
 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 A. Shneerson ةالسيد

 مستشارة شؤون البرامج

 العمليات تسيير دعم وحدة

 3744-066513: هاتف

 

World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy  

 عليها المدير التنفيذيالزيادات في ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي وافق 

 (2017 حزيران/يونيو 30 – كانون الثاني/يناير 1)

 بموجب إجرائها على التنفيذي المدير وافق التي ميزانياتها في والزيادات واإلنعاش لإلغاثة الممتدة العمليات الوثيقة هذه تبين -1

 .2017 حزيران/يونيو 30 إلى كانون الثاني/يناير 1 من الفترة في له، المفوضة السلطة

 لإلغاثة الممتدة للعمليات البرامجية الفئة يخص فيما التنفيذي للمدير المفوضة السلطة تشمل التنفيذي، المجلس لقرارات ووفقا -2

 :يلي ما واإلنعاش

  الموافقة على العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش وزيادة ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي ال تتجاوز قيمة

علما بأنه ال يجوز أن يتجاوز مجموع هذه الزيادات في أي بلد كان وفي أي سنة  –مليون دوالر أمريكي  20األغذية فيها 

 وأية زيادة أخرى في السنة التقويمية نفسها تتطلب موافقة المجلس؛ مليون دوالر أمريكي؛ 40تقويمية 

  الموافقة على تعديالت ميزانيات العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش التي تشمل تحويالت نقدية على أال تتجاوز الزيادة الكلية

 .مليون دوالر أمريكي 20في قيمة األغذية 

 الزيادات في الميزانيات

 على له المفوضة السلطة بموجب التنفيذي المدير ، وافق2017 حزيران/يونيو 30 إلى كانون الثاني/يناير 1 من الفترةفي  -3

 مجموع وبلغ .السابق في عليها وافق قد المجلس كان التي واإلنعاش، لإلغاثة الممتدة العمليات ميزانيات في زيادة 21 إجراء

 دوالر مليون 342 إلى البرنامج تحملها التي التكاليف قيمة ووصلت أمريكي؛ دوالر مليون 114 الزيادات تلك في األغذية قيمة

 .الوثيقة بهذه المرفق الجدول في وأسبابها الزيادات أرقام تفاصيل وترد أمريكي.

عدد الزيادات في ، يتبين أن 2016خالل الفترة نفسها من عام  جرت الموافقة عليهابتلك التي  2017وبمقارنة زيادات عام  -4

 قد ارتفع بمقدار ثالث زيادات. 2017 حزيران/يونيوو كانون الثاني/ينايرالمدير التنفيذي فيما بين يها وافق علالتي الميزانيات 

مليون دوالر أمريكي في مجموع التكاليف  123وزيادة بقيمة مليون دوالر أمريكي في قيمة األغذية،  13وشكل ذلك نقصاً قدره 

 . البرنامجالتي تحملها 

 المجلس التنفيذي 

 الدورة العادية الثانية

 2017 تشرين الثاني/نوفمبر 16-13روما، 

 التوزيع: عام

 2017 أكتوبر/تشرين األول 12التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية

 من جدول األعمال  7البند 

 WFP/EB.2/2017/7-D/1 

 المسائل التشغيلية

 للعلم

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

http://executiveboard.wfp.org/
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زيادات في متطلبات وإدراج مستفيدين إضافيين، ، وتمديد فترات العمليات نتيجةمعظم التعديالت في الميزانيات  وجاءت -5

 طريقة أو توسيع نطاق وإدخالوزيادة في تكاليف النقل البري، والتخزين، والمناولة،  أنشطة تنمية القدرات وزيادتها،و األغذية

 التحويالت القائمة على النقد.
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 2017حزيران /يونيو 30إلى  كانون الثاني/يناير 1العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من 

 رقم اإلقليم/البلد

 المشروع

 اسم

 المشروع

 مقدار التعديل الميزانية المعدلة الميزانية المعتمدة

 األغذية

 متري()طن 

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

 )طن متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

)طن 
 متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

يتحملها التي 

 البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 الهادئ والمحيط آسيا

 657 562 525 388 42 605 259 17 192 637 12 556 2 949 696 16 667 248 12 514 2 ميانمار من لالجئين المساعدة تقديم 200673 بنغالديش

 أسباب التعديل

 وتكاليف الدعم غير المباشرة على النقد، وتكاليف الدعم المباشرة، تمديد الفترة؛ زيادة في متطلبات األغذية، وقيم التحويالت القائمة (1)

 من الحد طريق عن االنتقال دعم 200299 ميانمار

 التغذية ونقص الغذائي األمن انعدام

 ضعفا األكثر المجموعات بين

301 563 212 991 147 343 056 450 325 703 224 488 389 360 940 823 24 141 11 497 242 17 884 372 

 أسباب التعديل

 زيادة في أعداد المستفيدين، ومتطلبات األغذية، وقيم التحويالت القائمة على النقد (1)

