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تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع الب ا
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تق عن استخدام آليات الت و ل بالسلف ف الب ا
( 1نا /كا ون الثا –  31د س ب /كا ون ا ول )2018
ش وع الق ار
يحيط المجلس علما بالوثيقة "تقرير عن استخدام آليات التمويل بالسلف في الب ا

( 1يناير/كانون الثاني –  31ديسمبر/كانون األول

 ،)WFP/EB.A/2019/6-H/1( ")2018ويوافق على زيادة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  500مليون دوالر أمريكي إلى
 560مليون دوالر أمريكي.

قد ة
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مول برنامج األغذية العالمي (الب ا ) تماما بمساهمات طوعية تستخدم في تقديم مساعدات في الوقت المناسب إلى األشخاص
يُ َّ
الذين يخدمهم الب ا  .ويتسم توقيت المساهمات بأهمية حاسمة في التمكين من تقديم الموارد بأقصى درجة ممكنة من السرعة
إلى األشخاص الضعفاء المحتاجين الذين يتألفون في جانب كبير منهم من نساء وأطفال .وتتيح أدوات التمويل بالسلف للب ا
االستجابة بسرعة الحتياجات البرامج.
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ويبين هذا التقرير استخدام أدوات التمويل في عام  2018بما يشمل اإلفراج عن األموال للبرامج من اإلقراض الداخلي
للمشروعات وحساب االستجابة العاجلة من أجل شراء األغذية وتخزينها مسبقا قبل تلقي الطلبات من البرامج ،ومن أجل الخدمات
المؤسسية.



هذا مشروع قرار ،ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس ،يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد S. O’Brien

السيد C. Gardner

مدير شعبة الميزانية والبرمجة

نائب مدير

ونائب رئيس الشؤون المالية

شُعبة الميزانية والبرمجة

هاتف066513-2682 :

هاتف066513-2077 :

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الت و ل بالسلف لإلف اج عن ا وال لل ش وعات
-3

واصل الب ا
)1

في عام  2018استخدام ثالث آليات لتزويد البرامج بسلطة التمويل بالسلف أو بسلطة اإلنفاق منها مقدما:

اإلقراض الداخلي للمشروعات )1(.توفر هذه اآللية للبرامج سلطة اإلنفاق قبل تأكيد المساهمات المقدمة إلى تلك البرامج
بضمان المساهمات المتوقعة للسلف .ويبلغ سقف هذا المرفق  570مليون دوالر أمريكي ،ويمثل االحتياطي التشغيلي
البالغ  95.2مليون دوالر أمريكي والذي يرفع مستواه التمويلي بنسبة  ،1:6شبكة أمان في حال تأخر المساهمة المتوقعة.

)2

التمويل بالسلف الكلية .تشكل هذه اآللية جزءا فرعيا من اإلقراض الداخلي للمشروعات وتدار ضمن حدود سقفه المحدد
بمبلغ  570مليون دوالر أمريكي ،ولكن سلطة اإلنفاق تستند إلى مجمل توقعات التمويل كضمان وليس إلى مساهمات
محددة متوقعة .وبدأ استخدام التمويل بالسلف الكلية على سبيل التجربة في عام  ،2016واستمر استخدامه في تقديم
مبالغ محدودة من سلف التمويل في عامي  2017و.2018

)3

حساب االستجابة العاجلة .يم ّكن حساب االستجابة العاجلة الب ا

من تقديم مساعدات عاجلة في الحاالت التي تشكل

تهديدا لألرواح في ظل عدم وجود مساهمات متوقعة .ويمثل حساب االستجابة العاجلة احتياطيا ماليا يحدده المجلس
التنفيذي .وتسحب األموال مباشرة من االحتياطي ويمكن أن "تعاد إليه" األموال المخصصة من قبل لبرنامج ما عندما
تُسدَّد مخصصاته من مساهمات المانحين المقدمة مباشرة إلى ذلك البرنامج (انظر الملحق الثالث) .وتُجدَّد موارد حساب
االستجابة العاجلة من خالل المساهمات المباشرة من المانحين (انظر الملحق األول) .ويبلغ المستوى المستهدف لحساب
()2

االستجابة العاجلة في كل فترة مالية  200مليون دوالر أمريكي.
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ويوضح الشكل  1العملية المستخدمة لتحديد ما إذا كان سيجري استخدام اإلقراض الداخلي للمشروعات أم حساب االستجابة
العاجلة.

المكون الوحيد لمرفق تمويل رأس المال العامل في الب ا .
( )1اإلقراض الداخلي للمشروعات هو
ّ ِّ
( )2الوثيقة  ،WFP/EB.2/2014/5-A/1الفقرات من  9إلى .11
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الشكل  :1ع لية البت في ا إذا كان سيج ي استخدام اإلق اض الداخل لل ش وعات أم حساب االستجابة ال اجلة
هل يمثل الطلب
احتياجات تنطوي
على تهديد لألرواح
هل يمثل الطلب أكبر
االحتياجات ،وهل يتاح تمويل
متعدد األطراف على سبيل
الضمان؟

ع لية طلب
ال ساعدة
هل يستند المشروع إلى مساهمات متوقعة كضمان؟

حساب االستجابة ال اجلة
آلية ال ساعدة

اإلق اض الداخل لل ش وعات
 570ليون دوالر أ ك

هل تقدَّم مخصصات حساب االستجابة العاجلة كمنحة؟

هل ترد الحقا مساهمة مؤهلة للسداد؟

السداد
تم سداد الق ض؛
وجددت ا وال

تم تحو ل الق ض
إلى نحة
نسبة الرفع المالي  6إلى 1

شبكات ا ان

رصيد حساب االستجابة ال اجلة

االحتياط التشغيل ( 95.2ليون دوالر أ

ك )

استخدام اإلق اض الداخل لل ش وعات ف عام 2018
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يستخدم اإلقراض الداخلي للمشروعات لتزويد المشروعات بسلطة إنفاق عندما توجد مساهمات متوقعة وال تفرض أي قيود
على استخدام تلك المساهمات كضمان للسلفة .ويستخدم هذا الشكل من التمويل بالسلف منذ عام  .2004ويبين الجدول  1أعداد
وقيم السلف المقدمة منذ ذلك الحين .وفي عام  ،2018بلغ مجموع قيمة السلف المقدمة  1.248مليار دوالر أمريكي (انظر
الملحق الرابع) ،بانخفاض طفيف قدره  2في المائة مقارنة بعام  ،2017على الرغم من أن انخفاض عدد السلف المقدمة أسفر
عن زيادة في متوسط قيمة كل سلفة .وقدمت سلف اإلقراض الداخلي للمشروعات إلى  52عملية ،بما فيها  37خطة استراتيجية
قطرية من خالل ميزانيات الحوافظ القطرية التي بلغت  68.7في المائة من مجموع قيمة السلف .وخصصت السلف المتبقية
لعمليات ممتدة لإلغاثة واإلنعاش بنسبة بلغت  15.5في المائة من مجموع القيمة ،ولعمليات الطوارئ بنسبة  15في المائة،
والعمليات الخاصة بنسبة  0.7في المائة ،والمشروعات اإلنمائية بنسبة  0.1في المائة.
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الجدول  :1اإلق اض الداخل لل ش وعات2018-2004 ،
السنة

عدد السلف

قي ة السلف

(ب ال ين الدوالرات ا

توسط قي ة السلفة

كية)

(ب ال ين الدوالرات ا

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

2018

148

1 248.5

8.4

1 332

8 574.1

6.4

ال ج وع
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وقدِّّمت أكبر السلف في عام  2018إلى عمليات الب ا

كية)

في الجمهورية العربية السورية ( 193.1مليون دوالر أمريكي)،

وجنوب السودان ( 131.4مليون دوالر أمريكي) ،ولبنان ( 104.1مليون دوالر أمريكي) ،وغرب أفريقيا ( 102.1مليون دوالر
أمريكي) ،واألردن ( 99.4مليون دوالر أمريكي) ،واليمن ( 75.2مليون دوالر أمريكي) .وحصلت تلك العمليات الست وحدها
على  37سلفة – أي  25في المائة من جميع السلف المقدمة خالل السنة – واستأثرت بما نسبته  56.5في المائة من مجموع
قيمة سلف اإلقراض الداخلي للمشروعات خالل عام .2018
يجي ا
شكلت حالة األمن الغذائي والتغذية في شمال شرق نيجيريا خالل عام  2018مصدر قلق بالغ ،فقد بقيت أعداد كبيرة من السكان
سبل كسب العيش واألسواق .وفي نهاية عام  ،2018أشارت تقديرات المنظمة
تعاني انعدام األمن الغذائي نتيجة استمرار اختالل ُ
الدولية للهجرة إلى أن  2.3مليون من المشردين داخليا يعيشون في منطقة حوض بحيرة تشاد ،منهم  2مليون في نيجيريا.
وساهم اإلقراض الداخلي للمشروعات بدور حاسم في المساعدة على تلبية االحتياجات اإلنسانية الكبيرة في شمال شرق نيجيريا في
الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر/تشرين األول  2018عن طريق توفير سلف تمويل مكنت الب ا

من شراء األغذية في المواعيد

المقررة ،وتالفي انقطاع خطوط اإلمداد ،وتقديم مساعدات غذائية دون انقطاع على النطاق المطلوب خالل موسم الجدب.
وأتاح أيضا التمويل المرن واستخدام مرفق اإلدارة الشاملة للسلع للب ا
الضعفاء في األنحاء الشمالية الشرقية طوال عام  .2018وتم َّكن الب ا

تلبية االحتياجات الماسة لنحو  1.3مليون شخص من

من خالل عمله مع الشركاء المتعاونين من تكييف مساعدات

الطوارئ وتوجيهها بأفضل الطرق التي تفي باحتياجات النازحين الجدد الفارين من النزاع في والية بورنو .وس َّهل استخدام هذه
األموال والحصول عليها مبكرا من تخزين أغذية الطوارئ مسبقا في المواقع "الساخنة" ،وهو ما كانت له قيمة كبيرة في ظل أجواء
التقلبات الشديدة التي خيمت على األزمة الجارية.

WFP/EB.A/2019/6-H/1

5

الج هور ة ال بية السور ة
لم يقدَّم أي تمويل كبير للخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة االنتقالية للجمهورية العربية السورية خالل الربع األول من عام .2018
وأسفر ذلك عن انخفاض عدد المستفيدين المستهدفين من  3.5مليون إلى  2.9مليون مستفيد .وفي الوقت ذاته فإن األزمات في الغوطة
الشرقية وشمال حمص واألنحاء الشمالية الغربية والجنوبية من البلد ،اقتضت من الب ا

تقديم مساعدات غذائية طارئة.

