
January 2022  FC 190/2  
 

 

  www.fao.orgالمنظمة موقع علىالوثائق  على االطالع يمكن

NI089/a 

A 

 

 ة المالي  نةلج

 بعد المائةون تسعالدورة ال

 2022 شباط/فبراير   18

 استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هذه الوثيقة إلى: استفسارات بشأن مضمون توجيه أي  مكني 

 Manoj Junejaالسيد 

 مساعد المدير التنفيذي  و رئيس الشؤون المالية

 إدارة تسيير الموارد 

 برنامج األغذية العالمي 

 manoj.juneja@wfp.orgبريد إلكتروني: 

  

http://www.fao.org/
mailto:manoj.juneja@wfp.org


FC 190/2 2 

 

 

 موجز تنفيذي

   الفرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة 2002يسجل حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة، الذي أنشئ في عام ،

من أجل  ونفقات دعم البرامج واإلدارة المتكبدة خالل الفترة المالية. ويُمكن استخدام حساب دعم البرامج واإلدارة    للبرنامج

 .عليه يقتضي أي استخدام لحساب التسوية موافقة المجلس التنفيذي. والبرنامجعزيز احتياطيات ت 

  ن البرنامج من تقديم المساعدة العاجلة  ، آلية لتمو1991ويمثل حساب االستجابة العاجلة، الذي أنشئ في عام يل السلف تُمك ِّ

 في الحاالت التي تهدد األرواح إذا لم تكن هناك مساهمات متوقعة. 

   على تلبية الطلبات المتزامنة على أموال حساب االستجابة العاجلة في وقت يواجه    البرنامجوللتخفيف من مخاطر عدم قدرة

مليون دوالر أمريكي من حساب    30لمساعدة الغذائية الحاسمة، يُقترح تحويل مبلغ  فيه مستويات قياسية من الطلب على ا

 تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب االستجابة العاجلة. 

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية 

  " واإلدارة" وأن تقرها لتقديمها  استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج  يرجى من لجنة المالية أن تستعرض الوثيقة

  إلى المجلس التنفيذي للموافقة عليها. 

 المشورة  مشروع

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

استخدام احتياطي حساب  و الوارد في الوثيقة " على المجلس التنفيذي للبرنامج بأن يوافق على مشروع القرار على النح

  تسوية دعم البرامج واإلدارة". 

 

 



 

 الستفساراتكم بشأن الوثيقة:

 M. Junejaالسيد 

 رئيس الشؤون المالية

 التنفيذيالمدير مساعد و

 الموارد  سييرإدارة ت

 2885-6513 06هاتف: 

 W. Bighamالسيدة  

 نائبة مدير

 شعبة التخطيط واألداء المؤسسين 

   3716-6513 06هاتف: 

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  

 استخدام احتياط  حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة

  ش وع الق ار 

على  المجلس  (، يوافق  WFP/EB.1/2022/5-A/1في الوثيقة "استخدام احتياطي حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة" )  النظربعد  

 مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لحساب االستجابة العاجلة. 30 مبلغ تخصيص

  قد ة

  لبرنامج الفرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة    ،2002في عام  الذي أنشئ    ،دارةحساب تسوية دعم البرامج واإل  يسجل -1

العالمي )  المالية  ونفقات دعم(  الب  ا  األغذية  الفترة  المتكبدة خالل  البرامج ويُمكن استخدام حساب    .البرامج واإلدارة  دعم 

 (1) لألغراض التالية:واإلدارة 

 طية أي فرق بين إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة ونفقات دعم البرامج واإلدارة الموافق عليها؛ تغ (أ

انخفاض إيرادات الدعم غير المباشرة أو عدم كفاية التمويل من ميزانية دعم البرامج العمل كاحتياطي لتغطية مخاطر  (ب

 واإلدارة؛ 

 واضيعية؛ المبادرات المؤسسية الحاسمة أو صناديق الدعم الم (ج

 . الب  ا  تعزيز احتياطيات  (د

 موافقة المجلس التنفيذي. دعم البرامج واإلدارة رصيد حساب تسوية لاستخدام  أي ويقتضي -2

 
 رةهذا مشروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي المعتمد من المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدو. 

(1) Corr.1/C/1-WFP/EB.A/2015/6 . 