المساعدة الغذائية لالجئين من  200787 نيبال

 بوتان في نيبال

8 433 3 999 381 7 361 853 8 433 3 999 381 7 407 116 - - 45 263 

 أسباب التعديل

 البري، والتخزين، والمناولةزيادة في تكاليف النقل  (1)

االنتقال: نحو باكستان صامدة  200867 باكستان

  وآمنة غذائيا

359 787 276 990 900 454 085 817 373 421 285 233 469 464 825 304 13 634 8 242 569 10 739 487 

 أسباب التعديل

 زيادة في عدد المستفيدين ومتطلبات األغذية (1)

 الوسطى وآسيا الشرقية وأوروبا أفريقيا وشمال األوسط الشرق

 الصحراء من الالجئين مساعدة 200301 الجزائر

  الغربية

110 894 62 991 153 94 198 156 117 560 65 889 592 98 351 645 6 667 2 898 439 4 153 489 

117 560 65 889 592 98 351 645 137 749 74 952 161 111 952 336 20 189 9 062 569 13 600 691 

 أسباب التعديل

 تمديد الفترة؛ وإدخال طرائق التحويالت القائمة على النقد؛ وزيادة في متطلبات األغذية وتكاليف الدعم المباشرة (1)
 تمديد الفترة (2)
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 2017حزيران /يونيو 30إلى  كانون الثاني/يناير 1العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من 

 رقم اإلقليم/البلد

 المشروع

 اسم

 المشروع

 مقدار التعديل الميزانية المعدلة الميزانية المعتمدة

 األغذية

 متري()طن 

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

 )طن متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

)طن 
 متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

يتحملها التي 

 البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 للسكان والتغذية الغذائي األمن دعم 200808 السودان

 يعانون والذين النزاع من المتضررين

  المزمن الضعف من

532 911 327 175 665 727 029 649 532 911 327 175 665 732 711 364 - - 5 681 715 

 أسباب التعديل

 ، وتكاليف النقل الخارجي القدرات وزيادتها تنميةزيادة في  (1)

الجمهورية 

 العربية السورية

تقديم المساعدة في مجاالت  200988

األغذية والتغذية وسبل العيش 

 للسكان المتأثرين باالضطرابات

 في الجمهورية العربية السورية

1 437 267 1 100 057 090 1 595 980 331 1 437 267 1 100 057 090 1 719 586 874 - - 123 606 543 

 أسباب التعديل

 زيادة في تكاليف النقل البري، والتخزين، والمناولة، وتكاليف الدعم المباشرة (1)

 

 أفريقيا غرب

 من والحد الصمود على القدرة بناء 200793 فاسو بوركينا

 التغذية سوء

10 982 

 

32 039 565 51 078 026 12 300 33 914 971 53 864 468 1 318 1 875 406 2 786 442 

 أسباب التعديل

 وزيادتها، والنقل الخارجي، وتكاليف الدعم المباشرةزيادة في متطلبات األغذية، وتكاليف النقل البري، والتخزين، والمناولة، والتحويالت القائمة على النقد، وتنمية القدرات  (1)

 200464 كوت ديفوار

 

إنقاذ األرواح وُسبل كسب العيش 

 من أجل تعزيز االنتقال

35 438 

 

30 777 351 62 965 810 41 058 33 327 292 69 699 655 5 620 2 549 941 6 733 846 

 أسباب التعديل

 دعم المباشرةاألغذية، والنقل البري، والتخزين، والمناولة، والنقل الخارجي، والتحويالت القائمة على النقد، وتنمية القدرات وزيادتها، وتكاليف ال زيادة في أعداد المستفيدين، ومتطلبات (1)

 وسبل التغذية مجال في الموجه الدعم 200557 غامبيا

 المتأثرين الضعفاء للسكان العيش

 والجفاف في غامبيا بالفيضانات

6 098 

 

10 609 263 16 272 585 7 569 13 143 101 20 960 188 1 471 2 533 838 4 687 603 

 أسباب التعديل
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 2017حزيران /يونيو 30إلى  كانون الثاني/يناير 1العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من 

 رقم اإلقليم/البلد

 المشروع

 اسم

 المشروع

 مقدار التعديل الميزانية المعدلة الميزانية المعتمدة

 األغذية

 متري()طن 

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

 )طن متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف التي 

 يتحملها البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األغذية

)طن 
 متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

يتحملها التي 

 البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 المباشرة األخرى، والتحويالت القائمة على النقد، وتكاليف الدعم المباشرة، وإدراج تنمية القدرات وزيادتها التشغيلزيادة في متطلبات األغذية، والنقل الخارجي، والنقل البري، والتخزين، والمناولة، وتكاليف  (1)

 الالجئين إلى المقدَّمة الغذائية المساعدة 200550 ليبريا

 الضعفاء المضيفين والسكان

29 802 14 806 179 35 867 715 30 167 15 144 945 36 609 991 366 338 766 742 276 

 أسباب التعديل

 شرة األخرى، والتحويالت القائمة على النقد، وتكاليف الدعم المباشرةانخفاض في عدد المستفيدين؛ وزيادة في تحويالت األغذية، والنقل الخارجي، والنقل البري، والتخزين، والمناولة، وتكاليف التشغيل المبا (1)

