
November 2021  FC 189/2  
 

   

   
NH612/a 

  www.fao.orgالمنظمة موقع علىالوثائق  على االطالع يمكن 

 

 

A 

 

 ة المالي  نةلج

 بعد المائة ثمانونوال ةتاسعالالدورة 

 2021  األول كانون/ديسمبر  17

 زيادة سقف سلطة التمويل االستراتيجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إلى:يمكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة 

 Manoj Junejaالسيد 

 التنفيذي ومساعد المدير  رئيس الشؤون المالية

 إدارة تسيير الموارد 

 برنامج األغذية العالمي 

 manoj.juneja@wfp.orgبريد إلكتروني: 

  

http://www.fao.org/


FC 189/2 2 

 

 

 موجز تنفيذي

   ل ال تكون    ،غير أنه في بعض األحيان التي يتطلب فيها األشخاص المساعدةة.  بالكامل من المساهمات الطوعي   البرنامجيُموَّ

آليات  على    البرنامج  يعتمدمن المانحين. وفي مثل هذه الحاالت،    المساهمات الخاصة بأنشطة محددة قد تلقت التأكيد بعدُ 

 .اإلقراض الداخلي للمشروعات ومرفق اإلدارة الشاملة للسلع االستراتيجي، مثل التمويل

 التصرف فورا عبر تزويدها بسلطة لإلنفاق المؤسسي قبل تأكيد من  لمكاتب القطرية  ااإلقراض الداخلي للمشروعات  يمّكن  و

استالمها أو  للسلع  أما  ،  المساهمات  الشاملة  الغذائيةمن شراء    لبرنامجايمّكن  فمرفق اإلدارة  قبل  مسبقا  وتخزينها    السلع 

 . إلى العمليات القطرية هاتحويل

 هاتين  زيادة عاجلة في سقفَي  ، يتعين إجراء  ير المسبوقة في جميع أنحاء العالمأوضاع انعدام األمن الغذائي الحاد غبسبب  و

 من مواصلة استجابته الحتياجات السكان الضعفاء بكفاءة وفعالية.  البرنامجحتى يتمكن  ليتيناآل

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية 

  أن تقرها كي يوافق عليها زيادة ستتتقل ستتتلطة التمويل االستتتتراتيجي" ووثيقة "اليرجى من لجنة المالية أن تستتتتعرض

 المجلس التنفيذي.

 مشروع المشورة 

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

المعروض في   القرار  يوافق على مشروع  بأن  للبرنامج  التنفيذي  المجلس  التمويل  وثيقة  العلى  "زيادة سقف سلطة 

 . االستراتيجي"

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 M. Junejaالسيد 

 رئيس الشؤون المالية 

 المدير التنفيذيمساعد و

 إدارة تسيير الموارد

 2885-066513هاتف: 

 W. Bighamالسيدة 

 نائبة مدير 

 واألداء المؤسسيين طشعبة التخطي

 066513-3716هاتف: 

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

World Food Programme

Programme Alimentaire Mondial

Programa Mundial de Alimentos

ب  ا   ا    ة ال ال  

 سلطة الت و ل االست اتيج   سقفز ادة 

 الق ار  ش وع 

سلطة    سقفزيادة  على    عن طريق التصويت بالمراسلةيوافق المجلس    ،التمويل االستراتيجي"سلطة    زيادة سقفبعد النظر في وثيقة "

 : التمويل لكل من

مع االحتفاظ    ،مليون دوالر أمريكي  760مليون دوالر أمريكي إلى    570من    ،اتاإلقراض الداخلي للمشروع  مرفق (1

 ؛مليون دوالر أمريكي 95.2الحالي البالغ  المستوىب شبكة أمان باحتياطي تشغيلي ك

 مع االحتفاظ باحتياطي  ،مليون دوالر أمريكي  800مليون دوالر أمريكي إلى    660من    ،مرفق اإلدارة الشاملة للسلع (2

 ماليين دوالر أمريكي. 6بقيمة  للمرفق

  قد ة

العالمي )  لمو  ي   -1 ت    (الب  ا  برنامج األغذية  التي  المناسب  بالكامل من المساهمات الطوعية  الوقت  لتقديم المساعدة في  ستخدم 

في  غير أنه من تقديم المساعدة بأسرع ما يمكن إلى السكان الضعفاء.  الب  ا  للمحتاجين. ولتوقيت التمويل أهمية بالغة لتمكين 

 أنشطة محددة قد تلقت التأكيد بعد من المانحين. الخاصة ب   ال تكون المساهمات  األشخاص المساعدةفيها  يتطلب  التي    بعض األحيان

 لف. أن يعتمد على التمويل بالس   الب  ا  وفي مثل هذه الحاالت، يتعين على 

قبل تأكيد   بسلطة لإلنفاق المؤسسي  ا تزويده  عبر  وذلكللمكاتب القطرية التصرف فورا  يتيح  اإلقراض الداخلي للمشروعات  و -2

 المساهمات أو استالمها. 