وم َّكنت سلفة من آلية اإلقراض الداخلي للمشروعات بما قيمته  82مليون دوالر أمريكي في مايو/أيار  2018المكتب القطري من
تغطية النقص الوشيك في الموارد في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب  2018وتكوين مخزون داخل البلد لضمان توفير سلة غذائية
مستقرة وعمليات توزيع منتظمة.
وفي يوليو/تموز ،ساعدت سلف إضافية بما قيمته  56مليون دوالر أمريكي المكتب القطري على تالفي انقطاع خطوط اإلمداد الذي
كان من المتوقع أن يبدأ في أكتوبر/تشرين األول  ،2018مما مكنه من تجنب توقف تقديم المساعدات الغذائية عن طريق شراء
حصص غذائية إضافية وإعادة تعديل استراتيجيته بشأن تدبير الموارد .وازدادت مخزونات األغذية تدريجيا ووفرت بالتالي مخزونا
احتياطيا للحماية من اختالل اإلمدادات وزيادة االحتياجات الممكنة الحدوث دائما في بيئة العمل المعقدة في الجمهورية العربية
السورية حيث ال ُمهل الزمنية طويلة وإجراءات االستيراد مقيدة .وشملت مشتريات المواد الغذائية التي مولتها السلف حصصا غذائية
مسبقة التغليف من تركيا ،وسلعا معبأة داخل الجمهورية العربية السورية .ونتيجة لذلك ،ازداد عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية
العامة الذين تم الوصول إليهم شهريا من  2.9مليون مستفيد في مطلع السنة إلى  3.6مليون مستفيد في ديسمبر/كانون األول .وسهل
أيضا توفر السلف اضطالع البرنامج بالتخطيط وكما ساعده على إنفاق المساهمات في الوقت المناسب ،وهو ما يتسم بأهمية حاسمة
للمِّ نح المحددة بتواريخ صالحية ضيقة.
استخدام الت و ل بالسلف الكلية ف عام 2018
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يشكل التمويل بالسلف الكلية جزءا فرعيا من اإلقراض الداخلي للمشروعات ،وتقوم فيه سلطة اإلنفاق على أساس توقعات
التمويل وليس على أساس المساهمات المحددة ألغراض محددة .وتستند توقعات التمويل إلى تقييم مفصل لنوايا التمويل المحتملة
لدى المانحين ،واستعراض آخر اتجاهات التمويل .واستخدم التمويل بالسلف الكلية كوسيلة لزيادة إمكانية التنبؤ بمستويات
الموارد المخصصة للبرامج كي يتسنى للمديرين التخطيط بأقل قدر من عدم التيقن ،وبالتالي تنفيذ البرامج بمزيد من الكفاءة
والفعالية .ويتراوح الحد األعلى للتمويل اإلجمالي بالسلف الكلية بين  150مليون دوالر أمريكي و 200مليون دوالر أمريكي تم
()3

تخصيصها تحت سقف اإلقراض الداخلي للمشروعات البالغ  570مليون دوالر أمريكي.
-8

ويبين الجدول  2المكاتب القطرية التي استفادت من التمويل بالسلف الكلية في عام  ،2018وحالة السلف في أبريل/نيسان .2019

( )3الوثيقة .WFP/EB.2/2015/5-C/1
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الجدول  : 2الخطط القائ ة على ال وارد والت و ل بالسلف الكلية:
سلف عام  2018ف أب ل /يسان 2019
البلد

ال ش وع /يزا ية الحافظة القط ة

الخطة القائ ة على
االحتياجات ل ام
2018

خطة التنفي
ل ام 2018

أ وال
السلف
الكلية
ال ف ج عنها

أ وال
السلف
الكلية
ال سددة

ماليين الدوالرات األمريكية (بدون خطط الدعم غير المباشرة)
العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200700

121.29

99.18

6.36

6.36

إثيوبيا

ميزانية الحافظة القطرية **ET01

135.33

110.29

18.78

9.96

ميزانية الحافظة القطرية SS01

560.90

454.56

15.00

15.00

ميزانية الحافظة القطرية **SS01

588.74

496.41

26.20

11.61

نيكاراغوا

ميزانية الحافظة القطرية NI01

6.33

3.99

0.90

0.90

طاجيكستان

ميزانية الحافظة القطرية TJ01

11.17

7.72

3.30

3.30

بوركينا فاسو*

ميزانية الحافظة القطرية BF01

40.63

29.02

4.69

4.69

مالي*

ميزانية الحافظة القطرية ML01

58.17

17.11

6.57

6.57

موريتانيا*

ميزانية الحافظة القطرية MR01

29.78

16.77

4.69

4.69

النيجر*

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200961

130.30

82.97

3.50

3.50

عملية الطوارئ 200777

43.06

73.50

1.19

1.19

السنغال*

ميزانية الحافظة القطرية SN01

2.19

1.04

0.94

0.94

تشاد

العملية الممتدة لإلغاثة واإلنعاش 200713

152.77

93.97

6.57

6.57

98.69

75.28

جنوب السودان

ال ج وع
* االستجابة لحالة الطوارئ في إقليم الساحل.
** متطلبات عام .2019

-9

ووثقت التقارير السابقة فوائد التمويل بالسلف الكلية وتحدياته .ونشأت بصفة خاصة عقبتان كبيرتان أمام توسيع التمويل بالسلف
الكلية نتيجة لتحديين اثنين ،هما تخصيص المساهمات المستلمة ألنشطة محددة ،مما يجعل من الصعب سداد السلف المقدمة إلى
أنشطة أخرى من خالل التمويل بالسلف الكلية ،وارتفاع مستوى التدخل اليدوي المطلوب في عملية السداد لمواءمة نفقات أموال
السلف الكلية مع شروط المانحين.
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ومن الحاسم للمرونة التشغيلية تقليص تخصيص المساهمات للخطط االستراتيجية القطرية .ويعمل الب ا

مع الجهات المانحة

من أجل التوصل إلى حلول متوافقة مع القيود اإلدارية والقانونية للمانحين والوصول في الوقت نفسه بمرونة التمويل إلى أقصى
حدودها .وتشمل المسائل التي جرت مناقشتها مدة العقود وموافقة المانحين على استخدام مساهماتهم كضمان للتمويل بالسلف؛
وخففت الشروط في بعض الحاالت.
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ويهدف الحوار الذي سيستمر طوال عام  2019إلى تحديد سبل إضافية لزيادة مرونة المساهمات ،وهو مسألة هامة لتحقيق كامل
الفوائد الناشئة عن خارطة الطريق المتكاملة.

استخدام حساب االستجابة ال اجلة ف عام 2018
-12

أ ُنشئ حساب االستجابة العاجلة في ديسمبر/كانون األول  1991لتقديم مساعدات فورية في حاالت الطوارئ .ويتضمن الملحق
الثاني قائمة تبين مخصصات حساب االستجابة العاجلة التي قدمت في عام  2018للعمليات التي تطلبت ضخ الموارد بسرعة
من أجل االستجابة للحاالت التي كانت تشكل تهديدا للحياة ولم يكن فيها أي ضمانات للتمكين من استخدام اإلقراض الداخلي
للمشروعات .ويشكل حساب االستجابة العاجلة شبكة األمان الخاصة به؛ ذلك أنه في حال عدم تلقي عملية ما أية مساهمات بعد
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إنفاق مخصصات من حساب االستجابة العاجلة وعدم قدرتها بالتالي على سداد أموال تلك المخصصات ،فإنه يمكن تحويل
المخصصات المرصودة من حساب االستجابة العاجلة إلى منحة رهنا بموافقة لجنة التخصيص االستراتيجي للموارد.
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وبلغت إيرادات حساب االستجابة العاجلة  96.7مليون دوالر أمريكي في عام  ،2018بما في ذلك  44مليون دوالر أمريكي
محولة من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة .وبلغ مجموع األموال المتجددة خالل السنة  68.3مليون دوالر أمريكي ،ليصل
َّ
بذلك مجموع التدفقات الداخلة إلى  165مليون دوالر أمريكي مقابل المستوى المستهدف المحدد بمبلغ  200مليون دوالر
أمريكي.
الجدول  :3تح كات حساب االستجابة ال اجلة( 2018-2011 ،ب ال ين الدوالرات ا

كية)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

مساهمات جديدة

38.1

56.2

52.1

53.1

107.3

47.6

61.9

96.7

مخصصات

161.9

126.1

165.3

182

164.2

215.2

154.2

144.2

أموال متجددة

104.4

82.4

88.6

132.6

95.3

125.2

114.5

68.3

-14

وبلغ مجموع مخصصات حساب االستجابة العاجلة خالل عام  2018ما قيمته  144.2مليون دوالر أمريكي (انظر الجدول .)3
واستخدمت هذه األموال في  23نشاطا لالستجابة لألزمات في إطار ميزانيات الحوافظ القطرية ( 121.1مليون دوالر أمريكي)،
وعمليتين للطوارئ ( 9.2مليون دوالر أمريكي) وعمليتين ممتدتين لإلغاثة واإلنعاش ( 2.4مليون دوالر أمريكي)؛ ورصدت
 6مخصصات في إطار السلطة المفوضة للمديرين القطريين والمديرين اإلقليميين ومدير الطوارئ ( 5.9مليون دوالر أمريكي)
و 26ألنشطة االستعداد ( 5.6مليون دوالر أمريكي).
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وفي عام  ،2018رصدت أكبر مخصصات حساب االستجابة العاجلة لعمليات في بنغالديش ( 29.3مليون دوالر أمريكي)
وجمهورية الكونغو الديمقراطية ( 25.5مليون دوالر أمريكي) .ورصدت مخصصات كبيرة أخرى (تجاوزت  5ماليين دوالر
أمريكي) لعمليات في الصومال ودولة فلسطين وكولومبيا وميانمار وتشاد.

