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 للتقليل والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ؛(QR)ة السريع االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع يمكن 

 المنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع ويمكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى إلى

www.fao.org 

 

A 

 المالية لجنة

 المائة بعد والستون الثانية الدورة

 2016 مايو/أيار 25-23 روما،

 تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات واإلعفاءات من التكاليف

 ()حـ( من الالئحة العامة 4-والثالثة عشرة 4-)المادتان الثانية عشرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى: الوثيقة هذه بمحتوى تتعلق تقنية أسئلة أي توجيه يرجى

 Nicholas Nelson السيد

 والخزانة المالية شعبة مدير

 العالمي األغذية برنامج

 6410 6513 3906+ هاتف:
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 موجز تنفيذي

  م المعلومات إلى المجلس التنفيذي قد  الالئحة العامة، ت  )حـ( من  4-الثالثة عشرةو 4-الثانية عشرةوفقا للمادتين

 من الالئحة العامة(؛ 4-الثانية عشرةاستخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشراء السلع )المادة  (1بشأن: 

المساهمات المقدمة في شكل سلع أو خدمات فقط، من حكومات البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها  (2

 )و( من الالئحة العامة(؛ 4-الثالثة عشرةبمرحلة انتقالية، والجهات المانحة األخرى غير التقليدية )المادة 

الثة الثإعفاءات تكاليف الدعم غير المباشرة للمساهمات العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة )المادة  (3

 )ز( من الالئحة العامة(. 4-عشرة

 المالية لجنة من المطلوبة التوجيهات

  المعلومات هذه بوثيقةيرجى من لجنة المالية أن تحيط علما. 

 المشورة مشروع

  وفقا للمادة الرابعة عشرة من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي، تحيط لجنة المالية في منظمة األغذية

واإلعفاءات من التكاليف )المادتان والزراعة علما بالوثيقة "تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات 

 )حـ( من الالئحة العامة(". 4-والثالثة عشرة 4-الثانية عشرة



 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 N. Nelsonالسيد 

 والخزانة المالية شعبة مدير

 651306-6410 :هاتف

 

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

 واإلعفاءات من التكاليف تقرير المدير التنفيذي عن استخدام المساهمات

 )ح( من الالئحة العامة( 4-والثالثة عشرة 4-)المادتان الثانية عشرة

 المقدمة

)ح( من الالئحة العامة، يقدم هذا التقرير معلومات إلى المجلس التنفيذي بشررر  :  4-والثالثة عشرررر  4-وفقا للمادتين الثانية عشرررر  -1

المساهمات المقدمة في شكل  (2من الالئحة العامة(؛  4-لشراء السلع )الماد  الثانية عشر استخدام الموارد النقدية غير المقيد   (1

سررلع  و مدمات فق ، من وكومات البلدا  النامية، ووكومات البلدا  التي تمر اصتدرراداتما بمرولة انتقالية، والجمات المانحة غير 

إعفاءات تكاليف الدعم غير المباشررررر  للمسرررراهمات العينية  (3العامة(؛ )و( من الالئحة  4-التقليدية األمرى )الماد  الثالثة عشررررر 

 )ز( من الالئحة العامة(. 4-لتغطية تكاليف الدعم المباشر  )الماد  الثالثة عشر 

 من الالئحة العامة( 4-استخدام الموارد النقدية غير المقيدة لشراء السلع من البلدان النامية )المادة الثانية عشرة

من الالئحة العامة فإ  المدير التنفيذي مسررلوع عن تحقيا اتسررتخدام األمثل للموارد المتاوة من سررلع  4-ماد  الثانية عشررر وفقا لل -2

و مواع نقدية ومدمات. ويجوز للمدير التنفيذي    يسررررتخدم الموارد النقدية غير المقيفد  في شررررراء السررررلع من البلدا  النامية، صدر 

قريرا بمذه المشررررررتريات إلى المجلس. وتتناوع هذه الوسيقة اسررررررتخدام الموارد النقدية غير المقيد  في ف ة اإلمكا ، على    يقدم ت

 البرامج اإلنمائية.

