسلع

ال شت ات النقد ة
ال باش ة

(طن ت ي)

حصة شت ات فق
اإلدارة الشا لة للسلع

(كنسبة ئو ة)

2011

377 000

1 984 000

1 242 000

10

2012

612 000

1 312 000

1 344 000

19

2013

850 000

1 232 000

959 000

28

2014

815 000

1 388 000

1 103 000

25

2015

844 000

1 334 000

1 296 000

24

2016

1 356 000

1 230 000

1 188 000

36

2017

1 738 000

1 192 000

844 000

46

وفي عام  ،2017قاربت مشتريات مرفق اإلدارة الشاملة للسلع نسبة  60في المائة من إجمالي مشتريات الب ا

-34

الممولة نقديا.

وفي حين أن كثيرا من العمليات الكبيرة تعتمد على المرفق لتأمين جميع احتياجاتها الممولة نقديا تقريبا ،فإن عدة مشروعات
()12

أصغر حجما تؤمن أغذيتها من المرفق بشكل حصري.
الجدول  :5ال شت ات عن ط ق
البلد ال ستفيد

فق اإلدارة الشا لة للسلع قابل ال شت ات النقد ة ال باش ة ل الء ال فق ال ش ة ا كب ف عام
2017
شت ات

فق اإلدارة الشا لة

ال شت ات النقد ة ال باش ة

حصة فق اإلدارة الشا لة
للسلع ن ال شت ات

للسلع (طن ت ي)

(طن ت ي)

اليمن (المستوى )3

338 000

127 000

73

إثيوبيا (المستوى )2

307 000

6 000

98

جنوب السودان (المستوى )3

189 000

2 000

99

أوغندا

173 000

14 000

93

نيجيريا (المستوى )3

152 000

30 000

84

مالوي

90 000

3 000

97

الجمهورية العربية السورية
()13
(المستوى )3

67 000

403 000

14

كينيا (المستوى )2

55 000

3 000

94

جمهورية تنزانيا المتحدة

46 000

5 000

90

(كنسبة ئو ة)

( )11الب ا  .تقرير عن مشتريات األغذية (.)ZSCR035
( )12المرجع نفسه.
( )13في عام  ،2017أوقف مؤقتا خط اإلمدادات إلى الجمهورية العربية السورية بسب ب قرب خيار التوريد الرئيسي في تركيا ،مما أدى إلى محدودية المكتسبات
المتحققة من حيث خفض المهل .وفي أواخر عام  ، 2017عقب موافقة الحكومة التركية على حظر التصدير ،أعيد تشغيل خط اإلمدادات.
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ال كتسبات ن حيث خفض ال هل
-35

في عام  ،2017قدمت المكاتب القطرية التي قامت بالشراء من مرفق اإلدارة الشاملة للسلع المساعدة إلى المستفيدين بعد مهلة
تمول المساعدة ،ويمثل ذلك انخفاضا بنسبة  66في المائة مقارنة
بلغت في المتوسط  41يوما في أعقاب تأكيد المساهمات التي ّ
بمتوسط المهلة المعتاد البالغ  120يوما في عمليات الشراء التقليدية )14(،كما يعتبر تحسينا إضافيا على معدل الـ  46يوما الذي
تحقق في عام .2016

ج)

القيود ال ئيسية الت

واجهها

فق اإلدارة الشا لة للسلع

التوف
-36

في الوقت الراهن ،يستخدم على نحو كامل مظروف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الذي تبلغ قيمته  350مليون دوالر أمريكي.
وجاء هذا االستخدام الكامل نتيجة الرتفاع االحتياجات في القرن األفريقي ونيجيريا وجنوب السودان واليمن .وقد أصبحت معظم
حاالت الطوارئ من المستوى  2والمستوى  3لدى الب ا

تعتمد على المرفق بنسبة تصل إلى  100في المائة من مشترياتها

الممولة نقدا.
-37

وفي بداية عام  ،2017أوقف خط إمدادات الشرق األوسط التابع لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع والذي يخدم حالة الطوارىء
السورية  5 +من المستوى  3بسبب قرب منطقة التوريد الرئيسية في تركيا .كان على الب ا

والتزاما منه بقيود االستيراد

التي وضعتها حكومة الجمهورية العربية السورية ،أن يخفض مشتريات األغذية من تركيا إلى حد بعيد .وأعيد تنشيط خط
إمدادات الشرق األوسط التابع لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع تمكينا للشراء في حينه من البلدان األخرى .وفي النصف الثاني من
عام  ،2017طلب المﮐتب اإلقليمي آلسيا تفعيل خطوط إمدادات المرفق من أجل تقليص المهل الالزمة للتوريد في أفغانستان
وباﮐستان والشرق األقصﯽ.
-38

وال يمكن لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،باستخدام المظروف الذي يبلغ حاليا  350مليون دوالر أمريكي ،أن يضمن ثبات خطوط
اإلمدادات الغذائية وأن يقلل من المهل الالزمة للتوريد في جميع البلدان التي تحتاج إلى تلك اإلمدادات ،مع االحتفاظ بما يكفي
من األموال لمواجهة حاالت الطوارئ المتك ّ
شفة.

فق اإلدارة الشا لة للسلع والش اء ن ال زارعين أصحاب الحيازات الصغي ة
-39

منذ توسيعه في عام  ،2011دأب مرفق اإلدارة الشاملة للسلع على زيادة مشترياته من األسواق المحلية واإلقليمية ،وارتفعت
نسبة هذه المشتريات من أقل من  2في المائة في عام  2011إلى  45في المائة في عام .2017

-40

وقد ازداد حجم المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة جنبا إلى جنب مع حجم األغذية التي يتم الحصول عليها
محليا وإقليميا .ويلتزم الب ا

بتوفير  10في المائة من االحتياجات الممولة نقدا من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.

ويستخدم مرفق اإلدارة الشاملة للسلع في معظم البلدان التي يتم فيها الشراء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وهو
أداة حاسمة لتحقيق هذا الهدف.
-41

وللتمكن من الشراء بفعالية من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،يتعين توفير التمويل للتجار قبل وقت الحصاد بحيث
يمكنهم البدء بعملية المناقصات في وقت مبكر .ويقلل ذلك من مخاطر عدم تمكن المزارعين من تسليم كمية األغذية المتفق عليها
في الوقت المناسب .والحاجة إلى المرونة في توقيت مخصصات التمويل تجعل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الحل المثالي للشراء
من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وهو شراء ال يمكن أن يكون مشروطا بالتأكيد غير المضمون غالبا لمساهمات
المانحين .ويعني توفير األموال للتجار قبل وقت الحصاد تخصيص أموال المرفق لمدة  6إلى  9أشهر في المتوسط.

-42

ويقدَّر أن هناك حاجة إلى تخصيص مبدئي قدره  20مليون دوالر أمريكي في السنة (لألغذية والتكاليف المرتبطة بها) في إطار
مرفق اإلدارة الشاملة للسلع لتوفير الدعم األولي لتحقيق هدف شراء  10في المائة من إجمالي المشتريات الممولة نقديا من
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في السنوات القادمة .ويمثل هذا  6في المائة من السلطة الحالية لمرفق اإلدارة الشاملة

( )14تقرير أداء مرفق اإلدارة الشاملة للسلع لعام .2017

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

13

للسلع ،وهي  350مليون دوالر أمريكي ،غير أنه ال يمكن ،باستخدام المرفق بشكل كامل لخدمة مناطق التخطيط النشط،
تخصيص هذا المبلغ للشراء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
فق اإلدارة الشا لة للسلع

د)

توسيع ظ وف

-43

كان المجلس التنفيذي قد وافق في نوفمبر/تشرين الثاني 2013على الزيادة األخيرة في مظروف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع،
()15

من  300مليون دوالر أمريكي إلى  350مليون دوالر أمريكي.