بنغالد ش
مرت استجابة الب ا

لحالة الطوارئ من المستوى  3بمرحلتين ،بدأت أوالهما في سبتمبر/أيلول  2017وانتهت في فبراير/شباط

 ،2018وبدأت الثانية في مارس/آذار .2018
وفي نهاية يناير/كانون الثاني  ،2018كان من المتوقع حدوث انقطاع في خطوط إمداد جميع المواد الغذائية الرئيسية (األرز والبقول
والزيت النباتي ومستحضر  .)SuperCereal Plusوساعد تخصيص مبلغ  13.3مليون دوالر أمريكي من حساب االستجابة العاجلة
المكتب القطري على مواصلة عمليات توزيع األغذية على ما يقرب من  700 000الجئ في فبراير/شباط  .2018واستخدمت
المخصصات لشراء أغذية لتلبية المتطلبات العاجلة للمستفيدين ولشراء سلع غذائية من األسواق الدولية (لعمليات التوزيع العام
لألغذية وأنشطة التغذية) لتلبية المتطلبات في بداية المرحلة الثانية من االستجابة ،عندما كان التمويل الموجه غير كاف .وغطت
مخصصات حساب االستجابة العاجلة توسيع عمليات توزيع التحويالت القائمة على النقد.
ج هور ة الكو غو الد ق اطية
شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تدهورا كبيرا في األزمة اإلنسانية مع اقتراب نهاية عام  .2017ونتيجة لذلك ،ازدادت الحاجة
إلى مساعدات غذائية .ومدد الب ا

استجابته لحالة الطوارئ من المستوى  3في كاساي وكاساي الوسطى ،وأعلن في مطلع عام

 2018حالة طوارئ من المستوى  3في أربع مقاطعات أخرى في شرق البلد ،هي تنغانييقا ،وكيفو الجنوبية ،وكيفو الشمالية ،وإيتوري.
وتمكن الب ا

بفضل سلفتين من حساب االستجابة العاجلة بما قيمته  24.8مليون دوالر أمريكي من شراء  14 000طن متري من

األغذية لتحويالت الموارد غير المشروطة لدعم الحصول على الغذاء وألنشطة عالج سوء التغذية والوقاية منه .ومكنت سلف حساب
االستجابة العاجلة من سرعة تقديم المساعدة إلى نحو  543 000شخص لمدة ثالثة أشهر بينما وسع الب ا
الست التي أعلنت فيها حاالت طوارئ من المستوى .3

عملياته في المقاطعات
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وأعاقت البنية األساسية المتدنية للطرق وغزارة األمطار في مطلع عام  2018بشدة قدرة الب ا

على تقديم المساعدة الغذائية في

مقاطعات كاساي .واستخدمت بعض أموال السلفة األولى المقدمة من حساب االستجابة العاجلة في مارس/آذار  2018لتيسير النقل
السريع لنحو  1 400طن متري من األغذية المغذية جوا .وم َّكن ذلك الب ا

من تقديم المساعدة التغذوية التي كانت مطلوبة بشدة

من أجل  12 000من الحوامل والمرضعات من النساء والبنات ،و 80 000من األطفال في المقاطعات التي استمرت فيها مستويات
غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد العام.
وتفشى مرض فيروس إيبوال مرتين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام  ،2018إحداهما في مايو/أيار واألخرى في
أغسطس/آب .ومكن التمويل المقدم من حساب االستجابة العاجلة الب ا

من نشر الموظفين وشراء المعدات وتهيئتها ،بما في ذلك

وحدات التخزين المتنقلة ،لدعم االستجابة لحالة الطوارئ التي نجمت عن تفشي فيروس إيبوال.
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وفي نهاية عام  ،2018بلغ رصيد حساب االستجابة العاجلة  59مليون دوالر أمريكي ،مقارنة بمبلغ  24.6مليون دوالر أمريكي
في نهاية عام  .2017وبلغ إجمالي السلف المستحقة التي قدمت إلى المشروعات ولم تسدد أو لم تحول إلى مِّ نح  99.5مليون
دوالر أمريكي.

ال نح ال قد ة ن حساب االستجابة ال اجلة ف عام 2018
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حولت في عام  2018مخصصات  58سلفة مقدمة في عام  2017أو في عام  2018إلى منح .وبلغ مجموع هذه المخصصات
 79.5مليون دوالر أمريكي ،بما فيها مخصصات عمليات طوارئ االستجابة السريعة ،ومخصصات دعم أنشطة االستعداد.

الت و ل بالسلف للخد ات ال ؤسسية
-18

قدمت في عام  2018سلفة واحدة قدرها  3.5مليون دوالر أمريكي من مرفق الميزنة الرأسمالية لدعم "نظام دعم تنفيذ
اللوجستيات" ( )LESSليصل بذلك مجموع السلف المقدمة إلى هذا النظام منذ عام  2013إلى  40.8مليون دوالر أمريكي.
واسترد ما مجموعه  11.1مليون دوالر أمريكي من نظام دعم تنفيذ اللوجستيات خالل السنة ،وبذلك استكمل سداد القيمة
اإلجمالية للسلف.
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وقدمت سلفة أخرى قيمتها  3ماليين دوالر أمريكي من مرفق الميزنة الرأسمالية في عام  2018ألنشطة االتصاالت المدفوعة
الرسوم.

الت و ل بالسلف لش اء ا
-20

ة قبل تلق الطلبات ن ال ش وعات

يمكن مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من شراء األغذية ومن التخزين المسبق للسلع قبل تلقي الطلبات من مشروعات محددة .ويحسن
هذا المرفق فعالية الب ا

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

من

استغالل ظروف السوق المواتية وتقليص المهل الزمنية الالزمة لالستجابة في حاالت الطوارئ .ويدار المرفق من خالل حساب
خاص.
-21

ويحتفظ الب ا

في تشغيله لمرفق اإلدارة الشامل للسلع بأرصدة غذائية لخطوط إمداد معيَّنة (شرق أفريقيا وغربها ،والجنوب

األفريقي ،والشرق األوسط ،باإلضافة إلى رصيد عالمي من األغذية المغذية) ،وتُجدد موارد المرفق بالتمويل المؤسسي تبعا
لمجموع الطلبات والموارد المتوقعة والعجز المنتظر في البلدان التي تتشابه فيها ممرات اللوجستيات .وفي إطار المرفق
المذكور ،يتم اإلفراج عن األغذية لمشروعات محددة بمجرد استالم مساهمات مؤكدة ،أو سلف من آلية اإلقراض الداخلي
للمشروعات ،أو مخصصات من حساب االستجابة العاجلة .وارتفع المستوى المعتمد للمرفق منذ إنشائه في عام  2008من
 60مليون دوالر أمريكي إلى  500مليون دوالر أمريكي لالستجابة للطلب المتزايد من المكاتب القطرية على تقديم أغذية إلى
المستفيدين في غضون مهل زمنية أقصر.

WFP/EB.A/2019/6-H/1

9

أهم ا حداث ف عام 2018
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من الوصول إلى المستفيدين بمزيد من الفعالية

واصل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع في عام  2018دوره الهام في تمكين الب ا

والكفاءة عن طريق توفير إمدادات منتظمة من السلع الغذائية في غضون مهل زمنية أقصر كما كفالة أعلى جودة بأفضل سعر.
وفي عام  ،2018حولت أغذية قدرها  2مليون طن متري (بما قيمته  800مليون دوالر أمريكي) من مرفق اإلدارة الشاملة
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للسلع إلى ما يقدر بنحو  33مليون من المستفيدين الذين يخدمهم  47مكتبا قطريا .ويمثل ذلك أعلى كمية قدمت على اإلطالق
من خالل المرفق في سنة واحدة ،أي ما نسبته  44في المائة من مجموع أحجام األغذية التي ناولها الب ا .
الجدول  :4حصة

فق اإلدارة الشا لة للسلع ن إج ال ك ية ا

اولها الب ا 2018-2011 ،

ة الت

ال شت ات النقد ة (ب ال ين ا طنان ال ت ة)

السنة

الت و ل ال ين

حصة شت ات فق
اإلدارة الشا لة للسلع

(ب ال ين ا طنان
ال ت ة)

(بالنسبة ال ئو ة)
10

شت ات فق اإلدارة
الشا لة للسلع

ال شت ات النقد ة
"التقليد ة"

2011

0.4

2.0

1.2

2012

0.6

1.3

1.3

19

2013

0.9

1.2

1.0

28

2014

0.8

1.4

1.1

25

2015

0.8

1.3

1.3

24

2016

1.4

1.2

1.2

36

2017

1.7

1.2

0.8

46

2018

2.0

1.4

1.1

44
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وتلقت المكاتب القطرية التي أجرت مشترياتها من مرفق اإلدارة الشاملة للسلع أغذيتها بعد  34يوما في المتوسط( )4وهو ما يمثل
انخفاضا بنسبة  72في المائة عن متوسط المهلة المطلوبة في إطار عمليات الشراء "التقليدية" ،وهي  120يوما.
توسط ال هل الز نية لل شت ات النقد ة ن

فق اإلدارة الشا لة للسلع

قابل ال شت ات النقد ة "التقليد ة" ف عام 2018

عدد األيام

مشتريات نقدية
تقليدية
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تعيَّن على الب ا

أخرى

زيوت ودهون

أغذية ممزوجة
ومخلوطة

بقول

حبوب

في عام  2018االستجابة لعدد غير مسبوق من حاالت الطوارئ المتزامنة .وحصلت المكاتب القطرية في

الكاميرون ،وجمهورية أفريقيا الوسطى ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ومالي ،ونيجيريا ،وبلدان إقليم الساحل ،وجنوب
السودان ،واليمن – والتي كانت جميعا تستجيب لحاالت طوارئ من المستوى  3أو المستوى  – 2بانتظام على إمداداتها الغذائية
( )4المتوسط المرجح على أساس الكمية الطنية التي اشترتها المكاتب القطرية.
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من المرفق لمساعدة ما يقدَّر بنحو  17مليون مستفيد .وقدم أيضا دعم مخصص لألنشطة في ميانمار والجمهورية العربية
السورية ،وهما بلدان غير مشمولين في العادة بخدمات مرفق اإلدارة الشاملة للسلع .وتحققت نتائج ملحوظة في اليمن التي بلغ
فيها متوسط المهلة الزمنية  26يوما فقط لتوفير أكثر من  600 000طن متري من األغذية لما يقدر بنحو  4.4مليون مستفيد.
وفي جنوب السودان ،بدأت العملية السنوية لتخزين األغذية مسبقا في الفصل الرابع من عام  2018لضمان تجهيز مخزونات
األغذية في المواقع االستراتيجية داخل البلد قبل بداية الموسم المطير .وأدى ذلك إلى تقصير المهل الزمنية في المتوسط إلى
شهر واحد وتحقيق انخفاض كبير في عدد عمليات النقل الجوي المطلوبة.
الجدول  :5ال كاتب القط ة ال ش ة ا ولى الت اشت ت ن أرصدة
البلد ال تلق

ال شت ات ن خالل فق
اإلدارة الشا لة للسلع

(با طنان ال ت ة)

فق اإلدارة الشا لة للسلع ف عام 2018

قي ة ال شت ات الغ ائية فقط
ن خالل فق اإلدارة
الشا لة للسلع (ب ال ين

الدوالرات ا

كية)

حصة فق اإلدارة الشا لة
للسلع ن ج وع الك يات
الت ج ت ناولتها

(بالنسبة ال ئو ة)

اليمن (حالة طوارئ من المستوى )3

623 000

215.8

44

إثيوبيا

287 000

110.7

75

جنوب السودان (حالة طوارئ من المستوى
)3

210 000

79.2

65

أوغندا

182 000

55.2

93

نيجيريا (حالة طوارئ من المستوى )3

139 000

70.9

91

الجمهورية العربية السورية (حالة طوارئ
من المستوى )3

72 000

33.3

16

جمهورية تنزانيا المتحدة

59 000

17.7

82

تشاد (حالة طوارئ من المستوى *)3

52 000

29.7

66

السودان

45 000

14.1

22

النيجر (حالة طوارئ من المستوى *)3

44 000

26.7

61

* في إطار االستجابة لحالة طوارئ إقليم الساحل.
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وبالنظر إلى مكاسب الكفاءة التي حققها مرفق اإلدارة الشاملة للسلع وازدياد الحاجة إلى الحصول بسرعة أكبر على األغذية،
وافق المجلس في يونيو/حزيران  2018على الزيادة الثالثة لسقف المرفق من  350مليون دوالر أمريكي إلى  500مليون دوالر
أمريكي .ومن هذا السقف المحدد بمبلغ  500مليون دوالر أمريكي ،تم تجنيب مبلغ  40مليون دوالر أمريكي لالستجابات لحاالت
الطوارئ الناشئة ،وذلك لتمكين الب ا
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من توسيع خطوط إمداد المرفق بسرعة في حاالت األزمات اإلنسانية غير المنظورة.