  

 2021 تشرين الثاني/نوفمبر 18التاريخ: 

 اللغة األصلية: اإلنكليزية 

 وثيقة مقدمة للموافقة عن طريق التصويت بالمراسلة 
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نها  السلع الغذائية ويخز     الب  ا  . ومن خالل هذا المرفق، يشتري  مرفق اإلدارة الشاملة للسلعآلية أخرى هي    الب  ا  لدى  و -3

بعد ذلك إلى تحويل مخزونات األغذية إلى العمليات القطرية. ولدى  مسبقا كجزء من إدارة رأس المال العامل المؤسسي، ليصار  

الالزمة لتوريد األغذية )خاصة في حاالت الطوارئ(.    الزمنية  هلالمرفق هدف بالغ األهمية يتمثل في إحداث خفض كبير في الم  

ل الشراء  وفورات الحجم ويسه   تحقيق  من  شراء األغذية عندما تكون ظروف السوق مواتية، مما يمك ن    للب  ا  كما يتيح المرفق  

 .المستطاععند المحلي واإلقليمي 

وهو، في حالة اإلقراض  آليتي التمويل االستراتيجي هاتين.    سقف كل منعلى    ،كجزء من دوره الرقابي  ،يوافق المجلس التنفيذيو -4

أما في    ؛قبل تأكيد المساهمات  اتقديمهيمكن لإلدارة  التي  على سلطة اإلنفاق المؤسسي  قصى  أ يضع حدا    ،الداخلي للمشروعات

كجزء من إدارتها   امسبق  تخزنهالقيمة األغذية التي يمكن لإلدارة أن    افسقيضع    فإن المجلس  ،مرفق اإلدارة الشاملة للسلعحالة  

 لرأس المال العامل. 

  ، بما في ذلك في أفغانستان وإثيوبيا واليمن   ،ير المسبوقة في جميع أنحاء العالمالحاد غ  انعدام األمن الغذائي  أوضاع  وتتطلب -5

من مواصلة استجابته    الب  ا  حتى يتمكن    مرفق اإلدارة الشاملة للسلعواإلقراض الداخلي للمشروعات    يسقف  زيادة عاجلة في  

 ة. ي وفعال  بكفاءةالحتياجات السكان الضعفاء 

 ات لل ش وع اإلق اض الداخل  

لل -6 الداخلي  اإلقراض  أل  مشروعاتيوفر  اإلنفاق  اسلطة  المساهمغراض  تأكيد  قبل  القطرية  اإلستراتيجية    دد وتح  .  اتلخطة 

يوفر  ومليون دوالر أمريكي.    570  المرفق الحالي لهذ    السقف يبلغ  و.  امقدم  معينة ست نفقكضمان لمبالغ    بعينها  متوقعة  مساهمات

 ،1 إلى  6 تمويل باالقتراض محدد بنسبةللعامل    ساسأعلى  والمحسوب    ،مليون دوالر أمريكي  95.2غ  االحتياطي التشغيلي البال

االحتياطي التشغيلي   است خدم  ا،قبل ستة عشر عام  منذ إنشاء هذا المرفقوالمساهمات المتوقعة.    عدم تحقق  حالشبكة أمان في  

في عام   مليون دوالر أمريكي 2.2بمبلغ ثم  ، تجريب المرفقوهو عام  ،2005دوالر أمريكي في عام  مليون 5.9بمبلغ  ،مرتين

2018 . 

اإلقراض الداخلي للمشروعات  وافق المجلس التنفيذي على زيادة سقف    ،إعادة هيكلة مرفق تمويل رأس المال العامل  وفي أعقاب -7

التحليل الذي  وفي سياق  .  2015  كانون الثاني/يناير  1من    اكي اعتبارمليون دوالر أمري   570مليون دوالر أمريكي إلى    257من  

بنهج  الب  ا  أن  مجموعة بوسطن االستشارية إلى  أشارت    ،دعم هذه الزيادة التشغيلي.   استخدام متحفظ في    أخذ  االحتياطي 

أكد   ،2021عام    فيو  (1).1 إلى 10 بنسبة  صبحي ل  1إلى    6نسبة  ب المحدد    عامل التمويل باالقتراضيمكن زيادة    أنه  لتحليلا  ورأى