ومنذ ذلك الوقت وحتى نهاية عام  ،2015قدَّم المرفق في

المتوسط  840,000طن متري من األغذية سنويا .وارتفع حجم األغذية المشتراة من خالل المرفق من  1.4مليون طن متري
()16

في عام  2016إلى  1.7مليون طن متري في عام ،2017

أي بزيادة تتجاوز  60في المائة ،على الرغم من بقاء حجم

المظروف على ما هو عليه.
-44

ويعرض الجدول  6أدناه الموارد المتوقعة الممولة نقديا( )17لعام  ،2018وهو يشمل البلدان التي يخدمها المرفق حاليا والبلدان
()18

التي ستدرج في المستقبل القريب.

الجدول  :6توق ات ال وارد النقد ة ل ام 2018
ناطق التخطيط
لدى فق اإلدارة الشا لة للسلع

توق ات تأ ين ال وارد ال ولة
قدا ل ام 2018

(طن ت ي)

توق ات تأ ين ال وارد ال ولة
قدا ل ام 2018

توق ات تأ ين ال وارد ال ولة
قدا ل ام 2018

ة

( ليون دوالر أ ك
لأل ة والتكاليف ذات الصلة)

( ليون دوالر أ ك  ،لأل
وحدها)

شرق أفريقيا

1 196 000

452

542

غرب أفريقيا

297 000

182

219

الجنوب األفريقي

123 000

57

69

الشرق األوسط

250 000

155

186

آسيا

97 000

71

85

العالم/تنمية الموارد البشرية

4 000

6

7

1 968 000

923

1 108

ال ج وع

-45

وهناك حاجة إلى  1.1مليار دوالر أمريكي لتأمين اإلمدادات الغذائية لمدة  12شهرا لمناطق التخطيط لدى مرفق اإلدارة الشاملة
للسلع .وبالنظر إلﯽ المتوسط السنوي لتدوير المخزونات بواقع  2.5مرة ،ينبغي زيادة مظروف المرفق إلﯽ  440مليون دوالر
أمريﮐي .وبالنظر إلى المبلغ الذي يجب االحتفاظ به جانبا لالستجابة لحاالت الطوارئ المتك ّ
شفة ،تقترح األمانة على المجلس
زيادة سلطة المرفق لتصل إلى  500مليون دوالر أمريكي ،موزعة على النحو التالي:


سيستخدم  440مليون دوالر أمريكي (تكاليف األغذية والتكاليف المرتبطة بها) لضمان ثبات إمدادات األغذية مع خفض
المهل الالزمة للمناطق التي يخدمها المرفق وللمحافظة على مبدأ عمل المرفق كصندوق متجدد ،مع متوسط سنوي
لتدوير المخزونات بواقع  2.5مرة؛



سيتم استخدام  20مليون دوالر أمريكي (تكاليف األغذية والتكاليف المرتبطة بها) لدعم أنشطة الشراء من المزارعين
أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل بند ميزانية مخصص ضمن الحساب الخاص للمرفق ،بغية تبسيط عملية التتبع
والسماح بااللتزام باألموال لفترات أطول دون التأثير على المكتسبات من حيث المهل.

 سيكون هناك مبلغ غير مخصص قدره  40مليون دوالر أمريكي (تكاليف األغذية والتكاليف المرتبطة بها) سيستخدم ألي
خط إمدادات عند الضرورة في حاالت الطوارئ المتك ّ
شفة.

(" )15خطة الب ا

لإلدارة (.)WFP/EB.2/2013/5-A/1( ")2016-2014

( )16الب ا  .تقرير عن مشتريات األغذية (.)ZSCR035
( )17كمية األغذية المتوقع شراؤها استنادا إلى تنبؤات التمويل النقدي.
(" )18خطة الب ا

لإلدارة (.)WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1( ")2020-2018
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إدارة ال خاط
-46

()19

في وثيقة أعدت عام  2014بشأن إعادة هيكلة مرفق تمويل رأس المال العامل،

أقر الب ا

بأن الخسائر في مخزونات

المواد الغذائية التابعة لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع والناتجة عن المخاطر التشغيلية ال تشكل إال نسبة مئوية صغيرة من إجمالي
مشتريات المرفق وأنه ال توجد خسائر في األغذية التابعة للمرفق بسبب سوء تخطيط الطلب .ووصفت الوثيقة أيضا استخدام
الب ا

للتأمين الذاتي للحماية من خسائر األغذية نتيجة لتلف السلع وضياعها وسرقتها حتى وصولها إلى نقطة الدخول إلى

البلد .وخالل الفترة  ،2017-2013بلغ إجمالي خسائر األغذية من مشتريات المرفق  4.9مليون دوالر أمريكي من أصل 2.8
مليار دوالر من إجمالي مشتريات المرفق خالل نفس الفترة .ويمثل ذلك أقل من  0.2في المائة من الحجم اإلجمالي لألغذية
المشتراة من خالل المرفق .ومن الجدير بالذكر أنه تم استرداد جميع تلك الخسائر عبر نظام التأمين.
-47

وعمال على إنشاء شبكات أمان إضافية ،وافق المجلس التنفيذي على إنشاء احتياطي لمرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،بتحويل مبلغ
 6ماليين دوالر من االحتياطي التشغيلي إلى احتياطي المرفق .ويعتبر هذا المبلغ شبكة أمان كافية للمرفق الموسع البالغ حجمه
 500مليون دوالر أمريكي.

(" )19استعراض اإلطار المالي :إعادة هيكلة مرفق رأس المال العامل" ).(WFP/EB.A/2014/6-D/1
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ال لحق ا ول :ال ساه ات ال قد ة إلى حساب االستجابة ال اجلة ،ف  31د س ب /كا ون ا ول ( 2017دوالر أ
الجهة ال ا حة

2008

2009

2010

مصرف التنمية األفريقي

-

904 47

-

الجزائر

-

-

-

األرجنتين

-

-

2011

أستراليا

9 447 500

-

بلجيكا

-

-

-

1 164 289

1 406 470

5 465 697

-

-

1 186

10 343 829

8 680 113

5 398 892

17 370

131

-

قبرص
الجمهورية التشيكية

-

-

-

-

-

-

الدانمرك

-

649

-

جزر فارو

-

281 669

-

فنلندا

-

-

-

فرنسا

619 762

1 079 799

12 588

366 426

ألمانيا

463 811

82 998

5 691

12 658

اليونان

-

5 722 892

395 315

3 047 604

1 460

3 947

-

-

-

-

668

-

-

آيرلندا

-

-

-

إسرائيل

2 356 467

1 882 565

1 973 009

كندا
الصين
كوبا

الكرسي الرسولي
آيسلندا
إندونيسيا

2015

2016

2017

-

بوركينا فاسو

2012

2013

2014

ك )