ويؤدي مرفق اإلدارة الشاملة للسلع دورا بالغ األهمية في تقديم األغذية المغذية المتخصصة .وتلبي أنشطة التغذية االحتياجات
العاجلة للمستفيدين ،ويؤدي كل يوم يتم توفيره في تقديم السلع الضرورية إلى إحداث تغيير .وفي عام  ،2018اشترى  42مكتبا
قطريا أغذية مخلوطة مقواة( )5ومكمالت تغذوية قائمة على الدهون( )6من المرفق ،وسلمت األغذية في المتوسط بعد  39يوما،
وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة  68في المائة في متوسط المهلة الزمنية المطلوبة في إطار عملية الشراء "التقليدية" .وتخصص
حصة من سقف المرفق البالغ  500مليون دوالر أمريكي لرصيد عالمي من األغذية المغذية يكفل لجميع مكاتب الب ا
القطرية ،بما فيها المكاتب القطرية التي ال يخدمها المرفق حاليا بصورة مباشرة ،إمكانية االستفادة من المهل الزمنية األقصر.

-28

وحصلت المكاتب القطرية على نحو  45في المائة من األغذية التي اشترتها من خالل مرفق اإلدارة الشاملة للسلع في عام
 2018من األسواق المحلية واإلقليمية ،وحصلت على جانب من تلك المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وبعد موافقة المجلس على زيادة سقف المرفق ،يخصص مبلغ  20مليون دوالر أمريكي تحديدا للشراء من أصحاب الحيازات

( )5مستحضر  SuperCerealومستحضر .SuperCereal Plus
( )6معروفة أيضا بأسمائها التجارية ،وهي  ،Plumpy’ Supو.Plumpy’ Doz
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الصغيرة من أجل المساهمة في تحقيق هدف توريد  10في المائة من المتطلبات الممولة بأموال نقدية في الب ا

من هؤالء

المزارعين.
الطلب على ز ادة سقف
-29

فق اإلدارة الشا لة للسلع

في يونيو/حزيران  ،2018وافق المجلس على زيادة في سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من  350مليون دوالر أمريكي إلى
 500مليون دوالر أمريكي استجابة لزيادة في عدد البلدان المعتمدة على أرصدة المرفق ولتيسير الشراء من المزارعين أصحاب
الحيازات الصغيرة.

-30

ويخصص لخطوط اإلمداد النشطة  460مليون دوالر أمريكي من إجمالي سقف المرفق ،بينما يُجنَّب الباقي ،وهو  40مليون
دوالر أمريكي ،لالستجابة لحاالت الطوارئ الناشئة .وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في حجم األغذية المشتراة من خالل
المرفق ،لم يبدأ استخدام مظروف حاالت الطوارئ التي بدأت تتكشف فصولها بعد .والواقع أنه عندما تزداد المتطلبات (مثلما
في حالة توسيع نطاق المساعدة الغذائية في اليمن واالستجابة لحالة الطوارئ التي نشأت عن إعصار إداي في الجنوب األفريقي)،
أدير المرفق إلعادة تخصيص  460مليون دوالر أمريكي عبر الممرات النشطة ليزداد بذلك السقف في الحاالت التي تقتضي
ذلك ،بينما يحتفظ بأموال كافية لضمان إمدادات منتظمة من األغذية في الممرات األخرى.

-31

واعتبارا من اليوم ،لن تتيح إعادة تخصيص السقف المتاح حاليا مرونة كافية للسماح بإجراء زيادة كبيرة في حجم األغذية من
أجل توسيع خطوط اإلمداد القائمة – أو لفتح خط جديد – بدون عرقلة خطوط اإلمداد في ممرات المرفق األخرى .وفي حال
وقوع حالة طوارئ جديدة ،سيتعيَّن على الب ا

السحب من مظروف االستجابة لحاالت الطوارئ المحدد بمبلغ  40مليون

دوالر أمريكي.
-32

ومع ذلك ،تثبت التحليالت التاريخية للزيادات التي طرأت على االحتياجات بسبب حاالت الطوارئ الناشئة أن السقف الحالي
المحدد بمبلغ  40مليون دوالر أمريكي يمكن في الواقع أال يكون كافيا لتلبية متطلبات األزمات اإلنسانية اإلضافية ،خاصة في
ضوء وتيرة الحاجة إلى االستجابة لألزمات في السنوات األخيرة .وفي عام  2018على سبيل المثال ،زادت البلدان التي تواجه
حاالت طوارئ من المستويين  3و 2مشترياتها الممولة نقدا بأكثر من  300مليون دوالر أمريكي (قيمة األغذية فقط) مقارنة
بالسنة التقويمية السابقة .وفي ضوء الوتيرة الحالية وبالنظر إلى المتوسط الذي يتراوح بين  2.5و 3من الدوران السنوي لرأس
المال في إطار مرفق اإلدارة الشاملة للسلع ،لن يغطي  40مليون دوالر أمريكي سوى جزء صغير من تلك المتطلبات المتضخمة.

-33

ويُشكل المرفق في بيئة عمل الب ا

المتزايدة التعقيد عنصرا فاعال رئيسيا عندما تتعلق األمور باالستجابة لحاالت الطوارئ

الناشئة .ويحتاج المرفق إلى موارد كافية لتوسيع خطوط إمداداته بسرعة عند الضرورة .وبينما ال يوجد أي احتياج فوري إلى
إجراء زيادة ،تطلب اإلدارة من المجلس ،لدواعي االحتراس واالستعداد ،الموافقة على زيادة قدرها  60مليون دوالر أمريكي
في سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع من أجل االستجابة لحاالت الطوارئ (أي السقف المحدَّد حاليا بمبلغ  40مليون دوالر
أمريكي إلى  100مليون دوالر أمريكي ،وبالتالي زيادة السقف اإلجمالي للمرفق من  500مليون دوالر أمريكي إلى  560مليون
دوالر أمريكي) .وستكفل هذه الزيادة حصول الب ا

على التمويل الكافي لتوسيع مساعداته الغذائية في حال وقوع أزمات

إنسانية جديدة.
إدارة ال خاط
-34

في وثيقة أُعدت في عام  2014بشأن إعادة هيكلة مرفق تمويل رأس المال العامل )7(،أقر الب ا

أن خسائر مخزونات األغذية

في مرفق اإلدارة الشاملة للسلع الناشئة عن المخاطر التشغيلية ال تشكل سوى نسبة صغيرة من إجمالي مشتريات المرفق ،وعدم
حدوث خسائر في األغذية التابعة للمرفق بسبب عدم تحقق الطلب المتوقع .ووصفت الوثيقة أيضا استخدام الب ا

للتأمين

الذاتي للحماية من خسائر األغذية نتيجة لتلف السلع وضياعها وسرقتها حتى وصولها إلى نقطة الدخول إلى البلد .وقد تم بعد

(" )7استعراض اإلطار المالي :إعادة هيكلة مرفق تمويل رأس المال العامل" (.)WFP/EB.A/2014/6-D/1
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ذلك توسيع نطاق التغطية بموجب خطة االحتفاظ بالتأمين الذاتي في خطة اإلدارة ( )8()2020-2018وذلك لتوفير تغطية تأمينية
ابتداء من استالم الب ا
-35

للسلع وحتى لحظة تسليمها إلى الشركاء المتعاونين والحكومات والمستفيدين.

وفي عام  ،2018بلغ مجموع قيمة خسائر األغذية المتكبدة بسبب المشتريات من مرفق اإلدارة الشاملة للسلع  1مليون دوالر
أمريكي من أصل  956مليون دوالر أمريكي من المشتريات المؤسسية الشاملة من المرفق (تشمل القيمة تكاليف األغذية وتكاليف
نقلها إلى البلدان النهائية) .ويمثل ذلك  0.1في المائة من مجموع الكميات التي جرت مناولتها من خالل المرفق .ويالحظ أن
جميع الخسائر استردت من خالل مخطط التأمين.

-36

وسعيا إلى إنشاء شبكات أمان إضافية ،وافق المجلس التنفيذي على تحويل مبلغ  6ماليين دوالر أمريكي من االحتياطي التشغيلي
إلى احتياطي مرفق اإلدارة الشاملة للسلع؛ ويعد هذا المبلغ شبكة أمان كافية للزيادة المقترحة في سقف المرفق إلى  560مليون
دوالر أمريكي.