مليو  دوتر  مريكي بالمقارنة بما كا  عليه عام  3.3، انخفض وجم الموارد النقدية غير المقيد  المتاوة إلى 2015وفي عام  -3

في المائة،  87مليو  دوتر  مريكي،  ي  2.8ر  مريكي. ومن  لل هذا المجمو  استخخدم مبلغ مليو  دوت 14.1وين بلغ  2014

  ي  مريكي، دوتر مليو  11.4 والبالغ 2014 لعام المقابل الرصم عن انخفاضررررا   يشرررركل ما وهو، لشررررراء سررررلع من البلدا  النامية

 المتقدمة البلدا  من المشررررتريات في المائة، في 13  ي  مريكي، دوتر مليو  0.4 وصدره المتبقي المبلغ واسررررتخخدم. المائة في 81

 الجدوع في ذلك تفاليل وترد. المائة في 19  ي  مريكي، دوتر مليو  2.7 إلى ولل وين 2014 عام عليه كا  عما بانخفاض

 .1 رصم

 المجلس التنفيذي 

 الدورة السنوية

 2016يونيو/حزيران  17-13روما، 

 التوزيع: عام

 2016  يار/مايو 13التاريخ: 

 اللغة األللية: اإلنكليزية

 *  عيد إلدارها ألسباب فنية

 األعماعمن جدوع  6البند 

WFP/EB.A/2016/6-J/1* 

 مسائل الموارد والمالية والميزانية

 للعلم

 .(http://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت  البرنامجتتاح وسائا المجلس التنفيذي على موصع 

http://executiveboard.wfp.org/
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عن مشررررتريات السررررلع من البلدا  ( المزيد من المعلومات WFP/EB.A/2016/4) 2015ويتضررررمن تقرير األداء السررررنوي لعام  -4

 النامية باستخدام جميع الموارد النقدية وفي إطار جميع ف ات البرامج.

 4-عشرة الثانية للمادة وفقا السلع لشراء المقيدة غير النقدية الموارد استخدام: 1 الجدول

 (األمريكي بالدوالر) اإلنمائية البرامج فئة – 2015 عام في العامة الالئحة من

 البلدان المتقدمة البلدان النامية جهة الشراء

 - 008 181 بنغالديش 

 700 38 - كندا

 - 120 108 إسيوبيا

 - 438 17 غانا

 - 764 342 المند

 - 265 126 إندونيسيا

 840 48 - إيطاليا

 - 384 147 كازامستا 

 - 194 12 ليبريا

 - 856 156 مدغشقر

 - 729 209 مالوي

 - 972 38 موزامبيا

 - 572 154 نيباع 

 - 179 156 نيكاراغوا

 - 943 665 باكستا 

 460 269 - اتتحاد الروسي

 - 000 110 رواندا

 - 380 132 جممورية تنزانيا المتحد 

 - 464 46 تركيا

 - 654 27  وكرانيا

 522 83 - الوتيات المتحد  األمريكية

 - 638 199 زامبيا

 522 440 559 833 2 2015مجموع 

 080 274 3 2015المجموع الكلي 

 13 87 2015النسبة المئوية 

 218 693 2 965 367 11 2014مجموع 

 183 061 14 2014المجموع الكلي 

 19 81 2014النسبة المئوية 
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البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، حكومات مساهمات أو خدمات من حكومات البلدان النامية، و

 )و( من الالئحة العامة( 4-والجهات المانحة غير التقليدية األخرى )المادة الثالثة عشرة

البلدا  التي تمر اصتدرررراداتما بمرولة انتقالية، والجمات المانحة غير التقليدية األمرى  و يدعم الكثير من وكومات البلدا  النامية،  -5

، 2015)و( من الالئحة العامة. وفي عام  4-وجب الماد  الثالثة عشرررر من مالع مسررراهمات عينية  و مدمات بم البرنامجعمليات 

مليو  دوتر  مريكي  86.6مليو  دوتر  مريكي في إطار ترتيبات التو مة بالمقارنة مع  116.5زادت صيمة هذه المسرراهمات إلى 

مليو  دوتر  مريكي من جمات مانحة  66. وصابلت المساهمات العينية بالسلع والخدمات مساهماٌت نقدية بما صيمته 2014في عام 

ندو   2.4مليو  دوتر  مريكي، و 49.3وين بلغت  2014 مرى، بزياد  عما كانت عليه عام  مليو  دوتر  مريكي من لرررررر

 2015 عام وفي. 2014مليو  دوتر  مريكي المسرررجل عام  0.5عن مسرررتوى زياد  مقابلة مسررراهمات الجمات المانحة الناشررر ة ب

من لم تمنح  ي إعفاءات . و مريكي دوتر مليو  0.3 المسرررررراهماتمذه ل المباشررررررر  غير الدعم تكاليف من اإلعفاءاتبلغت صيمة 