491 157

2 962 355

5 058 169

13 679

7 765 097

5 814 252

7 342

6 603 201

4 925 384

16 760

9 142 497

5 489 981

5 530 973

5 586 592

5 599 104

4 749 466

4 612 546

4 549 929

488 000

500 000

500 000

38 091

70 976

7 978 736

8 114 747

2 652 520

9 057 727

2 758 621

7 666 820

7 252 659

3 660 737

113 379

113 379

66 252

2 352 941

2 219 756

1 770 956

9 841

2 329 700

2 264 901

2 388 060

2 352 941

3 968 881

1 946 903

3 815 268
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ال لحق ا ول :ال ساه ات ال قد ة إلى حساب االستجابة ال اجلة ،ف  31د س ب /كا ون ا ول ( 2017دوالر أ
الجهة ال ا حة

2008

2009

2010

إيطاليا

-

383 369

-

اليابان

817 312

400 000

-

-

-

-

جمهورية كوريا

2011

600 000

2012

672 000

2013

2014

ك )
2015

2016

2017

658 602

ليختنشتاين

95 987

88 495

94 239

114 454

108 788

110 496

110 962

107 893

101 333

99 834

لكسمبرغ

-

656 168

672 948

704 225

670 241

678 426

691 563

561 167

566 893

530 223

ماليزيا

4 213

-

-

مالطة

-

-

157

موريتانيا

-

-

1 722

5 638 728

3 246 352

-

نيوزيلندا

2 046

973

-

النرويج

9 885 706

12 965 132

11 812 627

عمان

-

-

656

منظمة البلدان المصدرة للنفط

-

-

13 396

هولندا

138 507
7 013
13 231 865

12 674 825

12 264 063

12 230 094

9 247 449

القطاع الخاص-الرابطة اليابانية
لبرنامج األغذية العالمي

126 612

القطاع الخاص-شركة ITV

453 486

بولندا

-

4 747

-

المملكة العربية السعودية

-

2 610

-

سنغافورة

2 126

-

-

سلوفينيا

-

جنوب أفريقيا
إسبانيا

10 000 000

1 132
51 916

2 615

-

-

-

213 075

14 217 345

4 259 843

-

220 615

4 201

686 866

55 991

10 004 457
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ال لحق ا ول :ال ساه ات ال قد ة إلى حساب االستجابة ال اجلة ،ف  31د س ب /كا ون ا ول ( 2017دوالر أ
الجهة ال ا حة

2008

2009

2010

2012

2011

2013

2014

ك )
2015

2016

2017

السويد

3 429 489

3 929 914

4 921 946

4 567 789

3 699 930

8 062 243

3 788 947

3 963 493

4 099 397

4 011 567

سويسرا

1 935 494

2 118 703

1 859 289

2 828 749

5 189 535

5 621 411

6 820 833

6 316 754

6 536 392

6 702 469

تايلند

-

113

-

تركيا

-

7 087

-

222 628

488 235

52 384

-

-

-

-

27 290

13 239

جهات أخرى*

48 788

5 022 513

4 702 187

)(4 178

ال ج وع الكل

60 715 018

52 743 682

37 397 167

38 145 344

المملكة المتحدة
الواليات المتحدة األمريكية
الفوائد المحصلة من حساب
االستجابة العاجلة (منذ
سبتمبر/أيلول )2009

1 281 770

9 220 833
5 000 000

4 000 000

57 146 734
56 215 070

* "ج هات أخرى" تشمل الوكاالت والصناديق المشتركة التابعة لألمم المتحدة.
* بالنسبة لعام  2015فإن "جهات أخرى" تتضمن تحويل مبلغ  50مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة.
* بالنسبة لعام  2017فإن "جهات أخرى" تتضمن تحويل مبلغ  15مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة.

52 090 696

53 131 031

107 293 714

5 000 000

15 000 000
47 587 767

61 890 895
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2017

الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

اسم ال ش وع

رقم
ال ش وع

تار خ ال وافقة

ال خصصات ال وافق
عليها (دوالر أ
باستثناء تكاليف الدعم
ي ال باش ة

ك )

االستجابة ال اجل ة ف إطار ع ليات الطوارئ ال وافق عليها ب وجب السلطة ال خولة لل د ن القط ين/اإلقلي يين /د الطوارئ
موزامبيق

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201067

المساعدة الغذائية لألشخاص المتضررين من الفيضانات في مقاطعتي إنهامبان وغازا

 07مارس/آذار 2017

925 282

كينيا

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201069

عالج سوء التغذية الناجم عن الجفاف

 10مارس/آذار 2017

1 395 292

أنغوال

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201076

لمساعدة الغذائية الطارئة لالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية والمشردين داخليا ً من منطقة
كاساي الكبرى

 11مايو/أيار 2017

1 394 787

جمهورية أفريقيا الوسطى

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201078

االستجابة العاجلة للمشردين في جمهورية أفريقيا الوسطى

 19مايو/أيار 2017

1 401 869

الفلبين

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201084

االستجابة العاجلة لألشخاص المتضررين من النزاع المسلح في مدينة ماراوي

 13يناير/كانون الثاني 2017

467 290

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201089

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالنزاع في منطقة كاساي

 06يوليو/تموز 2017

1 396 679

نيبال

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201098

دعم المحافظات المتضررة من الفيضانات في نيبال

 18أغسطس/آب 2017

1 373 557

سيراليون

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201097

المساعدة الطارئة للمجتمعات المتضررة من االنهياالت الوحلية والفيضانات في سيراليون

 21أغسطس/آب 2017

813 084

بنغالديش

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

BD01

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش 2020-2017

 24أغسطس/آب 2017

1 401 869

هايتي

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201103

االستجابة العاجلة لضحايا إعصار إيرما

 06سبتمبر/أيلول 2017

784 923

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201105

مساعدة ضحايا إعصار إيرما وإعصار خوسيه في شرق منطقة الكاريبي

 11سبتمبر/أيلول 2017

1 380 577
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2017

الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

اسم ال ش وع

رقم
ال ش وع

تار خ ال وافقة

ال خصصات ال وافق
عليها (دوالر أ
باستثناء تكاليف الدعم
ي ال باش ة

ك )

أمريا الالتينية والكاريبي

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201104

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في غرب الكاريبي

 11سبتمبر/أيلول 2017

375 706

كوبا

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201107

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في كوبا

 15سبتمبر/أيلول 2017

1 401 760

زامبيا

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201114

المساعدة الغذائية الطارئة إلى الالجئين وملتمسي اللجوء في جمهورية الكونغو الديمقراطية
ومقاطعات نشيلينغي وكاوامبوا ومحافظة لوابوال

 06نوفمبر/تشرين الثاني 2017

751 342

الفلبين

عملية طوارئ ممولة من
حساب االستجابة العاجلة

201119

االستجابة الفورية للمتأثرين بإعصار "فينتا" (المعروف دوليا ً باسم "تيمبين)

 29ديسمبر/كانون األول 2017

938 967

ال ج وع الف ع

16 202 984

أ شطة االست داد
أوغندا

استعداد واستجابة للطوارئ

201048

االستعداد لتدفق الالجئين من جنوب السودان إلى شمال شرق أوغندا

 10فبراير/شباط 2017

280 373

سري النكا

استعداد واستجابة للطوارئ

201064

أنشطة االستعداد الخاصة في سري النكا الناجمة عن أثر الجفاف الشديد

 10مارس/آذار 2017

188 300

جمهورية الكونغو الديمقراطية

استعداد واستجابة للطوارئ

201087

أنشطة االستعداد الخاصة في منطقة كاساي في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 6يوليو/تموز 2017