(.WFP/EB.2/2017/5-A/1/Rev.1 )8
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ال لحق ا ول :ال ساه ات ال قد ة إلى حساب االستجابة ال اجلة ()2018-2009
الجهات ال ا حة

2009

2010

904 47

-

الجزائر

-

-

األرجنتين

-

-

أستراليا

-

-

النمسا

-

-

بلجيكا

1 406 470

5 465 697

-

1 186

8 680 113

5 398 892

131

-

كوبا

-

-

قبرص

-

-

تشيكيا

649

-

الدانمرك

281 669

-

جزر فارو

-

-

فنلندا

1 079 799

12 588

مصرف التنمية األفريقي

بوركينا فاسو
كندا
الصين

2011

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

26 366

5 586 592

5 599 104

6 211 180

4 749 466

4 612 546

4 549 929

3 875 233

488 000

500 000

500 000

500 000

38 091

70 976

7 978 736

8 114 747

9 057 727

7 666 820

7 252 659

3 660 737

3 700 000

366 426

فرنسا

82 998

5 691

12 658

ألمانيا

5 722 892

395 315

3 047 604

اليونان

3 947

-

الكرسي الرسولي

-

-

آيسلندا

-

-

إندونيسيا

-

-

آيرلندا

1 882 565

1 973 009

إسرائيل

-

-

إيطاليا

383 369

-

اليابان

400 000

-

-

-

جمهورية كوريا

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 652 520

2 758 621

113 379

113 379

66 252

76 155

2 352 941

2 219 756

1 770 956

5 876 330

9 841

2 329 700

600 000

2 264 901

672 000

2 388 060

2 352 941

3 968 881

1 946 903

3 815 268

3 953 673

658 602

ليختنشتاين

88 495

94 239

114 454

108 788

110 496

110 962

107 893

101 333

99 834

106 784

لكسمبرغ

656 168

672 948

704 225

670 241

678 426

691 563

561 167

566 893

530 223

617 284
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ال لحق ا ول :ال ساه ات ال قد ة إلى حساب االستجابة ال اجلة ()2018-2009
الجهات ال ا حة

2009

2010

ماليزيا

-

-

مالطة

-

157

موريتانيا

-

1 722

3 246 352

-

نيوزيلندا

973

-

النرويج

12 965 132

11 812 627

عُمان

-

656

منظمة البلدان المصدرة للنفط

-

13 396

4 747

-

هولندا

بولندا

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

138 507
7 013
13 231 865

12 674 825

12 264 063

12 230 094

9 247 449

10 000 000

10 004 457

القطاع الخاص – الرابطة اليابانية لدعم الب ا
القطاع الخاص – ITV

453 486

المملكة العربية السعودية
سنغافورة

2 610
-

-

51 916

سلوفينيا
جنوب أفريقيا

2 615
-

-

213 075

إسبانيا

4 259 843

-

220 615

4 201

686 866

55 991

السويد

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

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

-

488 235

52 384

-

-

27 290

13 239

جهات أخرى*

5 022 513

4 702 187

)(4 178

ال ج وع

52 743 682

37 397 167

38 145 344

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

10 000 000

1 132
126 612

-

2018

8 382 047

6 647.33
1 281 770

9 220 833
5 000 000

4 000 000

57 146 734
56 215 070

52 090 696

53 131 031

107 293 714

47 587 767

5 000 000

9 389 671

15 000 000

44 000 000

61 890 895

96 721 370
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2018
ال تلق

النوع

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

تار خ ال وافقة

عنوان ال ش وع/النشاط

ال خصصات ال وافق
عليها (الدوالر
ك ) باستثناء
ا
تكاليف الدعم ي
ال باش ة

االستجابة ال اجلة ف إطار ع ليات الطوارئ ال وافق عليها ب وجب السلطة ال خولة لل د ن القط ين/اإلقلي يين /د الطوارئ
جمهورية أفريقيا الوسطى

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

 2مارس/آذار 2018

CF01.01.011.URT1

 01التوزيع العام لألغذية

CF01.02.021.NPA1

 03برنامج التغذية التكميلية الشاملة.

1 193 486
214 965

جيبوتي

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

DJ01.01.021.URT1

 02التحويالت النقدية والغذائية في المناطق الريفية والحضرية

 24مايو/أيار 2018

450 705

كوت ديفوار

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

CI01.01.051.URT1

 07توفير مساعدة متكاملة

 16يوليو/تموز 2018

360 315

الكاميرون

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

CM01.01.011.URT1

 01المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة المتضررة من الكوارث

 18يوليو/تموز 2018

833 643

تشاد

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201128

االستجابة التغذوية في حاالت الطوارئ في نجامينا

 26يوليو/تموز 2018

1 408 215

ليبريا

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

LR01.01.011.URT1

 01المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة

 1أغسطس/آب 2018

1 408 451

ال ج وع الف ع

5 869 780

أ شطة االست داد
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201120

أنشطة االستعداد الخاصة لدعم المهاجرين من فنزويال

مدغشقر

االستعداد واالستجابة للطوارئ

MG01.03.041.SMS1

السنغال

االستعداد واالستجابة للطوارئ

SN01.05.041.CSI1

أنشطة االستعداد لإلعصار والفيضان في مدغشقر – تعزيز قدرة الب ا
الكوارث
ضمان قدرة الب ا على االستجابة لرصد أزمة األغذية والتغذية القادمة وتقييمها واالستجابة لها في
شمال السنغال

منغوليا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

MN01.05.011.EPA1

بدء الدعم التقني للب ا

جمهورية الكونغو الديمقراطية

االستعداد واالستجابة للطوارئ

CD01.05.041.CSI1

االستجابة ألزمة اإليبوال – مناطق بكورو الصحية (بكورو وإيبوكو)

 29مايو/أيار 2018

الكونغو

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201127

أنشطة االستعداد لتفشي وباء اإليبوال في جمهورية الكونغو الديمقراطية

 30مايو/أيار 2018

281 097

نيكاراغوا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

NI01

تقييمات بشأن وضع األمن الغذائي جراء القالقل المدنية

 11يونيو/حزيران 2018

229 088

موزامبيق

االستعداد واالستجابة للطوارئ

MZ01.01.021.URT1

تقييم بشأن األمن الغذائي في كابو ديلكادو في شمال موزامبيق

 6يوليو/تموز 2018

194 950

تشاد

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201130

أنشطة االستعداد الخاصة في تشاد

 14أغسطس/آب 2018

280 716

أوغندا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

UG01.05.051.EPA1

شرق ووسط أفريقيا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201131

االستجابة ألزمة اإليبوال – الالجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية في كيفو الشمالية وإيتوري على
الحدود مع أوغندا
أنشطة االستعداد لتفشي وباء اإليبوال اإلقليمي

 24أغسطس/آب 2018

278 080

 30أغسطس/آب 2018

276 808

جمهورية الكونغو الديمقراطية

االستعداد واالستجابة للطوارئ

CD01.05.041.CSI1

االستجابة ألزمة اإليبوال – مناطق مانجينا وماباالكو الصحية (مقاطعات كيفو الشمالية وأيتوري)

 18سبتمبر/أيلول 2018

353 795

السلفادور

االستعداد واالستجابة للطوارئ

SV01.01.041.EPA1

االستجابة لموجة الجفاف في الممر الجاف في أمريكا الوسطى

 18سبتمبر/أيلول 2018

117 458

والسلطة الوطنية إلدارة

من أجل الحماية االجتماعية المعززة والمستجيبة للصدمات

 26مارس/آذار 2018

281 660

 7فبراير/شباط 2018

241 415

 6أبريل/نيسان 2018

140 936

 21مايو/أيار 2018

186 854
281 641
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2018

غواتيماال

االستعداد واالستجابة للطوارئ

GT01.05.021.CSI1

االستجابة لموجة الجفاف في الممر الجاف في أمريكا الوسطى

 18سبتمبر/أيلول 2018

ال خصصات ال وافق
عليها (الدوالر
ك ) باستثناء
ا
تكاليف الدعم ي
ال باش ة
142 690

النوع

ال تلق

عنوان ال ش وع/النشاط

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

هندوراس

االستعداد واالستجابة للطوارئ

HN01.01.041.URT1

االستجابة لموجة الجفاف في الممر الجاف في أمريكا الوسطى

 18سبتمبر/أيلول 2018

70 483

نيكاراغوا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

NI01.05.051.EPA1

االستجابة لموجة الجفاف في الممر الجاف في أمريكا الوسطى

 18سبتمبر/أيلول 2018

47 271

شرق ووسط أفريقيا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201131

أنشطة االستعداد لتفشي وباء اإليبوال اإلقليمي

 25سبتمبر/أيلول 2018

176 000

نيجيريا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201138

أنشطة االستعداد في نيجيريا

 25سبتمبر/أيلول 2018

114 249

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201135

أنشطة االستعداد في فنزويال

 25سبتمبر/أيلول 2018

250 000

نيجيريا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201142

أنشطة االستعداد في نيجيريا

 3أكتوبر/تشرين األول 2018

244 599

رواندا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201133

أنشطة االستعداد في رواندا

 3أكتوبر/تشرين األول 2018

279 940

بوروندي

االستعداد واالستجابة للطوارئ

BI01.080.52.CPA1

دعم الب ا
العالمية

 3أكتوبر/تشرين األول 2018

374 070

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201143

أنشطة االستعداد في منطقة البحر الكاريبي

 24أكتوبر/تشرين األول 2018

281 690

هايتي

االستعداد واالستجابة للطوارئ

HT01.05.051.EPA1

دعم تقييم األمن الغذائي والتغذية في المناطق المتأثرة بالجفاف في هايتي

 31أكتوبر/تشرين األول 2018

139 135

الكاميرون

االستعداد واالستجابة للطوارئ

CM01.05.052.CSI1

االستعداد للطوارئ لدعم األزمة اإلنسانية في الكاميرون

 19نوفمبر/تشرين الثاني 2018

281 690

جمهورية تنزانيا المتحدة

االستعداد واالستجابة للطوارئ

TZ01.05.041.CPA1

االستعداد للطوارئ لالستجابة لتفشي فيروس إيبوال

13-Dec-18

87 486

لجهود االستعداد ألزمة اإليبوال التي تقودها وزارة الصحة الرواندية ومنظمة الصحة

تار خ ال وافقة

ال ج وع الف ع

5 633 801

ال خصصات
بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01.01.021.URT1

 05حزمة المساعدات المتكاملة في كوكس بازار

 5يناير/كانون الثاني 2018

13 270 000

مالوي

عملية ممتدة

200460

المساعدة الغذائية لالجئين في مالوي

 9يناير/كانون الثاني 2018

469 486

كولومبيا

ميزانية حافظة قطرية

CO01.01.021.URT1

 03تقديم الدعم للمجموعات السكانية المتأثرة باألزمات

 15يناير/كانون الثاني 2018

934 579

دولة فلسطين

ميزانية حافظة قطرية

PS01.01.011.URT1

 01تحويالت الموارد غير المشروطة

 20يناير/كانون الثاني 2018

1 597 743

مدغشقر

ميزانية حافظة قطرية

MG01.01.011.URT1

 01تقديم األغذية في حاالت الطوارئ

 22يناير/كانون الثاني 2018

4 598 970

تشاد

عملية ممتدة

200713

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

23-Feb-18

1 942 504

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

CD01.01.011.URT1

 01األغذية والتحويالت القائمة على النقد للسكان المتأثرين بالنزاع

 2مارس/آذار 2018

10 000 000

موريتانيا

ميزانية حافظة قطرية

MR01.01.021.URT2

 09المساعدة الغذائية غير المشروطة

 8مارس/آذار 2018

1 374 417
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ال لحق الثا  :خصصات حساب االستجابة ال اجلة ال صودة خالل 2018
ال تلق