حماية سبل كسب العيش، وتخفيض  200640 موريتانيا

نقص التغذية، وبناء القدرة على 

الصمود من خالل شبكات األمان، 

 وإنشاء األصول، وتنمية المهارات

52 933 66 495 426 121 122 161 53 893 68 713 382 124 487 486 960 2 217 956 3 365 325 

 أسباب التعديل

 والتحويالت القائمة على النقد، وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى، وتكاليف الدعم غير المباشرة والمناولة،زيادة في متطلبات األغذية، والنقل الخارجي، والنقل البري، والتخزين،  (1)

 والتغذوي الغذائي األمن بناء إعادة 200938 سيراليون

 في الكوارث إدارة قدرات وتعزيز

 سيراليون

17 464 14 145 626 32 267 203 17 464 14 145 626 34 003 049 - - 1 735 846 

17 464 14 145 626 34 003 049 17 464 14 145 626 34 133 669 - - 130 620 

 أسباب التعديل

 زيادة في تنمية القدرات وزيادتها، والنقل البري، والتخزين، والمناولة، وتكاليف التشغيل المباشرة األخرى، وتكاليف الدعم المباشرة (1)
 وزيادة في تكاليف الدعم المباشرة وتكاليف الدعم غير المباشرةانخفاض في تنمية القدرات وزيادتها؛  (2)
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 2017حزيران /يونيو 30إلى  كانون الثاني/يناير 1العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من 
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 متري(

 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

يتحملها التي 

 البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 األفريقي جنوبال

 مدغشقر

200735 
االستجابة الحتياجات األمن 

الغذائي والتغذية للسكان 

المتضررين من الكوارث 

الطبيعية، وبناء صمود المجتمعات 

المحلية التي تعاني من انعدام 

الغذائي في المناطق  األمن

الجنوبية الغربية، والجنوبية، 

 والجنوبية الشرقية في مدغشقر

83 891 64 467 874 112 198 935 92 616 74 922 830 129 748 387 8 725 10 454 957 17 549 452 

 أسباب التعديل

 المباشرة، وتكاليف الدعم غير المباشرةزيادة في متطلبات األغذية، والتحويالت القائمة على النقد، وتكاليف الدعم  (1)

 976 065 10 459 076 7 493 6 669 959 27 975 346 19 756 24 693 893 17 516 270 12 264 18 لالجئين الغذائية المساعدة 200460 مالوي

 أسباب التعديل

 والتحويالت القائمة على النقد، وتكاليف الدعم المباشرةزيادة في متطلبات األغذية، والنقل الخارجي، والنقل البري، والتخزين، والمناولة،  (1)

 اإلنسانية لالحتياجات االستجابة 200692 مالوي

 الصمود على القدرة وتعزيز

578 571 321 565 663 539 053 809 623 873 327 189 672 561 813 567 45 303 5 624 009 22 759 758 

 أسباب التعديل

 ومتطلبات األغذية، وتكاليف الدعم المباشرة، وتكاليف الدعم غير المباشرة؛ وانخفاض في قيم التحويالت القائمة على النقدزيادة في عدد المستفيدين،  (1)

 الضعيفة المجموعات مساعدة 200355 موزامبيق

 موزامبيق في بالكوارث والمتأثرة

84 062 36 869 524 80 186 971 118 842 55 729 105 114 174 491 34 780 18 859 580 33 987 520 

118 842 55 729 105 114 174 491 136 887 67 553 279 136 286 985 18 044 11 824 174 22 112 495 

 أسباب التعديل

 القائمة على النقد زيادة في متطلبات األغذية، وتنمية القدرات وزيادتها، وتكاليف الدعم المباشرة، وتكاليف الدعم غير المباشرة؛ وإدخال طرائق التحويالت (1)
 زيادة في متطلبات األغذية، وتنمية القدرات وزيادتها، وتكاليف الدعم المباشرة، وتكاليف الدعم غير المباشرة (2)
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 2017حزيران /يونيو 30إلى  كانون الثاني/يناير 1العمليات الممتدة لإلغاثة واإلنعاش المعتمدة التي وافق المدير التنفيذي على زيادة ميزانياتها في الفترة من 
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 يتحملها البرنامج
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 تكاليف

 األغذية

 )دوالر أمريكي(

مجموع التكاليف 

يتحملها التي 

 البرنامج

 )دوالر أمريكي(

 تنزانيا جمهورية

 المتحدة

 335 270 39 818 206 19 861 36 753 164 137 779 823 68 793 128 418 894 97 961 616 49 932 91 المساعدة الغذائية لالجئين  200603

 أسباب التعديل

 زيادة في أعداد المستفيدين، ومتطلبات األغذية، وقيم التحويالت القائمة على النقد (1)

 :أعاله الواردة الميزانيات في والعشرين الواحدة الزيادات تكاليف مجموع

 دوالرا أمريكيا 247 651 114   :األغذية تكاليف

 دوالرا أمريكيا 709 201 342   التكاليف: مجموع
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