272 008

الجنوب األفريقي

استعداد واستجابة للطوارئ

201093

االستعداد اإلقليمي لحاالت التشرد العابر للحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الكونغو،
وأنغوال ،وتنزانيا ،وزامبيا

 3أغسطس/آب 2017

254 859

اليمن

استعداد واستجابة للطوارئ

201095

دعم التصدي لمرض الكوليرا في اليمن

 27يوليو/تموز 2017

1 772 470

األردن

استعداد واستجابة للطوارئ

201099

أنشطة اال ستعداد الخاصة في األردن المتعلقة بتوسيع عملية الجدار الرملي

 23أغسطس/آب 2017

279 832

إكوادور

استعداد واستجابة للطوارئ

EC01

أنشطة االستعداد الخاصة المتعلقة بتدفق المهاجرين من فنزويال إلى األكوادور

 30أغسطس/آب 2017

152 250

زامبيا

استعداد واستجابة للطوارئ

201102

حساب االستجابة العاجلة من أجل االستعداد لطوارئ الالجئين في زامبيا

 13سبتمبر/أيلول 2017

107 649

كولومبيا

استعداد واستجابة للطوارئ

CO01

أنشطة االستعداد الخاصة في محافظات نورتي دي سانتاندير ،وأروكا ،والغواييرا ،فيما يتلق
باألزمة الحدودية اإلنسانية في فنزويال

 18سبتمبر/أيلول 2017

181 627
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2017

الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

ال خصصات ال وافق
عليها (دوالر أ
باستثناء تكاليف الدعم
ي ال باش ة

رقم
ال ش وع

اسم ال ش وع

تار خ ال وافقة

ليبيا

استعداد واستجابة للطوارئ

201112

تدابير االستعداد للطوارئ الرامية إلى مساندة المكتب القطري للب ا في ليبيا لدعم حالة األمن
واألمن الغذائي في البالد تمهيداً لتوسيع نطاق العملية ومن أجل حضور الب ا الكلي في
المكتب القطري

 5أكتوبر/تشرين األول 2017

828 800

طاجيكستان

استعداد واستجابة للطوارئ

201117

أنشطة االستعداد الخاصة في أرمينيا

 05ديسمبر/كانون األول 2017

278 503

زمبابوي

استعداد واستجابة للطوارئ

ZW01

ميزانية الحافظة القطرية – زمبابوي ()2021-2017

 05ديسمبر/كانون األول 2017

260 729

غرب أفريقيا

استعداد واستجابة للطوارئ

201118

أنشطة االستعداد الخاصة في منطقة الساحل

 27ديسمبر/كانون األول 2017

750 077

ال ج وع الف ع

ك )

5 607 477

خصصات
 18يناير/كانون الثاني 2017

5 800 000

جمهورية تنزانيا المتحدة

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200603

المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا

5 000 000

الصومال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 14فبراير/شباط 2017

الجزائر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200301

مساعدة الجئي الصحراء الغربية

 14فبراير/شباط 2017

1 458 952

مالوي

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200692

hالستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 27فبراير/شباط 2017

2 362 861

بيرو

عملية خاصة

201071

ت وفير الخبرة اللوجستية والبرمجية لدعم االستجابة الغذائية لحكومة بيرو

 03أبريل/نيسان 2017

278 335

زمبابوي

ميزانية حافظة قطرية

ZW01

ميزانية الحافظة القطرية – زمبابوي ()2021-2017

 04مايو/أيار 2017

934 579

رواندا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200744

المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين

 15مايو/أيار 2017

1 869 158

الصومال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 17مايو/أيار 2017

7 100 000

بوركينا فاسو

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200793

بناء القدرة على الصمود والحد من سوء التغذية

 02يناير/كانون الثاني 2017

1 401 869

النيجر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200961

تعزيز القدرة على الصمود في النيجر من خالل نهج متكامل متعدد القطاعات ومتعدد الشركاء
إزاء شبكات األمان والحد من مخاطر الكوارث

 02يناير/كانون الثاني 2017

7 943 925

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

21

ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2017

الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

رقم
ال ش وع

اسم ال ش وع

تار خ ال وافقة

ال خصصات ال وافق
عليها (دوالر أ
باستثناء تكاليف الدعم
ي ال باش ة

ك )

السنغال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200681

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

 02يناير/كانون الثاني 2017

1 028 037

دولة فلسطين

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200709

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 08يناير/كانون الثاني 2017

1 978 000

الصومال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتع زيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 08يناير/كانون الثاني 2017

9 400 000

أوغندا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 13يناير/كانون الثاني 2017

3 000 000

الكونغو

عملية طوارئ

201066

مساعدة السكان المشردين والمتضررين :مقاطعة بول

 15يناير/كانون الثاني 2017

1 652 392

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عملية طوارئ

201092

المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين بالنزاع في منطقة كاساي

 25أغسطس/آب 2017

5 140 186

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية خاصة

201106

عمليات خاصة لتعزيز سلسلة اإلمداد واتصاالت الطوارئ والتنسيق دعما ً لجزر شرق الكاريبي
المتضررة من إعصاري إيرما وخوزيه

 14سبتمبر/أيلول 2017

3 000 000

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش 2020-2017

 25سبتمبر/أيلول 2017

2 679 963

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية خاصة

عمليات خاصة لتعزيز سلسلة اإلمداد واتصاالت الطوارئ والتنسيق دعما ً لجزر شرق الكاريبي
المتضررة من إعصاري إيرما وخوزيه

 29سبتمبر/أيلول 2017

2 000 000

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش 2020-2017

 12أكتوبر/تشرين األول 2017

2 336 449

نيكاراغوا

ميزانية حافظة قطرية

NI01

ميزانية الحافظة القطرية – نيكاراغوا 2018-2018

 16أكتوبر/تشرين األول 2017

424 596

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عملية طوارئ

201092

المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين بالنزاع في منطقة كاساي

 16أكتوبر/تشرين األول 2017

9 345 794

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية ممتدة لإلغاثة
واإلنعاش

200490

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

 16أكتوبر/تشرين األول 2017

1 119 490

ميانمار

ميزانية حافظة قطرية

MM01

ميزانية الحافظة القطرية – ميانمار 2022-2018

 25أكتوبر/تشرين األول 2017

8 406 313

جمهورية الكونغو الدمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية – جمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

 14نوفمبر/تشرين الثاني 2017

5 000 000

BD01
201106
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الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

رقم
ال ش وع

اسم ال ش وع

تار خ ال وافقة

ال خصصات ال وافق
عليها (دوالر أ
باستثناء تكاليف الدعم
ي ال باش ة

ك )

جمهورية كوريا الشعبية
الديمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

KPCO

ميزانية الحافظة القطرية – جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 2020-2018

 27نوفمبر/تشرين الثاني 2017

1 869 159

الصومال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 01ديسمبر/كانون األول 2017

18 691 588

جمهورية الكونغو الدمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية – جمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