بابوا غينيا الجديدة

النوع

عنوان ال ش وع/النشاط

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

ميزانية حافظة قطرية

PG01.01.011.URT1

 01المساعدة الغذائية العامة للسكان الضعفاء

تار خ ال وافقة

 26مارس/آذار 2018

ال خصصات ال وافق
عليها (الدوالر
ك ) باستثناء
ا
تكاليف الدعم ي
ال باش ة
1 877 934

كولومبيا

ميزانية حافظة قطرية

CO01.01.021.URT1

 03دعم السكان المتضررين من األزمة

Apr-18-11

9 389 671

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01.01.021.URT1

 05حزمة المساعدات المتكاملة في كوكس بازار

 2مايو/أيار 2018

14 000 000

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01.08.051.CPA3

 14مشروع هندسة صيانة الموقع

 2مايو/أيار 2018

2 000 000

بوركينا فاسو

ميزانية حافظة قطرية

BF01.01.011.URT2

 02المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين باألزمات

 6يونيو/حزيران 2018

2 873 239

تشاد

عملية طوارئ

200777.TD

موريتانيا

ميزانية حافظة قطرية

MR01.01.021.URT2

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال
نيجيريا
 09المساعدة الغذائية غير المشروطة

 6يونيو/حزيران 2018

5 944 208

 6يونيو/حزيران 2018

1 132 500

موريتانيا

ميزانية حافظة قطرية

MR01.01.021.URT1

 03المساعدة الغذائية والوجبات المدرسية

 6يونيو/حزيران 2018

136 974

النيجر

عملية طوارئ

200777.NE

السنغال

ميزانية حافظة قطرية

SN01.01.011.URT1

توفير الدعم المنقذ لألرواح لألسر في الكاميرون وتشاد والنيجر المتأثرة مباشرة بانعدام األمن في شمال
نيجيريا
 01المساعدة الغذائية المستهدفة

 6يونيو/حزيران 2018

3 286 384

 6يونيو/حزيران 2018

938 967

دولة فلسطين

ميزانية حافظة قطرية

PS01.01.011.URT1

 01تحويالت الموارد غير المشروطة

 7أغسطس/آب 2018

10 000 000

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

CD01.01.011.URT1

 01األغذية والتحويالت القائمة على النقد للسكان المتأثرين بالنزاع

 18يوليو/تموز 2018

10 240 620

CD01.02.021.NTA1

 03تقديم األغذية لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل

1 112 934

CD01.02.021.NPA1

 04تقديم األغذية للوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل

3 327 324

CD01.02.021.NTA1

 04تقديم األغذية للوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل

139 122

موزامبيق

ميزانية حافظة قطرية

MZ01.01.021.URT1

 03توفير النقد/األغذية لألسر

 18يوليو/تموز 2018

1 414 966

أنغوال

ميزانية حافظة قطرية

AO01.01.011.URT1

 01التحويالت الغذائية والقسائم لالجئين

 21أغسطس/آب 2018

1 100 000

ميانمار

ميزانية حافظة قطرية

MM01.01.011.URT1

 01األغذية والتحويالت القائمة على النقد للسكان المتأثرين باألزمات

 5سبتمبر/أيلول 2018

6 798 864

الفلبين

ميزانية حافظة قطرية

PH02.01.011.URT1

 01المساعدة الغذائية غير المشروطة

 3أكتوبر/تشرين األول 2018

938 967

إندونيسيا

ميزانية حافظة قطرية

ID01.01.033.EPA1

 04إنشاء المراكز اللوجستية

 3أكتوبر/تشرين األول 2018

1 400 000

السلفادور

ميزانية حافظة قطرية

SV01.01.041.URT1

 09استكمال التحويالت المقدمة لألسر في إطار اإلغاثة واإلنعاش

 26أكتوبر/تشرين األول 2018

450 000

الصومال

ميزانية حافظة قطرية

SO01.01.011.URT1

 01المجموعات المعنية باإلغاثة والتغذية في األزمات (النتيجة االستراتيجية )1

 6نوفمبر/تشرين الثاني 2018

11 876 005

SO01.01.021.ACL1

 02المساعدة الغذائية مقابل إنشاء األصول – المساعدة الغذائية مقابل التدريب – برنامج الوجبات
المدرسية – شبكان األمان الحضرية (النتيجة االستراتيجية )1

8 123 995

ال ج وع الف ع

132 690 374

ال ج وع الكل

144 193 955
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ال لحق الثالث :تجد د أرصدة حساب االستجابة ال اجلة ()2018
النوع

ال تلق

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

ال ا الت
ال تجددة

وع ال ش وع/النشاط

ال خصصات ال وافق عليها (بالدوالر
ك ) باستثناء تكاليف الدعم ي
ا
ال باش ة
12

أفغانستان

عملية ممتدة

200447

تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

1

الجزائر

عملية ممتدة

200301

مساعدة الالجئين من الصحراء الغربية

1

140 249

أنغوال

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201076

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

1

3 485

بنغالديش

ميزانية حافظة قطرية

BD01.01.021.URT1

 05حزمة المساعدات المتكاملة في كوكس بازار

19

13 222 317

BD01.01.021.URT3

 07تقديم المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ

1

179 188

BD01.08.051.CPA3

 14مشروع هندسة صيانة الموقع

1

691 610

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

BD01.01.021.URT3

 07تقديم المساعدة الغذائية في حاالت الطوارئ

1

98 566

ميزانية حافظة قطرية

CF01.01.011.URT1

 01التوزيع العام لألغذية

2

296 992

CF01.02.021.NPA1

 03برنامج التغذية التكميلية الشاملة

1

4

201078

عملية الطوارئ لالستجابة العاجلة من أجل المشردين في جمهورية أفريقيا الوسطى

1

405 345

CF01.01.011.URT1

 01التوزيع العام لألغذية

1

305 247

كولومبيا

ميزانية حافظة قطرية

CO01.01.021.URT1

 03دعم السكان المتضررين من األزمة

1

1 940 963

كوبا

عملية طوارئ

201034

المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات المحلية المتأثرة بإعصار ماثيو في كوبا

1

20 359

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201107

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في كوبا

2

102 173

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

KP01.02.011.NPA1

 1أنشطة الوقاية التغذوية

1

68 413

جمهورية الكونغو الديمقراطية

ميزانية حافظة قطرية

CD01.01.011.URT1

 01األغذية والتحويالت القائمة على النقد للسكان المتأثرين بالنزاع

5

1 658 980

CD01.02.021.NPA1

 04تقديم األغذية للوقاية من سوء التغذية الحاد المعتدل

2

82 631

CD01.02.021.NTA1

 03تقديم األغذية لعالج سوء التغذية الحاد المعتدل

1

139 122

عملية طوارئ

201092

المساعدة الغذائية للسكان المتأثرين بالنزاع في منطقة كاساي

1

18

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201087

أنشطة االستعداد الخاصة في منطقة كاساي

1

8 749

عملية ممتدة

200540

المساعدة الغذائية الموجهة إلى ضحايا النزاع المسلح والمجموعات الضعيفة األخرى

1

1

ميزانية حافظة قطرية

EC01.01.011.URT1

 01تقديم التحويالت القائمة على النقد للسكان الضعفاء

1

58 799

جمهورية أفريقيا الوسطى

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

إكوادور
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ال لحق الثالث :تجد د أرصدة حساب االستجابة ال اجلة ()2018
ال تلق
هايتي

النوع

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

ال ا الت
ال تجددة

وع ال ش وع/النشاط

ال خصصات ال وافق عليها (بالدوالر
ك ) باستثناء تكاليف الدعم ي
ا
ال باش ة
739 756

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201103

االستجابة العاجلة لضحايا إعصار إيرما

1

عملية ممتدة

200618

تعزيز االستعداد للطوارئ والقدرة على الصمود في هايتي

2

3 526 623

إندونيسيا

ميزانية حافظة قطرية

ID01.01.033.EPA1

 04إنشاء المراكز اللوجستية

2

1 400 000

جمهورية إيران اإلسالمية

عملية ممتدة

200310

المساعدة الموجَّهة إلى الالجئين من أفغانستان والعراق في جمهورية إيران اإلسالمية

1

480

كينيا

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201069

عالج سوء التغذية الناجم عن الجفاف

1

4 682

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

عملية طوارئ

201104

مساعدة ضحايا إعصار إيرما في غرب الكاريبي

2

238 651

201105

مساعدة ضحايا إعصار إيرما وإعصار خوسيه في شرق منطقة الكاريبي

5

778 554

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201105

مساعدة ضحايا إعصار إيرما وإعصار خوسيه في شرق منطقة الكاريبي

1

467 290

عملية ممتدة

200490.NI

استعادة األمن الغذائي وسبل العيش

3

44 242

عملية خاصة

201106

العمليات الخاصة لزيادة سلسلة اإلمداد واالتصاالت في حاالت الطوارئ وتنسيقها لدعم
لجزر شرق الكاريبي التي تأثرت بإعصاري إيرما وخوسيه

1

3 000 000

ليبيا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201112

تدابير االستعداد للطوارئ لدعم المكتب القطري للب ا

1

1 155

مدغشقر

عملية ممتدة

200735

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

4

1 403 654

موريتانيا

ميزانية حافظة قطرية

MR01.01.021.URT1

 03المساعدة الغذائية والوجبات المدرسية

1

46 762

ميانمار

ميزانية حافظة قطرية

MM01.01.011.URT1

 01األغذية والتحويالت القائمة على النقد للسكان المتأثرين باألزمات

2

102 026

MM01.02.031.NTA1

 08إدارة سوء التغذية الحاد

2

231 399

نيبال

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201098

دعم المتضررين من الفيضانات في نيبال

1

213 083

عملية ممتدة

200787

المساعدة الغذائية لالجئين من بوتان في نيبال

1

13 674

النيجر

عملية ممتدة

200583

تعزيز القدرة على المقاومة لدى السكان الذين يعانون من الضعف المزمن في النيجر

4

1 348 757

دولة فلسطين

عملية ممتدة

200709

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

1

3 670

بابوا غينيا الجديدة

ميزانية حافظة قطرية

PG01.01.011.URT1

 01المساعدة الغذائية العامة للسكان الضعفاء

1

1 877 934
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ال لحق الثالث :تجد د أرصدة حساب االستجابة ال اجلة ()2018
ال تلق
الفلبين