لتعظيم  سقفه  زيادة    الب  ا   على    وأن  بالسلف آلية فعالة للتمويل  مرفق اإلقراض الداخلي للمشروعات  مجموعة أن  لتحليل جديد ل

 . ذلكإلى  ، إذا دعت الحاجةإمكاناته

مليون دوالر    200  قدره  بحد أقصى  ةالكلي بالسلف  أ بلغ المجلس التنفيذي بأن اإلدارة تخطط لتجريب التمويل    ،2015في عام  و -8

المحدد بمبلغ لسقف  ل خضع  ي و  ،اإلقراض الداخلي للمشروعات  فرعيا تابعا لمرفق  مرفقاالتمويل بالسلف الكلية    وي عتبر  (2) أمريكي.

التشغيلي.  نفس االح  يدعمهو  ،مليون دوالر أمريكي  570 الداخلي العادي للمشروعاتعلى  وتياطي  يعتمد   ،خالف اإلقراض 

خالل  و المساهمات الفردية المتوقعة.  وليس على الخطط االستراتيجية القطرية فيقوية  آفاق مواردعلى التمويل بالسلف الكلية 

يقرب من ست سنوات من   الكلية    قدم  ،التشغيلما  بالسلف  دوالر أمريكي    662.9  مبلغالتمويل  تقديم   لفكس  مليون  لتسريع 

لم  سلف لم تتحقق    أية  اللجوء إلى االحتياطي التشغيلي لتغطية  على أن  ،الضعفاء  سكان في الوقت المناسب لل  العاجلةالمساعدة  

 . في أي وقت كان اضروري  يكن

 
(1) D/1-WFP/EB.A/2014/6 24، الفقرة . 

(2) C/1-WFP/EB.2/2015/5 27-19، الفقرات . 
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في المائة من    11.4يعادل  ما    سقفبلغت نسبة هذا ال  ،2015في عام  اإلقراض الداخلي للمشروعات  نتيجة للزيادة في سقف  و -9

فإن نسبة السقف   ،مليار دوالر أمريكي 8.6تمويل أن يبلغ حجم المع توقع و  ،2021في عام و برنامج العمل الممول لذلك العام. 

   .في المائة 6.6إلى  تانخفض

 لل ش وعات : ب  ا   ال  ل ال  ول  قابل الت و ل ال تاح لإلق اض الداخل  1الجدول 

 ب  ا   ال  ل ال  ول  السنة 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 

الت و ل ال تاح لإلق اض الداخل   

 () ليون دوالر أ   ك لل ش وعات 

 رأس ال ال ال ا ل ال تاح 

 كنسبة  ئو ة  ن ب  ا   ال  ل 

2013 4 400 257 5.8 

2014 5 500 257 4.7 

2015 5 000 570 11.4 

2016 5 900 570 9.7 

2017 6 100 570 9.3 

2018 7 300 570 7.8 

2019 8 100 570 7.0 

2020 8 500 570 6.7 

2021 8 600 570 6.6 

 (. 2024-2022إلدارة )ا  خطة  ،2021ة لعام  المساهمات الفعلية والمتوقع  ؛(www.wfp.org/funding)  2020- 2013للفترة  : إيرادات المساهمات الفعلية  المصدر

كمنظمة    الب  ا  التحديات التي يواجهها    لمجابهةأداة حيوية    بالسلف عتبر التمويل  ي    ،التشغيلية المتزايدة التعقيد  الب  ا  في بيئة  و -10

إدارة الموارد ويسمح بقدر أكبر من االستقرار في ألغراض  لتنبؤ  ل  معززة  بإمكانية  الب  ا  ألنه يزود عمليات    طوعياممولة  

اإلقراض  ألن    انظرو مليار دوالر أمريكي للبرامج.    1.5  سلف بقيمة  ق دمت   ،2021في أقل من عام منذ بداية عام  وتنفيذ البرامج.  