 15ديسمبر/كانون األول 2017

20 667 570

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 15ديسمبر/كانون األول 2017

531 900

ال ج وع الف ع

132 421 116

ال ج وع الكل

154 231 576
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الجهة ال تلقية

وع ال ش وع

اسم ال ش وع

رقم ال ش وع

عدد
ال ا الت
ال تجددة

ال خصصات ال وافق عليها
(دوالر أ ك ) باستثناء تكاليف
الدعم ي ال باش ة

أفغانستان

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201023

الدعم اإلنساني للعائدين األفغان من باكستان

1

73 466

الجزائر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200301

مساعدة الالجئين من الصحراء الغربية

1

289 230

أرمينيا

استعداد واستجابة للطوارئ

200968

أنشطة االستعداد الخاصة في أرمينيا

1

96 668

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01

الخطة االستراتيجية القطرية لبنغالديش ()2020-2017

1

2 336 449

بوليفيا

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201021

المساعدة للسكان المتأثرين بالجفاف في مقاطعة أورورو

1

69 938

جمهورية الكونغو عملية طوارئ
الديمقراطية

201092

عملية الطوارئ – جمهورية الكونغو الديمقراطية

2

5 031 289

جمهورية الكونغو عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش
الديمقراطية

200832

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى في جمهورية
الكونغو الديمقراطية

1

40 100

إكوادور

عملية طوارئ

200665

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الزالزل في إكوادور

3

1 507 888

هايتي

استعداد واستجابة للطوارئ

201031

االستعداد للطوارئ بشأن إعصار ماثيو

1

705

هايتي

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200618

تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي

2

573 614

ليبريا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200550

المساعدة الغذائية المقدَّمة إلى الالجئين والسكان المضيفين الضعفاء

1

115 425

مدغشقر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200735

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ،وبناء صمود
المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في مدغشقر

8

10 379 977

مالوي

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200692

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

4

4 498 001

موريتانيا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200640

حماية سبل كسب العيش ،وتخفيض نقص التغذية ،وبناء القدرة على الصمود من خالل شبكات األمان،
وإنشاء األصول ،وتنمية المهارات

1

293 582

نيبال

عملية طوارئ

200668

المساعدة الغذائية الطارئة للمجموعات السكانية المتضررة من الزلزال الذي أصاب نيبال

1

3 614 052
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نيبال

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

200983

االستجابة للجفاف في كارنالي

1

35 435

النيجر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200583

تعزيز القدرة على المقاومة لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن

1

42 058

النيجر

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200961

تعزيز القدرة على الصمود في النيجر من خالل نهج متكامل متعدد القطاعات ومتعدد الشركاء إزاء
شبكات األمان

3

3 049 112

نيجيريا

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

200969

الدعم المنقذ لألرواح لصغار األطفال المحرومين بشدة من األمن الغذائي والمتضررين من النزاع
وانعدام األمن في شمال شرق نيجيريا

1

12 379

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال
نيجيريا

8

15 000 000

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحاسم للسكان المتضررين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن أثرها
اإلقليمي

5

6 948 783

غرب أفريقيا

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201036

الدعم الموجه إلى األسر المتأثرة بالفيضانات وعواصف الرياح

1

58 027

الجنوب األفريقي

استعداد واستجابة للطوارئ

200979

تقديم ال دعم لمركز اللوجستيات والتنسيق المعني بالنينيو التابع للجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي

1

11 194

أمريكا الالتينية
والكاريبي

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201030

المساعدة لضحايا إعصار ماثيو في منطقة الكاريبي

2

434 899

أمريكا الالتينية
والكاريبي

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201104

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في غرب الكاريبي

2

84 988

أمريكا الالتينية
والكاريبي

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200490

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

2

918 425

أمريكا الالتينية
والكاريبي

عملية خاصة

201106

عمليات خاصة لتعزيز سلسلة اإلمداد واتصاالت الطوارئ والتنسيق دعما ً لجزر شرق الكاريبي
المتضررة من إعصاري إيرما وخوزيه

1

2 000 000

باكستان

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200867

االنتقال :نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان

1

2 239 044
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الفلبين

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201084

االستجابة العاجلة لألشخاص المتضررين من النزاع المسلح في مدينة ماراوي

1

443

الكونغو

عملية طوارئ

201066

مساعدة السكان المشردين والمتضررين :مقاطعة بول

2

622 722

الكونغو

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201039

المساعدة للسكان المشردين في محافظة بول

1

467 289

جمهورية الكونغو عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش
الديمقراطية

200147

مساعدة الالجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية واألطفال من المجتمعات المضيفة بما في ذلك
السكان األصليون في مقاطعة ليكواال في جمهورية الكونغو

1

138 291

رواندا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200744

المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين

3

1 500 000

سيراليون

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201097

المساعدة الطارئة للمجتمعات المتضررة من االنهياالت الوحلية والفيضانات في سيراليون

1

555 471

الصومال

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن الغذائي

21

34 234 544

جنوب السودان

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201013

عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان

2

251 441

سري النكا

استعداد واستجابة للطوارئ

201064

أنشطة االستعداد الخاصة في سري النكا الناجمة عن أثر الجفاف الشديد

1

11 891

سوازيالند

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

200954

تقديم مساعدة طارئة لألسر الضعيفة المتضررة من الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو في سوازيالند

1

809

جمهورية تنزانيا
المتحدة

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200603

المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا

3

1 205 832

أوغندا

استعداد واستجابة للطوارئ

201048

االستعداد لتدفق الالجئين من جنوب السودان إلى شمال شرق أوغندا (إقليم كاراموجا)

1

25 841

أوغندا

عملية طوارئ ممولة من حساب
االستجابة العاجلة

201010

استجابة المكتب القطري ألوغندا لتدفق الالجئين من جنوب السودان

1

31 969

أوغندا

عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

8

8 964 825
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اليمن

عملية طوارئ

200890

مساعدة غذائية طارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمتضررين من النزاع في اليمن

5

6 547 043

زامبيا

استعداد واستجابة للطوارئ

200911

نظم رصد متزايدة توقعا ألثر ظاهرة النينيو في عام  2016في زامبيا

1

145 193

ال ج وع الكل

114 458 332
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سلف اإلق اض الداخل لل ش وعات
أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 03يناير/كانون
الثاني 2017

7 476 635

غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحا سم للسكان المتضررين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي

 06يناير/كانون
الثاني 2017

739 645

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 06يناير/كانون
الثاني 2017

23 364 485

مدغشقر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200735

االستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ،وبناء
صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في مدغشقر