النوع

رقم ال ش وع /شاط يزا ية
الحافظة القط ة

ال ا الت
ال تجددة

وع ال ش وع/النشاط

ال خصصات ال وافق عليها (بالدوالر
ك ) باستثناء تكاليف الدعم ي
ا
ال باش ة
29

عملية طوارئ

201084

االستجابة العاجلة لألشخاص المتضررين من النزاع المسلح في مدينة ماراوي

1

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201119

االستجابة الفورية للمتأثرين بإعصار فينتا

1

424

الكونغو

عملية طوارئ

201066

مساعدة السكان المشردين والمتضررين :مقاطعة بول

2

519 067

سيراليون

استجابة عاجلة – عملية طوارئ

201097

المساعدة الطارئة للمجتمعات المتضررة من االنهياالت الوحلية والفيضانات في
سيراليون

1

37 034

الصومال

عملية ممتدة

200844

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

18

19 822 781

جمهورية تنزانيا المتحدة

عملية ممتدة

200603

المساعدة الغذائية لالجئين في شمال غرب تنزانيا

1

1 998 209

أوغندا

عملية ممتدة

200852

المساعدة الغذائية لألسر الضعيفة في أوغندا

2

1 689 298

اليمن

عملية طوارئ

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

2

531 900

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201095

دعم استجابة اليمن لفاشية الكوليرا

1

1 772 470

عملية طوارئ

201102

حساب االستجابة العاجلة من أجل االستعداد لحاالت الطوارئ المتعلقة بالالجئين من
جمهورية الكونغو الديمقراطية في زامبيا

1

1 262

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201114

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

1

5 261

زمبابوي

ميزانية حافظة قطرية

ZW01.01.011.URT2

 02دعم الالجئين

2

934 579

جنوب أفريقيا

االستعداد واالستجابة للطوارئ

201093

االستعداد اإلقليمي لعمليات التشرد عبر الحدود من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى
الكونغو وأنغوال وتنزانيا وزامبيا

1

3 884

غرب ووسط أفريقيا

عملية طوارئ

200777.TD

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

4

4 633 082

200777.NE

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

1

1 470 450

133

68 285 342

زامبيا

ال ج وع الكل
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اإلق اض الداخل لل ش وعات
 3يناير/كانون الثاني 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

26 168 224

 3يناير/كانون الثاني 2018

الفلبين

200743

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

عملية طوارئ

1 858 709

 4يناير/كانون الثاني 2018

مصر

EG01

ميزانية الحافظة القطرية لمصر 2018

ميزانية حافظة قطرية

3 755 868

 5يناير/كانون الثاني 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 253 521

 17يناير/كانون الثاني 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

28 169 014

 19يناير/كانون الثاني 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

5 615 141

 28يناير/كانون الثاني 2018

طاجيكستان

TJ01

ميزانية الحافظة القطرية لطاجيكستان 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 992 597

 1فبراير/شباط 2018

الجزائر

DZ01

ميزانية الحافظة القطرية للجزائر 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

302 000

 1فبراير/شباط 2018

رواندا

200744

المساعدة الغذائية والتغذوية لالجئين والعائدين

عملية ممتدة

981 308

 15فبراير/شباط 2018

تشاد

201044

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد

عملية خاصة

1 402 280

 15فبراير/شباط 2018

تيمور ليشتي

TL01

ميزانية الحافظة القطرية لتيمور ليشتي 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

157 746

 19فبراير/شباط 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

1 760 563

 19فبراير/شباط 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

18 779 342

 20فبراير/شباط 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

4 374 070

 20فبراير/شباط 2018

نيجيريا

200834

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا

عملية خاصة

1 408 450

 23فبراير/شباط 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 253 521

 2مارس/آذار 2018

النيجر

200961

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

عملية ممتدة

1 408 450

 7مارس/آذار 2018

أفغانستان

200447

تقديم المساعدة من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية

عملية ممتدة

17 523 359

 7مارس/آذار 2018

موريتانيا

MR01

ميزانية الحافظة القطرية لموريتانيا 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

821 422

 9مارس/آذار 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

4 838 849
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 9مارس/آذار 2018

نيجيريا

200834

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا

عملية خاصة

 16مارس/آذار 2018

إثيوبيا

200711

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في إثيوبيا

عملية خاصة

352 113

 20مارس/آذار 2018

كينيا

200737

المساعدة الغذائية لالجئين

عملية ممتدة

2 300 000

 26مارس/آذار 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

9 389 671

 26مارس/آذار 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 181 610

 30مارس/آذار 2018

الجزائر

DZ01

ميزانية الحافظة القطرية للجزائر 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 811 477

 3أبريل/نيسان 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

26 291 080

 5أبريل/نيسان 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

32 276 995

 9أبريل/نيسان 2018

كولومبيا

CO01

ميزانية الحافظة القطرية لكولومبيا 2020-2017

ميزانية حافظة قطرية

1 877 934

 10أبريل/نيسان 2018

إندونيسيا

ID01

ميزانية الحافظة القطرية إلندونيسيا 2020-2017

ميزانية حافظة قطرية

469 484

 10أبريل/نيسان 2018

باكستان

PK01

ميزانية الحافظة القطرية إلندونيسيا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

7 277 298

 16أبريل/نيسان 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 399 703

 25أبريل/نيسان 2018

إثيوبيا

200700

المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا ،وجنوب السودان ،والسودان ،والصومال

عملية ممتدة

2 200 000

 8مايو/أيار 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

1 687 264

 8مايو/أيار 2018

جمهورية تنزانيا المتحدة

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية لتنزانيا 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

2 197 183

 8مايو/أيار 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

3 286 385

 10مايو/أيار 2018

إكوادور

EC01

ميزانية الحافظة القطرية إلكوادور 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

1 408 451

 16مايو/أيار 2018

بوركينا فاسو

BF01

ميزانية الحافظة القطرية لبوركينا فاسو 2018

ميزانية حافظة قطرية

6 072 668

 17مايو/أيار 2018

إثيوبيا

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

عملية ممتدة

660 000

 21مايو/أيار 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

6 760 563

 23مايو/أيار 2018

ميانمار

MM01

ميزانية الحافظة القطرية لميانمار 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

5 258 216

 25مايو/أيار 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

4 282 547

 25مايو/أيار 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 551 541
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 25مايو/أيار 2018

الجمهورية العربية السورية

SY01

ميزانية الحافظة القطرية للجمهورية العربية السورية 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

 28مايو/أيار 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

10 985 915

 29مايو/أيار 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

2 816 901

 29مايو/أيار 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 536 073

 30مايو/أيار 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

3 098 592

 31مايو/أيار 2018

مصر

EG01

ميزانية الحافظة القطرية لمصر 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 516 098

 4يونيو/حزيران 2018

بوركينا فاسو

BF01

ميزانية الحافظة القطرية لبوركينا فاسو 2018

ميزانية حافظة قطرية

1 821 596

 4يونيو/حزيران 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

4 695 917

 4يونيو/حزيران 2018

مالي

ML01

ميزانية الحافظة القطرية لمالي 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 877 934

 5يونيو/حزيران 2018

موريتانيا

MR01

ميزانية الحافظة القطرية لموريتانيا 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 926 592

 7يونيو/حزيران 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

9 208 603

 12يونيو/حزيران 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

5 452 771

 15يونيو/حزيران 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

4 627 100

 20يونيو/حزيران 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

8 179 156

 21يونيو/حزيران 2018

إثيوبيا

200700

المساعدة الغذائية لالجئي إريتريا ،وجنوب السودان ،والسودان ،والصومال

عملية ممتدة

18 028 169

 21يونيو/حزيران 2018

كينيا

KE01

ميزانية الحافظة القطرية لكينيا 2023-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 694 836

 26يونيو/حزيران 2018

بوروندي

BI01

ميزانية الحافظة القطرية لبوروندي 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 347 418

 26يونيو/حزيران 2018

إثيوبيا

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

عملية ممتدة

46 948 356

 28يونيو/حزيران 2018

الكاميرون

CM01

ميزانية الحافظة القطرية للكاميرون 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

3 000 000

 3يوليو/تموز 2018

زمبابوي

ZW01

ميزانية الحافظة القطرية لزمبابوي 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

5 323 944

 3يوليو/تموز 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

39 861 813

 6يوليو/تموز 2018

مالي

ML01

ميزانية الحافظة القطرية لمالي 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

6 103 286

 9يوليو/تموز 2018

موريتانيا

MR01

ميزانية الحافظة القطرية لموريتانيا 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

704 225

 9يوليو/تموز 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 032 400

 16يوليو/تموز 2018

الجمهورية العربية السورية

SY01

ميزانية الحافظة القطرية للجمهورية العربية السورية 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

42 383 933
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 16يوليو/تموز 2018

جيبوتي

DJ01

ميزانية الحافظة القطرية لجيبوتي 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

 11يوليو/تموز 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

907 214

 11يوليو/تموز 2018

مصر

EG02

ميزانية الحافظة القطرية لمصر 2023-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 075 378

 12يوليو/تموز 2018

جمهورية أفريقيا الوسطى

CF01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 129 715

 13يوليو/تموز 2018

جمهورية أفريقيا الوسطى

CF01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية أفريقيا الوسطى 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

9 389 671

 16يوليو/تموز 2018

النيجر

200961

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

عملية ممتدة

6 718 067

 16يوليو/تموز 2018

الجمهورية العربية السورية

SY01

ميزانية الحافظة القطرية للجمهورية العربية السورية 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

14 127 978

 16يوليو/تموز 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

34 879 086

 30يوليو/تموز 2018

الصومال

200844

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

عملية ممتدة

14 780 038

 30يوليو/تموز 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 140 845

 1أغسطس/آب 2018

تشاد

200288

دعم التعليم االبتدائي والتحاق الفتيات بالمدارس

DEV

1 923 388

 2أغسطس/آب 2018

كولومبيا

CO01

ميزانية الحافظة القطرية لكولومبيا 2020-2017

ميزانية حافظة قطرية

815 076

 6أغسطس/آب 2018

جمهورية تنزانيا المتحدة

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية لتنزانيا 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

6 162 383

 7أغسطس/آب 2018

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

10 561 930

 7أغسطس/آب 2018

مالي

ML01

ميزانية الحافظة القطرية لمالي 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

11 954 442

 9أغسطس/آب 2018

موريتانيا

MR01

ميزانية الحافظة القطرية لموريتانيا 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 086 768

 13أغسطس/آب 2018

كينيا

KE01

ميزانية الحافظة القطرية لكينيا 2023-2018

ميزانية حافظة قطرية

6 267 110

 14أغسطس/آب 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

12 389 150

 16أغسطس/آب 2018

النيجر

200961

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

عملية ممتدة

25 486 250

 17أغسطس/آب 2018

بوركينا فاسو

BF01

ميزانية الحافظة القطرية لبوركينا فاسو 2018

ميزانية حافظة قطرية

1 650 415

 17أغسطس/آب 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

10 629 817

 20أغسطس/آب 2018

جمهورية تنزانيا المتحدة

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية لتنزانيا 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