 ال جلس التنفي ي  

 العادية األولىالدورة 

 2022مارس/آذار  2 – فبراير/شباط 28روما، 

 التوزيع: عام 

 2022يناير/كانون الثاني   17التاريخ:  

 اللغة األصلية: اإلنكليزية 

 من جدول األعمال  5البند 

WFP/EB.1/2022/5-A/1 

 والميزانية مسائل الموارد والمالية 

 للموافقة 

 .(https://executiveboard.wfp.org)على اإلنترنت   الب  ا   تتاح وثائق المجلس التنفيذي على موقع 

https://executiveboard.wfp.org/
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السنوية المخصصة لدعم  اتربط رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة باالعتمادالتنفيذي قرر المجلس ،  2006وفي عام  -3

المجلس. وفي عام   التي يوافق عليها  البرامج 2015البرامج واإلدارة  المستهدف لحساب تسوية دعم  الرصيد  المجلس  ، حدد 

واإلدارة بما يعادل خمسة أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة، وشهرين من نفقات دعم البرامج واإلدارة "كحد أدنى" من 

ج واإلدارة المعتمدة لتغطية الفترة الالزمة للتكيُّف مع أي انخفاض طويل األجل في إيرادات تكاليف الدعم غير  نفقات دعم البرام 

 المباشرة ولتنفيذ تخفيضات التكاليف المرتبطة بدعم البرامج واإلدارة.

 2022توق ات حساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة ل ام 

مليون دوالر أمريكي في   229.4يبلغ رصيد حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة  أن    2024-2022للفترة  توقعت خطة اإلدارة   -4

أشهر من نفقات دعم البرامج واإلدارة. ويوفّر بالتالي الرصيد المتوقع لحساب   5.6. ويعادل ذلك  2022كانون األول  ديسمبر/  31

احتياطي بالفعل  واإلدارة  البرامج  دعم  المسته  اإضافي   اتسوية  المستوى  حال  يتجاوز  في  أشهر  بخمسة  المحدد  وفاء دف   عدم 

 المستهدف.  بالمستوى 2022مليار دوالر أمريكي لعام  8.4اإليرادات المتوقعة البالغة 

التوقعات إلى إيرادات مساهمات قدرها    استندتومع ذلك،   -5 ينشأ عن ذلك من وما    2021مليار دوالر أمريكي لعام    8.6تلك 

. وحتى وقت كتابة هذا التقرير في 2021مليون دوالر أمريكي في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة لعام    511مستوى قدره  

في إطار اإلقفال السنوي   2021لعام  من تسجيل المعامالت المالية    ، لم يكن قد تم االنتهاء2022منتصف يناير/كانون الثاني  

في   9ستكون أعلى بنسبة ال تقل عن  2021للحسابات. وتُشير النتائج المالية األّولية إلى أن إيرادات المساهمات الفعلية في عام 

المساهمات خالل األشهر  مستوى  توقع في  الواردة في خطة اإلدارة. ونشأ هذا االرتفاع غير الم  2021المائة عن تقديرات عام  

الماضية   العديد من   2021من عام  القليلة  الغذائي بسبب  انعدام األمن  التي نجمت عن ازدياد  المسبوقة  استجابة للحاجة غير 

 األزمات.

المتوقعة في إيرادات المساهمات عن زيادة مقابلة في إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة المتولدة في غير  وستُسفر هذه الزيادة   -6

  30وستزيد بالتأكيد على  . وستبلغ إيرادات تكاليف الدعم غير المباشرة اإلضافية عشرات الماليين من الدوالرات،  2021عام  

برامج واإلدارة ما سينشأ عن ذلك من فائض في إيرادات تكاليف مليون دوالر أمريكي. وسوف يستوعب حساب تسوية دعم ال

، بل 2022الدعم غير المباشرة. وسيُساهم ذلك في زيادة الرصيد المتوقع في ميزانية حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة لعام  

لمحدد بخمسة أشهر من نفقات الفعلي لحساب تسوية دعم البرامج واإلدارة مقارنة بالمستوى المستهدف اوكذلك زيادة الرصيد  

 دعم البرامج واإلدارة.