 10يناير/كانون
الثاني 2017

2 018 690

جمهورية تنزانيا المتحدة

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200603

المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا

 16يناير/كانون
الثاني 2017

4 672 897

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 18يناير/كانون
الثاني 2017

13 155 035

جمهورية أفريقيا الوسطى

عملية خاصة

201045

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 25يناير/كانون
الثاني 2017

384 115

رواندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200744

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 26يناير/كانون
الثاني 2017

1 401 870

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 27يناير/كانون
الثاني 2017

14 498 725

سيراليون

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200938

إعادة بناء األمن الغذائي والتغذوي وتعزيز قدرات إدارة الكوارث في سيراليون

 31يناير/كانون
الثاني 2017

1 425 367

العراق

عملية طوارئ

200677

تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة العراق

 03فبراير/شباط
2017

3 959 383

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 03فبراير/شباط
2017

11 435 236

سوازيالند

عملية طوارئ

200974

المساعدة الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في سوازيالند

 07فبراير/شباط
2017

815 000
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السودان

عملية خاصة

201043

تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في جمهورية جنوب السودان

 07فبراير/شباط
2017

422 217

جنوب السودان

عملية طوارئ

200859

عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان

 07فبراير/شباط
2017

9 387 162

السودان

عملية خاصة

201043

تقديم خدمات النقل الجوي للمساعدة اإلنسانية في جمهورية جنوب السودان

 07فبراير/شباط
2017

2 841 121

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 07فبراير/شباط
2017

99 492 314

الجزائر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200301

مساعدة الجئي الصحراء الغربية

 07فبراير/شباط
2017

797 933

العراق

عملية طوارئ

200677

تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة العراق

 08فبراير/شباط
2017

7 733 856

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعد ة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 08فبراير/شباط
2017

69 535 324

شرق أفريقيا/الجنوب األفريقي

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحاسم للسكان المتضررين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي

 08فبراير/شباط
2017

506 660

الجمهورية العربية السورية

عملية خاصة

200788

تعزيز القدرة اللوجستية واتصاالت الطوارئ والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في الجمهورية
العربية السورية

 08فبراير/شباط
2017

1 496 125

رواندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200744

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 17فبراير/شباط
2017

897 675

أفغانستان

عملية خاصة

200870

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في أفغانستان

 17فبراير/شباط
2017

826 139

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 20فبراير/شباط
2017

40 159 709

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 21فبراير/شباط
2017

3 637 850
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غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 21فبراير/شباط
2017

949 990

أفغانستان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200447

تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

 21فبراير/شباط
2017

1 068 498

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 21فبراير/شباط
2017

6 283 725

زمبابوي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200944

بناء القدرة على الصمود من أجل القضاء على الجوع

 24فبراير/شباط
2017

760 256

مالوي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200692

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 27فبراير/شباط
2017

1 488 887

اليمن

عملية خاصة

200841

تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن

 28فبراير/شباط
2017

1 869 158

شرق أفريقيا/الجنوب األفريقي

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحاسم للسكان المتضر رين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي

 01مارس/آذار
2017

1 703 139

تشاد

عملية خاصة

201044

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد

 01مارس/آذار
2017

1 230 137

باكستان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200867

االنتقال :نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان

 01مارس/آذار
2017

14 307 692

دولة فلسطين

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200709

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 02مارس/آذار
2017

598 450

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المن قذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 06مارس/آذار
2017

1 944 962

جمهورية أفريقيا الوسطى

عملية خاصة

201045

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 06مارس/آذار
2017

2 102 804

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200832

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى في
جمهورية الكونغو الديمقراطية

 06مارس/آذار
2017

11 569 057

WFP/EB.A/2018/6-D/1/Rev.1

30

ال لحق ال ابع :خصصات
الجهة ال تلقية

ال ش وع

وع
ال ش وع

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل

اسم ال ش وع

تار خ ال وافقة

ال خصص ال ت د (دوالر أ ك )
باستثناء تكاليف الدعم ي ال باش ة

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 07مارس/آذار
2017

4 132 121

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 09مارس/آذار
2017

3 349 155

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 16مارس/آذار
2017

15 000 000

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 20مارس/آذار
2017

1 268 113

نيجيريا

عملية خاصة

201032

تعزيز القدرة اللوجستية وتنسيق قطاع اتصاالت الطوارئ وخدماته لتقوية االستجابة اإلنسانية في
شمال شرق نيجيريا

 22مارس/آذار
2017

187 016

ليسوتو

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200980

دعم السكان المتأثرين بالجفاف

 23مارس/آذار
2017

1 121 495

السلفادور

ميزانية حافظة
قطرية

ميزانية حافظة قطرية السلفادور2017-2021

 24مارس/آذار
2017

371 652

السودان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200808

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من الضعف المزمن

 24مارس/آذار
2017

2 084 564

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 27مارس/آذار
2017

4 982 097

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 27مارس/آذار
2017

11 214 953

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 27مارس/آذار
2017

7 200 000

مالوي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200692

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 28مارس/آذار
2017

992 730

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 29مارس/آذار
2017

839 622

SV01
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تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن

 29مارس/آذار
2017

555 883

اليمن

عملية خاصة

200841

ميزانية الحافظة القطرية – السلفادور 2021-2017

 29مارس/آذار
2017

700 935

السلفادور

ميزانية حافظة
قطرية

SV01

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 29مارس/آذار
2017

33 200 000

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

 03أبريل/نيسان
2017

1 496 125

دولة فلسطين

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200709

المساعدة الغذائية للسكان المحرومين من األمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة

6 561 772

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء ا لقدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 10أبريل/نيسان
2017

السودان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200808

دعم األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من النزاع والذين يعانون من الضعف المزمن

 12أبريل/نيسان
2017

7 524 830

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 13أبريل/نيسان
2017

588 957

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 18أبريل/نيسان
2017

1 773 181

سوازيالند

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200974

المساعدة الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف في سوازيالند

 21أبريل/نيسان
2017

992 122

جمهورية إيران اإلسالمية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200310

المساعدة الموجَّهة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق في جمهورية إيران اإلسالمية

 28أبريل/نيسان
2017

793 698

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200490

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

 03مايو/أيار
2017

841 120

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 03مايو/أيار
2017

10 678 444

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 04مايو/أيار
2017

30 088 226
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أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 05مايو/أيار
2017

8 037 383

الجزائر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200301

مساعدة الجئي الصحراء الغربية

 11مايو/أيار
2017

2 976 361

جنوب السودان

عملية طوارئ

200859

عملية الطوارئ استجابة للنزاع في جنوب السودان

 12مايو/أيار
2017

9 445 006

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 15مايو/أيار
2017

2 200 000

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 15مايو/أيار
2017

55 990 461

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء القدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 17مايو/أيار
2017

2 407 490

أفغانستان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200447

تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

 17مايو/أيار
2017

14 018 692

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 22مايو/أيار
2017

30 442 236

جمهورية الكونغو الديمقراطية

عملية خاصة

201016

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا

 19مايو/أيار
2017

2 102 803

بنغالديش

ميزانية حافظة
قطرية

BD01

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش 2020-2017

 23مايو/أيار
2017

280 373

العراق

عملية طوارئ

200677

تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة العراق

 25مايو/أيار
2017

20 200 463

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 02يناير/كانون
الثاني 2017

31 019 108

بوركينا فاسو

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200793

بناء القدرة على الصمود والحد من سوء التغذية

 02يناير/كانون
الثاني 2017

747 663
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النيجر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200961

تعزيز القدرة على الصمود في النيجر من خالل نهج متكامل متعدد القطاعات ومتعدد الشركاء
إزاء شبكات األمان

 02يناير/كانون
الثاني 2017

202 949

السنغال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200681

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

 02يناير/كانون
الثاني 2017

162 359

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء القدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 02يناير/كانون
الثاني 2017