 .2014عام مذه المساهمات في ل المباشر  غير الدعم تكاليف

 2015)و( من الالئحة العامة في عام  4-: المساهمات المقدمة بموجب المادة الثالثة عشرة2الجدول 

 األمريكي()بالدوالر 

 قيمة الجهة المانحة

 السلع/الخدمات

تكاليف الدعم  تكاليف الدعم غير المباشرة والتكاليف األخرى الممولة من

غير المباشرة 

 المعفاة
 مانحةالجهات ال

 خرىاأل

 صندوق مقابلة مساهمات

 *الجهات المانحة الناشئة

 - - 682 080 2 568 127 4 بنغالديش 

 - - 613 084 3 256 757 4 البرازيل

 - 088 684 005 36 300 912 الكاميرو 

 - - 130 143 118 223 تشاد

 - 943 43 - 500 39 بيساو -غينيا 

 162 277 - 633 440 1 451 959 3 جممورية إيرا  اإلسالمية

 - - 285 378 900 592 العرا 

 - - 289 627 402 613 كينيا 

 - 000 000 1 379 675 17 787 504 17 مالوي 

 - - 645 555 37 130 604 80 باكستا  

 - - 405 319 1 000 560 جنوب السودا  

 - 161 661 978 598 870 389 1 زامبيا 

 - - 138 104 1 409 246 1 زمبابوي 

 162 277 192 389 2 182 044 66 692 530 116 2015مجموع 

 0 116 459 494 253 49 498 584 86 2014مجموع 

 صام لندو  مقابلة مساهمات الجمات المانحة الناش ة بتمويل التكاليف المرتبطة بتلك المساهمات.* 
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)ز( من  4-إعفاءات الخدمات العينية والمواد غير الغذائية من تكاليف الدعم غير المباشرة )المادة الثالثة عشرة

 الالئحة العامة(

مجمو  المسرراهمات بالخدمات  انخفض، 2015 عام بفضررل الخدمات العينية والمواد غير الغذائية. وفي البرنامجاتسررعت عمليات  -6

ية غذائ ية والمواد غير ال بل مليو  دوتر  مريكي  17.4 بحيث بلغ العين قا . وولرررررررل 2014عام  مليو  دوتر  مريكي 22.3م

عما كا  عليه انخفاض مليو  دوتر  مريكي ب 1.2إلى  2015عام في مجمو  صيمة اإلعفاءات من تكاليف الدعم غير المباشررررررر  

تفالررريل ذلك وسرررب الجمة المانحة، والبلد المتلقي، والقيمة،  3مليو  دوتر  مريكي. ويبين الجدوع  1.6وين بلغ  2014في عام 

 .واإلعفاءات من تكاليف الدعم غير المباشر 

 متعلقة بالمساهمات العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة: اإلعفاءات من تكاليف الدعم غير المباشرة ال3الجدول 

 )بالدوالر األمريكي( 2015)ز( من الالئحة العامة في عام  4-بموجب المادة الثالثة عشرة

 تكاليف الدعم القيمة البلد/اإلقليم المتلقي الجهة المانحة

 غير المباشرة المعفاة

 410 38 708 548 غينيا  وكالة اتوتياطي المدني الكندي

 323 19 040 276 ليبريا

 251 5 015 75 سيراليو 

 426 2 650 34 نيباع مركز إدار  األزمات

 387 3 390 48 سيراليو 

 152 2 749 30 المكتب اإلصليمي في بانكوك مجلس الالج ين الدانمركي

 364 2 771 33 إسيوبيا

 752 11 889 167 هايتي 

 100 5 855 72 ليبريا

 050 10 571 143 مالوي 

 018 17 108 243 موزامبيا

 692 1 172 24 سيراليو 

 969 29 127 428  وكرانيا

 761 11 018 168 المكتب اإلصليمي في بانكوك استجابة شركة إريكسو 

 776 17 947 253 نيباع

 325 24 499 347 سيراليو 

 057 6 529 86 المقر الرئيسي بروما الوكالة اتتحادية األلمانية لإلغاسة التقنية

 748 1 971 24 نيباع 

 271 28 871 403 المكتب اإلصليمي في داكار 

 716 8 520 124 المكتب اإلصليمي في نيروبي  سلندية لالستجابة لألزماتيالمي ة اآل

 931 17 152 256 المقر الرئيسي بروما  برنامج "المعونة اآليرلندية"