 حساب االستجابة ال اجلة 

في   العاجلةمن تقديم المساعدة    الب  ا  ن  مّك  السلف تُ تمويل  لآلية  ،  1991في عام    أنشئالذي    ،حساب االستجابة العاجلة  يمثل -7

 (2).مساهمات متوقعة إذا لم تكن هناكالحاالت التي تهدد األرواح 

ات الحاسمة تجديدفي إطار التسوية دعم البرامج واإلدارة  أُجريت على مر السنين بعض عمليات السحب الكبيرة من حساب  و -8

. وحّولت أموال حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة إلى حساب لمساهمات المانحين  االستجابة العاجلة استكماال  حساب  لموارد

  2015للتخفيف من مخاطر عدم كفاية الموارد الالزمة للمخصصات المتزامنة لحاالت الطوارئ في السنوات  االستجابة العاجلة  

مليون   52.5)  2020مليون دوالر أمريكي( و   44)   2018مليون دوالر أمريكي( و  15)  2017مليون دوالر أمريكي( و  50)

 دوالر أمريكي(.  

 
(2) A-WFP/EB.3/2004/12 . 
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من االستجابة للمتطلبات اإلنسانية الناشئة. وارتفع مستوى   الب  ا  تمكين  في  وثبت أن لحساب االستجابة العاجلة أهمية حاسمة   -9

عام   في  العاجلة  االستجابة  حساب  الماضية  2021مخصصات  الست  السنوات  خالل  له  مستوى  أعلى  ُخصص   ،إلى  حيث 

أمريكي من أجل    220مجموعه   ما أكبر مخصصات حساب    49مليون دوالر  استراتيجية قطرية. ووجّهت  االستجابة  خطة 

مليون دوالر أمريكي(، وموزامبيق  28مليون دوالر أمريكي(، واليمن ) 38ألفغانستان )لة للخطط االستراتيجية القطرية العاج

مليون دوالر   18.33مليون دوالر أمريكي(؛ وبلغ المتوسط الشهري للمخصصات    19مليون دوالر أمريكي( ونيجيريا ) 26)

، قدم حساب االستجابة العاجلة 2020يناير/كانون الثاني    11. وفي  2020ط عام  في المائة على متوس  17أمريكي، بزيادة نسبتها  

الذين   5.62 إلى األشخاص  المساعدة  تقديم  المستمرة في ميانمار من أجل  مليون دوالر أمريكي لالستجابة لألزمة اإلنسانية 

 شردهم النزاع.  

، بدأ الحساب 2021إلى حساب االستجابة العاجلة في عام  وعلى الرغم من المستويات السخية من مساهمات المانحين الموجهة   -10

. ويرجع 2021الرصيد االفتتاحي لعام  مليون دوالر أمريكي، أي أقل من نصف    35برصيد شديد االنخفاض بلغ    2022في عام  

ع أن يستمر  . ومن المتوق 2021في عام   تواترا وحجما السبب في ذلك إلى الجوع غير المسبوق وحاالت الطوارئ التي ازدادت  

 .  2022الطلب على مخصصات حساب االستجابة العاجلة طوال عام 

إعطاء األولوية لجهود زيادة المساهمات في حساب االستجابة العاجلة، بات من الحاسم تجديد موارد   الب  ا  وبينما يواصل   -11

 لحاالت الطوارئ المتزامنة. استجابةبصورة عاجلة لتمويل أنشطة إنقاذ األرواح  الب  ا  الحساب من احتياطيات 

 حساب االستجابة ال اجلةإلى دعم الب ا    حساب تسو ةطلب تحو ل  ن 

أجلهاألحد    اوفق -12 من  أنشئ  التي  بالفعل   األغراض  العاجلة  االستجابة  حساب  تلقى  واإلدارة،  البرامج  دعم  تسوية  حساب 

. وللتخفيف من مخاطر 2015مليون دوالر أمريكي من التحويالت من حساب تسوية دعم البرامج واإلدارة منذ عام   161.5

على تلبية الطلبات المتزامنة على أموال حساب االستجابة العاجلة في وقت يواجه فيه مستويات قياسية من   الب  ا  عدم قدرة  

دارة مليون دوالر أمريكي من حساب تسوية دعم البرامج واإل  30تحويل مبلغ    الطلب على المساعدة الغذائية الحاسمة، يُقترح

بأن يستخدم، ألغراض   للب  ا  إلى حساب االستجابة العاجلة. وسيسمح هذا التحويل المتحفظ إلى حساب االستجابة العاجلة  

الناشئة عن   2021مباشرة المتولدة في عام  المساعدة المنقذة لألرواح، الزيادة غير المتوقعة في إيرادات تكاليف الدعم غير ال

 .2021في خطة اإلدارة التي وافق عليها المجلس في نوفمبر/تشرين الثاني  المستوى المتوقع بما يتجاوزإيرادات المساهمات 
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