4 822 563

زمبابوي

ميزانية حافظة
قطرية

ZW01

ميزانية الحافظة القطرية – زمبابوي ()2021-2017

 02يناير/كانون
الثاني 2017

467 290

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 6يناير/كانون
الثاني 2017

20 000 000

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 12يناير/كانون
الثاني 2017

1 597 000

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء القدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 21يناير/كانون
الثاني 2017

1 903 768

العراق

عملية طوارئ

200677

تقديم المساعدة الطارئة للسكان المتأثرين بأزمة العراق

 21يناير/كانون
الثاني 2017

17 182 714

كينيا

برنامج قطري

200680

برنامج قطر – كينيا ()2018-2014

 22يناير/كانون
الثاني 2017

1 488 184

الكونغو

برنامج قطري

200648

برنامج قطري – الكونغو ()2018-2015

 27يناير/كانون
الثاني 2017

719 641

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 29يناير/كانون
الثاني 2017

5 599 104

مدغشقر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200735

الستجابة الحتياجات األمن الغذائي والتغذية للسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ،وبناء
صمود المجتمعات المحلية التي تعاني من انعدام األمن الغذائي في مدغشقر

 30يناير/كانون
الثاني 2017

751 974

مدغشقر

برنامج قطري

200733

برنامج قطري – مدغشقر ()2019-2015

 30يناير/كانون
الثاني 2017

1 986 518
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مالي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200719

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

 30يناير/كانون
الثاني 2017

1 747 809

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 30يناير/كانون
الثاني 2017

9 634 839

السودان

ميزانية حافظة
قطرية

ميزانية الحافظة القطرية – السودان ()2018-2017

 4يوليو/تموز
2017

5 134 998

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 4يوليو/تموز
2017

4 030 521

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء القدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 10يوليو/تموز
2017

3 189 690

جمهورية تنزانيا المتحدة

ميزانية حافظة
قطرية

ميزانية الحافظة القطرية – تنزانيا ()2021-2017

 12يوليو/تموز
2017

761 058

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 12يوليو/تموز
2017

11 214 953

تشاد

عملية خاصة

201044

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد

 24يوليو/تموز
2017

350 467

إثيوبيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

 25يوليو/تموز
2017

35 514 018

جنوب السودان

عملية خاصة

200778

أنشطة مجموعة اللوجستيات دعما لمجتمع المنظمات اإلنسانية في جنوب السودان

 26يوليو/تموز
2017

5 240 632

مالي

عملية خاصة

201047

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا

 27يوليو/تموز
2017

560 747

مالي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200719

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

 28يوليو/تموز
2017

3 145 124

اليمن

عملية خاصة

200841

تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن

 28يوليو/تموز
2017

1 275 876

SD01

TZ01
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كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 28يوليو/تموز
2017

4 672 897

رواندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200744

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 28يوليو/تموز
2017

3 271 028

زمبابوي

ميزانية حافظة
قطرية

ZW01

ميزانية حافظة قطرية – زمبابوي ()2021-2017

 28يوليو/تموز
2017

7 030 573

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 28يوليو/تموز
2017

22 429 907

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 4أغسطس/آب
2017

3 189 690

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 7أغسطس/آب
2017

2 803 738

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 8أغسطس/آب
2017

22 484 882

أنغوال

عملية طوارئ

201083

المساعدة الغذائية الطارئة في أنغوال لالجئين المتأثرين بالنزاع

 9أغسطس/آب
2017

3 294 392

أفغانستان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200447

تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

 14أغسطس/آب
2017

6 728 972

جيبوتي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200824

تعزيز القدرة على الصمود بين سكان الريف والحضر والالجئين المعرضين للهشاشة المزمنة
وتخفيض نقص التغذية

 16أغسطس/آب
2017

700 831

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200490

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

 16أغسطس/آب
2017

1 051 362

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200490

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

 16أغسطس/آب
2017

2 453 271

النيجر

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200961

تعزيز القدرة على الصمود في النيجر من خالل نهج متكامل متعدد القطاعات ومتعدد الشركاء
إزاء شبكات األمان

 16أغسطس/آب
2017

2 056 074
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تشاد

عملية خاصة

201044

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد

 17أغسطس/آب
2017

315 420

ميانمار

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200299

دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي

 17أغسطس/آب
2017

4 579 268

شرق أفريقيا/الجنوب األفريقي

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحاسم للسكان المتضررين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي

 18أغسطس/آب
2017

1 495 327

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 21أغسطس/آب
2017

15 700 935

مالوي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200692

االستجابة لالحتياجات اإلنسانية وتعزيز القدرة على الصمود

 23أغسطس/آب
2017

10 514 018

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200737

المساعدة الغذائية لالجئين

 23أغسطس/آب
2017

2 102 803

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 24أغسطس/آب
2017

50 003 736

غرب أفريقيا/الجنوب األفريقي

عملية طوارئ

200799

توفير الدعم الحاسم للسكان المتضررين من األزمة الجارية في جمهورية أفريقيا الوسطى ومن
أثرها اإلقليمي

 24أغسطس/آب
2017

4 336 448

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 24أغسطس/آب
2017

1 765 439

جمهورية أفريقيا الوسطى

عملية خاصة

201045

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 24أغسطس/آب
2017

1 401 869

إثيوبيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200700

المساعدة الغذائية لالجئين

 24أغسطس/آب
2017

14 953 271

إثيوبيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

 25أغسطس/آب
2017

13 240 795

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 25أغسطس/آب
2017

6 542 056
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اليمن

عملية خاصة

200841

تعزيز القدرة اللوجستية واالتصاالت والتنسيق لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن

 29أغسطس/آب
2017

5 607 477

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المن قذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 29أغسطس/آب
2017

2 126 814

السودان

ميزانية حافظة
قطرية

SD01

ميزانية الحافظة القطرية-السودان ()2018-2017

 30أغسطس/آب
2017

773 411

باكستان

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200867

االنتقال :نحو الصمود والقضاء على الجوع في باكستان

 31أغسطس/آب
2017

2 077 268

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 31أغسطس/آب
2017

19 419 832

ميانمار

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200299

دعم االنتقال عن طريق الحد من انعدام األمن الغذائي

 4سبتمبر/أيلول
2017

402 600

جمهورية تنزانيا المتحدة

ميزانية حافظة
قطرية

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية – تنزانيا ()2021-2017

 5سبتمبر/أيلول
2017

4 614 981

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200736

ربط اإلغاثة بالقدرة على الصمود في األراضي القاحلة وشبه القاحلة

 6سبتمبر/أيلول
2017

3 551 617

غرب أفريقيا

عملية طوارئ

200777

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في
شمال نيجيريا

 7سبتمبر/أيلول
2017

2 126 814

نيبال

عملية طوارئ

201101

االستجابة الطارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في المحافظات المتضررة
بشدة من الفيضانات في جنوب نيبال

 8سبتمبر/أيلول
2017

747 664

نيبال

عملية طوارئ

201101

االستجابة الطارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في المحافظات المتضررة
بشدة من الفيضانات في جنوب نيبال

 8سبتمبر/أيلول
2017

373 832

نيبال

عملية طوارئ

201101

االستجابة الطارئة للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في المحافظات المتضررة
بشدة من الفيضانات في جنوب نيبال

 8سبتمبر/أيلول
2017

547 631

هايتي

عملية ممتدة
لإلغاثة
واإلنعاش

200618

تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي

 8سبتمبر/أيلول
2017

2 990 654
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أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 11سبتمبر/أيلول
2017