مساعدة  الالزمة إليصال الهلة  في تقليل الم  فقد ساعد    ،اإلنفاق قبل تأكيد المساهمةمن  لمكاتب القطرية  ن ايمك   للمشروعات  الداخلي  

 من تأكيد مساهمات المانحين.  ا يوم 48المستفيدين من خالل اإلفراج عن األموال في المتوسط قبل  إلى 

. ويرجع ذلك إلى أن الطلبات  اإلقراض الداخلي للمشروعاتزيادة في طلبات    ب  ا  اليشهد    ،2021تشرين األول  /منذ أكتوبرو -11

حيث تتطلب العمليات القطرية سلطة إنفاق في الوقت المناسب    ،اإلنسانية تتصاعد بسرعة في المناطق الساخنة مثل أفغانستان

، كما  إلى المستفيدينعلى وجه السرعة  من تقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة    لتمكينهاريثما يتم استالم المساهمات المتوقعة  

من  ااعتباروالجوية. إمكانية الوصول بسبب سوء األحوال  تقييدقبل  المسبقاألغذية ة لتمويل تخزين سلط  هذه العمليات تتطلب

مليار دوالر    15.7التشغيلية المتوقعة إلى مستوى قياسي بلغ    الب  ا    احتياجاتارتفعت    ،2021  تشرين الثاني/أوائل نوفمبر

اإلقراض الداخلي للمشروعات  مما يعرض للخطر قدرة مرفق    ،مستفيدمليون    140.5إلى ما يقدر بـ    للتمكن من الوصولأمريكي  

مليار   8.6والبالغة    2021لعام    ب  ا  التمويل  تقديرات  مقابل    بالسلفعلى تلبية طلبات المكاتب القطرية للحصول على تمويل  

 مليار دوالر أمريكي. 8.4 وقدرها 2022عام الخاصة ب  والتقديراتدوالر أمريكي 

تمكنها من   بالسلفأن يسمح لإلدارة بتزويد المكاتب القطرية بسلطة إنفاق  اإلقراض الداخلي للمشروعات  سقف    دةزيامن شأن  و -12

  مرفق مجلس زيادة سقف سلطة إنفاق ال. ولذلك تطلب اإلدارة من الخطورة ة البالغ ه الحالةاالستجابة لحاالت الطوارئ خالل هذ

التمويل بالسلف الكلية  اإلدارة  ستدير    ،هذا السقف  وفي إطارمليون دوالر أمريكي.    760إلى  اإلقراض الداخلي للمشروعات  

 مليون دوالر أمريكي. 270يبلغ  حد   ضمن

.  يعمل كشبكة األمان  مليون دوالر أمريكي  95.2  البالغتشغيلي  الحتياطي  سيظل اال   ،حال عدم تحقق المساهمات المتوقعةفي  و -13

بنسبة    سيرتفع  ،مليون دوالر أمريكي  760إلى  سقف  ال  زيادةومع   المحدد  باالقتراض  التمويل  نسبته   1إلى    6عامل  لتصبح 

 ا،ألن المساهمات المتوقعة قد ال تتحقق دائماإلقراض الداخلي للمشروعات  حين أن هناك مخاطر متأصلة في آلية    فيو .  1 إلى 8

مليون دوالر   2.2مبلغ لفقط  عملية شطب واحدةقوية للغاية. وقد أسفرت هذه التدابير عن  من هذه المخاطر  إن تدابير التخفيفف

http://www.wfp.org/funding
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فإن الدراسة    ،أعاله  وردكما  و  ،عالوة على ذلكو.  2006عام    في  ب  ا  لل م المرفق في نموذج اإلدارة المالية  م  أمريكي منذ أن ع  

االستشا بوسطن  مجموعة  أجرتها  التي  عام  الخارجية  في  للمشروعات  زيادة  تدعم    2021رية  الداخلي  اإلقراض  إلى  سقف 

 مليون دوالر أمريكي. 95.2مع االحتفاظ باالحتياطي التشغيلي عند مستواه الحالي البالغ  ،مليون دوالر أمريكي 760

   فق اإلدارة الشا لة للسلع 

يونيو -14 للسلعمرفق اإلدارة اعلى زيادة سقف    المجلسوافق    ،2021  حزيران/في  إلى    560من    لشاملة  مليون دوالر أمريكي 

مرفق اإلدارة  الطلب على مخزونات  زيادة  ، من قبيل  المرفقالطلبات على أموال    لمواجهة تزايدمليون دوالر أمريكي   660

للسلع تيغراي  الشاملة  في  الطوارئ  لحالة  استخدام    ،استجابة  الخدمات  األغذيةوزيادة  تقديم  لألزمة    ،لدعم  الدعم  وزيادة 

  الجارية  لحالة الطوارئالستجابة  او  ،المغذية المتخصصة والتوسع في آسيا  األغذيةوزيادة الطلب على    ،المسبوقة في اليمن غير

 .19-كوفيد لجائحةاالجتماعي واالقتصادي  ، واألثرفي ميانمار وبنغالديش

. ويستمر تدهور حالة انعدام األمن الغذائي في 2021  آب/اث أفغانستان في منتصف أغسطسالقرار قبل وقوع أحدهذا    وقد ات خذ -15