 996 2 795 42 مالوي 

 805 12 933 182 نيباع 

 655 5 779 80 نيباع  NetHopeة منظم

 626 946 8  رمينيا  مجلس الالج ين النرويجي

 051 19 160 272 المكتب اإلصليمي في بانكوك

 513 8 616 121 المكتب اإلصليمي في القاهر 
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 متعلقة بالمساهمات العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة: اإلعفاءات من تكاليف الدعم غير المباشرة ال3الجدول 

 )بالدوالر األمريكي( 2015)ز( من الالئحة العامة في عام  4-بموجب المادة الثالثة عشرة

 961 8 009 128 الكاميرو  

 168 2 973 30 تشاد 

 709 14 131 210 جممورية الكونغو الديمقراطية 

 474 19 195 278 إسيوبيا 

 153 28 189 402 غينيا

 035 13 208 186 المقر الرئيسي في روما

 656 28 372 409 العرا  

 022 9 882 128 جممورية تو الديمقراطية الشعبية 

 356 15 375 219 ليبريا 

 186 6 367 88  مالوي

 799 27 132 397 نيباع 

 134 5 348 73 سيراليو  

 784 8 490 125 جنوب السودا  

 153 5 611 73 الجممورية العربية السورية 

 282 5 460 75  وكرانيا 

 051 9 294 129 زمبابوي 

 270 5 290 75 المكتب اإلصليمي في بانكوك   ستراليا –"RedRسجل الممندسين لإلغاسة في واتت الطوارئ "

 632 7 023 109 بنغالديش 

 354 13 771 190 المقر الرئيسي بروما 

 474 4 915 63 إندونيسيا 

 894 15 056 227 جممورية تو الديمقراطية الشعبية 

 200 10 710 145 ليبريا 

 679 7 697 109 نيباع 

 451 3 295 49 ليشتي  -تيمور 

 409 1 088 14 المقر الرئيسي بروما  Renault Trucksشركة 

 000 12 000 120 المقر الرئيسي بروما  Royal DSMشركة 

 606 9 059 96 المقر الرئيسي بروما  Stop Hunger Nowمنظمة 

 224 8 488 117 الكاميرو   وكالة الطوارئ المدنية السويدية

 386 4 657 62  فريقيا الوسطى  جممورية

 900 3 713 55 تشاد

 510 28 290 407 العرا 

 369 4 410 62 لبنا 

 718 14 264 210 ليبريا

 817 47 101 683 مالوي

 020 9 850 128 مالي

 804 2 050 40 موزامبيا

 900 4 999 69 المكتب اإلصليمي في نيروبي

 069 177 552 529 2 نيباع 

 570 17 996 250 سيراليو  

 870 13 136 198  وكرانيا 
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 متعلقة بالمساهمات العينية لتغطية تكاليف الدعم المباشرة: اإلعفاءات من تكاليف الدعم غير المباشرة ال3الجدول 

 )بالدوالر األمريكي( 2015)ز( من الالئحة العامة في عام  4-بموجب المادة الثالثة عشرة

 100 11 579 158  فغانستا   الوكالة السويسرية للتنمية والتعاو 

 692 4 035 67 المكتب اإلصليمي في بانكوك 

 456 9 092 135 جممورية الكونغو الديمقراطية 

 221 22 445 317 المقر الرئيسي بروما 

 305 21 350 304 مدغشقر 

 716 10 082 153 ميانمار 

 541 34 443 493 المكتب اإلصليمي في نيروبي 

 859 12 705 183 نيباع

 473 9 331 135 النيجر 

 411 15 154 220 المكتب اإلصليمي في بنما 

 384 3 343 48 سيراليو 

 616 10 654 151 جنوب السودا  

 279 28 989 403 السودا 

 309 1 701 18 الجممورية العربية السورية 

 342 5 318 76  وكرانيا

 821 6 445 97 المكتب اإلصليمي في بانكوك  إدار  التنمية الدولية )المملكة المتحد (

 637 16 666 237 بنغالديش

 567 4 248 65 بوروندي 

 660 7 434 109 إسيوبيا

 711 4 300 67 ليبريا 

 384 2 053 34 نيباع

 434 15 491 220 سيراليو 

 311 9 017 133 السودا جنوب 

 655 4 500 66 المكتب اإلصليمي في داكار  الدولية للتنمية المتحد  الوتيات وكالة

 056 223 1 585 373 17  2015مجموع 

 774 558 1 202 268 22  2014مجموع 
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