1 177 422

أوغندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

 11سبتمبر/أيلول
2017

11 962 616

السودان

ميزانية حافظة
قطرية

SD01

ميزانية الحافظة القطرية – السودان ()2018-2017

 13سبتمبر/أيلول
2017

7 300 000

السودان

ميزانية حافظة
قطرية

SD01

ميزانية الحافظة القطرية – السودان ()2018-2017

 13سبتمبر/أيلول
2017

6 297 000

جمهورية تنزانيا المتحدة

ميزانية حافظة
قطرية

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية – تنزانيا ()2021-2017

 15سبتمبر/أيلول
2017

3 891 237

بنغالديش

ميزانية حافظة
قطرية

BD01

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش ()2020-2017

 22سبتمبر/أيلول
2017

6 665 831

الكونغو

عملية طوارئ

201066

مساعدة السكان المشردين والمتضررين :مقاطعة بول

 25سبتمبر/أيلول
2017

827 280

جمهورية تنزانيا المتحدة

ميزانية حافظة
قطرية

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية – تنزانيا ()2021-2017

 25سبتمبر/أيلول
2017

253 686

تشاد

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200713

بناء القدرة على الصمود ،حماية سبل العيش ،والحد من سوء التغذية لالجئين والعائدين والسكان
الضعفاء اآلخرين

 25سبتمبر/أيلول
2017

7 252 133

إثيوبيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

 26سبتمبر/أيلول
2017

26 168 224

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 3أكتوبر/تشرين
األول 2017

2 372 246

بنغالديش

ميزانية حافظة
قطرية

ميزانية الحافظة القطرية – بنغالديش ()2020-2017

 9أكتوبر/تشرين
األول 2017

2 301 869

رواندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 12أكتوبر/تشرين
األول 2017

99 742

BD01
200744
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ميزانية الحافظة القطرية – طاجيكستان 2019-2018

 19أكتوبر/تشرين
األول 2017

1 505 209

طاجكستان

ميزانية حافظة
قطرية

TJ01

 31أكتوبر/تشرين
األول 2017

307 659

كوبا

عملية طوارئ

201108

المساعدة الغذائية الطارئة لضحايا إعصار إيرما في كوبا

898 634

رواندا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200744

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى

 3نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

مالي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200719

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

 3نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

991 888

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 3نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

56 074 765

بوروندي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200655

مساعدة الالجئين والسكان الضعفاء المحرومين من األمن الغذائي

 14نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

747 663

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

 15نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

4 341 830

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200987

تقديم مساعدة غذائية لالجئين والسكان الضعفاء في األردن ولبنان والعراق وتركيا ومصر
المتأثرين بالقالقل في سوريا

 16نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

1 869 159

كوبا

ميزانية حافظة
قطرية

CU01

ميزانية الحافظة القطرية – كوبا )(2018–2018

 17نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

542 700

أمريكا الالتينية والكاريبي

عملية طوارئ

201109

المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات المحلية المتأثرة بإعصار ماثيو في كوبا

 21نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

1 051 401

السودان

ميزانية حافظة
قطرية

SD01

ميزانية الحافظة القطرية – السودان ()2018-2017

 24نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

1 513 128

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ميزانية حافظة
قطرية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية – جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020-2018

 24نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

814 093

كوبا

عملية طوارئ

201108

المساعدة الغذائية الطارئة لضحايا إعصار إيرما في كوبا

 28نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

683 840
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السودان

ميزانية حافظة
قطرية

SD01

ميزانية الحافظة القطرية – السودان ()2018-2017

 29نوفمبر/تشرين
الثاني 2017

434 183

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ميزانية حافظة
قطرية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية – جمهورية الكونغو الديمقراطية ()2020-2018

 1ديسمبر/كانون
األول 2017

1 217 335

الجمهورية العربية السورية

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200988

المساعدة الغذائية الطارئة للسكان المتأثرين بالقالقل في الجمهورية العربية

 7ديسمبر/كانون
األول 2017

5 991 729

الصومال

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200844

الحد من سوء التغذية وتعزيز القدرة على الصمود إزاء الصدمات من أجل تمتع الصومال باألمن
الغذائي

 19ديسمبر/كانون
األول 2017

21 682 243

دولة فلسطين

ميزانية حافظة
قطرية

PS01

ميزانية الحافظة القطرية – دولة فلسطين ()2022-2018

 22ديسمبر/كانون
األول 2017

747 664

مدغشقر

ميزانية حافظة
قطرية

MG01

ميزانية الحافظة القطري – مدغشقر ()2019-2018

 22ديسمبر/كانون
األول 2017

3 014 018

Turkey

ميزانية حافظة
قطرية

TR01

ميزانية الحافظة القطرية – تركيا ))2018–2018

 29ديسمبر/كانون
األول 2017

6 196 262

ج وع سلف اإلق اض الداخل لل ش وعات

1 277 723 855

سلف الت و ل بالسلف الكبي ة
مالي

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200719

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

 07فبراير/شباط
2017

9 345 794

إثيوبيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200700

المساعدة الغذائية لالجئين

 07فبراير/شباط
2017

18 691 589

كينيا

عملية ممتدة
لإلغاثة واإلنعاش

200737

تقديم المساعدة الغذائية لالجئين

 07فبراير/شباط
2017

ج وع سلف الت و ل بالسلف الكبي ة
ج وع سلف

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل

سلف الخد ات ال ؤسسية
سلف

فق ال يز ة ال أس الية

7 943 925
35 981 308
1 313 705 163
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مرفق تحسين المباني الميدانية

 10مارس/آذار
2017

1 500 000

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم
اللوجستيات

حساب خاص

SLES2000040

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

 23يناير/كانون
الثاني 2017

2 550 000

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم
اللوجستيات

حساب خاص

SLES2000040

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

 20أبريل/نيسان
2017

1 650 000

ج وع سلف

فق ال يز ة ال أس الية

5 700 000

ال سوم على سلف الخد ات
الحساب الخاص لمكتب التقييم

حساب خاص

SAOE2000039

الحساب الخاص لمكتب التقييم

 03يناير/كانون
الثاني 2017

13 975

الحساب الخاص لألمن الميداني

حساب خاص

SSEC2000037

الحساب الخاص لألمن الميداني

 13يناير/كانون
الثاني 2017

367 762

الحساب الخاص لمكتب التقييم

حساب خاص

SAOE2000039

الحساب الخاص لمكتب التقييم

 01فبراير/شباط
2017

37 170

الحساب الخاص لألمن الميداني

حساب خاص

SICT2000025

حساب خاص للميدان والطوارئ

 03فبراير/شباط
2017

1 500 000

الحساب الخاص لبرنامج رفاه
الموظفين

حساب خاص

SAWP2000044

الحساب الخاص لبرنامج رفاه الموظفين

 25أبريل/نيسان
2017

350 000

حساب خاص للمبالغ المستردة
لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

حساب خاص

SREC2000036

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

 22ديسمبر/كانون
األول 2017

2 110 000

ج وع ال سوم على سلف الخد ات

4 378 907

ج وع سلف الخد ات ال ؤسسية

10 078 907

ال ج وع الكل

1 323 784 070
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