تقرير    اوفقوأفغانستان.   للتصنيف  لآلخر  األمن  المتكامل  في    ،الغذائيمراحل  األول/أكتوبر  25الصادر  عن    2021  تشرين 

ألمن اانعدام    –أكثر من نصف سكان أفغانستان    – مليون شخص    22.8سيواجه    ،مجموعة األمن الغذائي والزراعة في أفغانستان

هذا هو أكبر عدد من األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن و.  2021تشرين الثاني  /من نوفمبر  ااعتباربشكل حاد  الغذائي  

 مل في أفغانستان.الغذائي الحاد ي سجل على اإلطالق خالل السنوات العشر التي أجرت فيها األمم المتحدة تحليالت التصنيف المتكا

فإن استخدام   ،التي وافق عليها المجلس في دورته السنوية  مرفق اإلدارة الشاملة للسلع،لى الرغم من الزيادة األخيرة في سقف  عو -16

مليون دوالر أمريكي من األموال المخصصة لحاالت   100است خدم مبلغ    قدو في المائة.    90المرفق كان في المتوسط أكثر من  

 خ صص مبلغ   ،على سبيل المثالوحاالت الطوارئ.  تصعيد  خطوط اإلمداد حيث كانت هناك حاجة متزايدة بسبب    الطوارئ عبر

مليون دوالر    20باإلضافة إلى    ،آسيا استجابة لحالة الطوارئ في أفغانستانفي  مداد  اإلمليون دوالر أمريكي لدعم خط    71

في  طوارئ  ال ليون دوالر أمريكي لشرق أفريقيا استجابة لحالة  م  29  كما خ صص مبلغ  ،في البداية  كانت قد خ صصت أمريكي  

 تيغراي.

 مبلغ   وسي ستخدممليون دوالر أمريكي.    140بمبلغ    مرفق اإلدارة الشاملة للسلعقترح زيادة سقف  ت    ،في ضوء ما ورد أعاله -17

تكشفةمليون دوالر أمريكي إلعادة إنشاء مظروف حاالت الطوارئ   80 مليون دوالر أمريكي لدعم ممر   50خصص  وسي   ،الم 

في الشرق  العمليات  دعم    لزيادةماليين دوالر أمريكي المتبقي    10  وسي خصص مبلغ  ،حالة الطوارئ في أفغانستانلوتحديدا    ،آسيا

 األوسط. 

مجاالت  في ال  المرفقستستخدم اإلدارة  ومليون دوالر أمريكي.    800إلى    مرفق اإلدارة الشاملة للسلعيوصى برفع سقف    ،لذلكو -18

 التالية:

 ثابت من األغذية    700  سي ستخدم مبلغ إلى   لنقله  اجاهزكون  ي مليون دوالر أمريكي لضمان وجود مخزون مؤسسي 

الدعم لتلبية ن من تقديم  يمك     شأن ذلك أنمن  و.  المرفقزمنية مخفضة للمناطق التي سيخدمها  بمهل  العمليات القطرية  

 المتزايدة في أفغانستان واليمن وإثيوبيا.  االحتياجات

   مليون دوالر أمريكي في دعم أنشطة مشتريات أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل بند   20مبلغ  استخدام  سيستمر

الخاص    انيةميز الحساب  للسلعلمخصص في  الشاملة  التتبع  بس   مما سي   ،مرفق اإلدارة  تزام االلمن  وسيمك ن  ط عملية 

 . هل الزمنيةالم  مكاسب األموال لفترات أطول دون التأثير على ب 

 الستجابة لحاالت الطوارئ  هناك حاجة فيه لأي خط إمداد  سي نقل إلى  مليون دوالر أمريكي و  80تخصيص مبلغ    سي لغى

تكشفة  .الم 
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األغذية  في    مؤمن عليهاخسائر غير    ماليين دوالر أمريكي لتغطية أي  6قدره    مرفق اإلدارة الشاملة للسلعليوجد حاليا احتياطي  و -19

ع نطاق التأمين توس    ، في الواقعو.  اقطالإشبكة األمان هذه    لم ت ستخدم  ،على مدار السنوات العشر الماضيةو.  المرفق  التي يشتريها

الفترة لتغطية خسائر السلعالذاتي   التخفيف    امما يوفر مزيد  ،خالل هذه  البالغ   ولذا فإن.  مرفقالخسائر    بشأنمن  االحتياطي 

 مليون دوالر أمريكي.  800 وهو  للمرفقمعزز السقف في مقابل الكافيا يعتبر ماليين دوالر  6
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