1 500 000

 21أغسطس/آب 2018

الصومال

200844

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

عملية ممتدة

14 084 507
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ال لحق ال ابع :خصصات
ال تلق

تار خ ال وافقة

ال ش وع /يزا ية
الحافظة القط ة

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل
الفئة

عنوان ال ش وع /يزا ية الحافظة القط ة

ال خصصات ال وافق عليها
ك ) باستثناء
(بالدوالر ا
تكاليف الدعم ي ال باش ة
1 207 244

 21أغسطس/آب 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

 22أغسطس/آب 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

22 707 182

 23أغسطس/آب 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

25 730 609

 27أغسطس/آب 2018

أفغانستان

AF01

ميزانية الحافظة القطرية ألفغانستان 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

14 394 366

 27أغسطس/آب 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

30 046 948

 28أغسطس/آب 2018

بوروندي

BI01

ميزانية الحافظة القطرية لبوروندي 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 274 312

 28أغسطس/آب 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

26 389 671

 28أغسطس/آب 2018

نيكاراغوا

NI01

ميزانية الحافظة القطرية لنيكاراغوا 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

550 000

 29أغسطس/آب 2018

بوروندي

BI01

ميزانية الحافظة القطرية لبوروندي 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 146 210

 29أغسطس/آب 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

5 365 526

 31أغسطس/آب 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

16 956 024

 7سبتمبر/أيلول 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

1 408 450

 7سبتمبر/أيلول 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

5 745 428

 11سبتمبر/أيلول 2018

تشاد

200713

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

عملية طوارئ

8 380 282

 13سبتمبر/أيلول 2018

مصر

EG02

ميزانية الحافظة القطرية لمصر 2023-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 358 459

 14سبتمبر/أيلول 2018

بوروندي

BI01

ميزانية الحافظة القطرية لبوروندي 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

646 009

 18سبتمبر/أيلول 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

6 009 390

 19سبتمبر/أيلول 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 269 864

 19سبتمبر/أيلول 2018

اليمن

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

عملية طوارئ

46 900 000

 21سبتمبر/أيلول 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 842 394

 25سبتمبر/أيلول 2018

اليمن

201068

االستجابة العاجلة والمتكاملة والمستمرة من أجل تفادي المجاعة في اليمن

عملية طوارئ

28 255 263

 26سبتمبر/أيلول 2018

الكاميرون

CM01

ميزانية الحافظة القطرية للكاميرون 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 877 934
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ال لحق ال ابع :خصصات
ال تلق

تار خ ال وافقة

ال ش وع /يزا ية
الحافظة القط ة

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل
الفئة

عنوان ال ش وع /يزا ية الحافظة القط ة

ال خصصات ال وافق عليها
ك ) باستثناء
(بالدوالر ا
تكاليف الدعم ي ال باش ة
1 232 285

 27سبتمبر/أيلول 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

 1أكتوبر/تشرين األول 2018

الصومال

200844

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

عملية ممتدة

9 296 042

 2أكتوبر/تشرين األول 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

743 079

 5أكتوبر/تشرين األول 2018

نيجيريا

200834

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في نيجيريا

عملية خاصة

2 188 735

 9أكتوبر/تشرين األول 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

5 480 266

 10أكتوبر/تشرين األول 2018

جمهورية إيران اإلسالمية

IR01

ميزانية الحافظة القطرية إليران 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 094 367

 10أكتوبر/تشرين األول 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

589 532

 12أكتوبر/تشرين األول 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

2 196 414

 12أكتوبر/تشرين األول 2018

جمهورية تنزانيا المتحدة

TZ01

ميزانية الحافظة القطرية لتنزانيا 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

384 373

 15أكتوبر/تشرين األول 2018

إثيوبيا

200712

االستجابة لألزمات الغذائية وتعزيز الصمود أمام انعدام األمن الغذائي

عملية ممتدة

658 924

 16أكتوبر/تشرين األول 2018

المكتب اإلقليمي في داكار

200777

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

عملية طوارئ

1 411 000

 17أكتوبر/تشرين األول 2018

الجمهورية العربية السورية

SY01

ميزانية الحافظة القطرية للجمهورية العربية السورية 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 060 451

 18أكتوبر/تشرين األول 2018

تشاد

201044

توفير الخدمات الجوية اإلنسانية في تشاد

عملية خاصة

1 235 483

 19أكتوبر/تشرين األول 2018

السودان

SD01

ميزانية الحافظة القطرية للسودان 2018-2017

ميزانية حافظة قطرية

2 554 966

 19أكتوبر/تشرين األول 2018

تركيا

TR01

ميزانية الحافظة القطرية لتركيا 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

3 256 533

 22أكتوبر/تشرين األول 2018

لبنان

LB01

ميزانية الحافظة القطرية للبنان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

12 676 056

 24أكتوبر/تشرين األول 2018

جمهورية الكونغو الديمقراطية

CD01

ميزانية الحافظة القطرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

674 370

 26أكتوبر/تشرين األول 2018

النيجر

200961

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

عملية ممتدة

1 943 225

 26أكتوبر/تشرين األول 2018

دولة فلسطين

PS01

ميزانية الحافظة القطرية لدولة فلسطين 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 171 022

 29أكتوبر/تشرين األول 2018

أفغانستان

AF01

ميزانية الحافظة القطرية ألفغانستان 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 647 311

 29أكتوبر/تشرين األول 2018

الجزائر

DZ01

ميزانية الحافظة القطرية للجزائر 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

776 265

 2نوفمبر/تشرين الثاني 2018

الجمهورية العربية السورية

SY01

ميزانية الحافظة القطرية للجمهورية العربية السورية 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

50 356 963

 5نوفمبر/تشرين الثاني 2018

كولومبيا

CO01

ميزانية الحافظة القطرية لكولومبيا 2020-2017

ميزانية حافظة قطرية

251 932
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ال لحق ال ابع :خصصات
ال تلق

تار خ ال وافقة

ال ش وع /يزا ية
الحافظة القط ة

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل
الفئة

عنوان ال ش وع /يزا ية الحافظة القط ة

ال خصصات ال وافق عليها
ك ) باستثناء
(بالدوالر ا
تكاليف الدعم ي ال باش ة
1 850 789

 5نوفمبر/تشرين الثاني 2018

ميانمار

MM01

ميزانية الحافظة القطرية لميانمار 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

 5نوفمبر/تشرين الثاني 2018

أوغندا

UG01

ميزانية الحافظة القطرية ألوغندا 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

691 579

 6نوفمبر/تشرين الثاني 2018

األردن

JO01

ميزانية الحافظة القطرية لألردن 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

10 670 081

 9نوفمبر/تشرين الثاني 2018

أفغانستان

AF01

ميزانية الحافظة القطرية ألفغانستان 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

2 667 520

 9نوفمبر/تشرين الثاني 2018

العراق

IQ01

ميزانية الحافظة القطرية للعراق 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

5 438 498

 12نوفمبر/تشرين الثاني 2018

الصومال

S001

ميزانية الحافظة القطرية للصومال 2021-2019

ميزانية حافظة قطرية

8 169 014

 22نوفمبر/تشرين الثاني 2018

غواتيماال

GT01

ميزانية الحافظة القطرية لغواتيماال 2021-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 067 008

 22نوفمبر/تشرين الثاني 2018

دولة فلسطين

PS01

ميزانية الحافظة القطرية لدولة فلسطين 2022-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 827 934

 26نوفمبر/تشرين الثاني 2018

بنغالديش

BD01

ميزانية الحافظة القطرية لبنغالديش 2020-2017

ميزانية حافظة قطرية

4 396 073

 3ديسمبر/كانون األول 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

79 812 206

 13ديسمبر/كانون األول 2018

أنغوال

AO01

ميزانية الحافظة القطرية ألنغوال 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

1 267 606

 31ديسمبر/كانون األول 2018

زمبابوي

ZW01

ميزانية الحافظة القطرية لزمبابوي 2021-2017

ميزانية حافظة قطرية

8 505 448

 13مارس/آذار 2018

بوركينا فاسو

BF01

ميزانية الحافظة القطرية لبوركينا فاسو 2018

ميزانية حافظة قطرية

4 694 834

مالي

ML01

ميزانية الحافظة القطرية لمالي 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

6 572 770

موريتانيا

MR01

ميزانية الحافظة القطرية لموريتانيا 2018-2018

ميزانية حافظة قطرية

4 694 835

النيجر

200961

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

عملية ممتدة

3 500 000

200777

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

عملية طوارئ

1 194 836

السنغال

SN01

ميزانية الحافظة القطرية للسنغال 2018

ميزانية حافظة قطرية

938 967

تشاد

200713

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

عملية ممتدة

6 572 770

 16أغسطس/آب 2018

نيكاراغوا

NI01

ميزانية الحافظة القطرية لنيكاراغوا 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

900 000

 26أكتوبر/تشرين األول 2018

طاجيكستان

TJ01

ميزانية الحافظة القطرية لطاجيكستان 2019-2018

ميزانية حافظة قطرية

3 306 222

 22نوفمبر/تشرين الثاني 2018

إثيوبيا

ET01

ميزانية الحافظة القطرية إلثيوبيا 2020-2019

ميزانية حافظة قطرية

18 779 343

 13ديسمبر/كانون األول 2018

جنوب السودان

SS01

ميزانية الحافظة القطرية لجنوب السودان 2020-2018

ميزانية حافظة قطرية

26 201 847

ج وع سلف الت و ل بالسلف الكبي ة
ج وع

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل

98 717 424
1 353 711 117

WFP/EB.A/2019/6-H/1
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ال لحق ال ابع :خصصات
تار خ ال وافقة

ال تلق

ال ش وع /يزا ية
الحافظة القط ة

فق ت و ل رأس ال ال ال ا ل
الفئة

عنوان ال ش وع /يزا ية الحافظة القط ة

ال خصصات ال وافق عليها
ك ) باستثناء
(بالدوالر ا
تكاليف الدعم ي ال باش ة

سلف الخد ات ال ؤسسية
سلف

فق ال يز ة ال أس الية

 13مارس/آذار 2018

شعبة اللوجستيات

SLES-2000040

الحساب الخاص لتنفيذ نظام دعم اللوجستيات

حساب خاص

ج وع سلف الخد ات ال ؤسسية

3 500 000
3 500 000

الخدمات نظير أتعاب
 1ديسمبر/كانون األول 2018

تكنولوجيا المعلومات

SREC-2000036

حساب خاص للمبالغ المستردة لتكنولوجيا المعلومات في الميدان

حساب خاص

3 000 000

مجموع سلف الخدمات المؤسسية

3 000 000

مجموع الخدمات المؤسسية

6 500 000

ال ج وع الكل

1 360 211 117

F-EBA2019-17387A

