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 تنفيذي موجز

 ( متاما مبسامهات طوعية تمستخدم يف تقدمي مساعدات إنقاذ األرواح وتغيري احلياة إىل األشخاص الضعفاء يف  الربانمجميموَّل برانمج األغذية العاملي )
يف بعض األحيان  خمتلف أحناء العامل. ويمعد توقيت التمويل عامال ابلغ األمهية يؤثر على قدرة الربانمج على االستجابة بسرعة لالحتياجات اإلنسانية. و 

ّكن املكاتب التكون املس  قطرية  اعدة مطلوبة قبل أن تؤكد اجلهات املاحنة مسامهاهتا. ويف مثل هذه احلاالت، فإن آليات التمويل ابلسلف يف الربانمج متم
  .من التصرف على الفور عن طريق تزويدها بتمويل مؤسسي يمسدد مبجرد استالم مسامهات اجلهات املاحنة 

   مبا يف ذلك السلف املقدمة للربامج من خالل اإلقراض الداخلي  2021يف عام    الربانمجالتمويل ابلسلف يف  ويبني هذا التقرير استخدام آليات ،
للمشروعات )وهو ما يشمل التمويل ابلسلف الكلية(؛ وحساب االستجابة العاجلة؛ وسلف اخلدمات املؤسسية، وشراء األغذية عن طريق مرفق 

 .اإلدارة الشاملة للسلع
   أيضا إىل اجمللس طلبا لزايدة سقف مرفق اإلدارة الشاملة للسلع للموافقة عليه. ويقدم التقرير 

 

 املاليةالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

   ديسمرب/كانون    31  –يناير/كانون الثاين    1) الربانمجتقرير عن استخدام آليات التمويل ابلسلف يف  وثيقة املعنونة "اليرجى من جلنة املالية أن تستعرض
 . موافقة عليهاتقرها لتقدميها إىل اجمللس التنفيذي لل وأن  "( 2021األول  

 املشورة مشروع

 ،اجمللس التنفيذي   على  جلنة املالية يف منألمة األغذية والزراعة  شررررررت  وفقا للمادة الرابعة عشررررررة من النألام األسررررراسررررري لربانمج األغذية العاملي
الو للربانمج أبن ي الوارد يف  القرار على الن و  آليررررات التمويررررل ابلسرررررررررررلف يف الربانمج ثيقررررة  وافق على مشرررررررررررروع   "تقرير عن اسرررررررررررتخرررردام 

 ."(2021ديسمرب/كانون األول    31  –يناير/كانون الثاين    1)
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ب  ا   ا    ة ال ال  

   الب  ا   ف   بالسلف الت و ل لياتآ  استخدام عن تق   

 ( 2021 ا ول د س ب /كا ون 31 – الثا    نا  /كا ون 1)

 الق ار   ش وع

  ديسمبر/كانون   31  –   الثاني يناير/كانون  1  للفترة  الب  ا   في   بالسلف  التمويل آليات  استخدام   عن   "تقرير   بالوثيقة  علما المجلس  يحيط

 : على  ويوافق (WFP/EB.A/2022/6-B/1) " 2021 األول

 ؛ 2022 لعام أمريكي   دوالر مليون  200 مبلغ  عند العاجلة االستجابة لحساب   مستهدف مستوى  على   الحفاظ (أ

  المالي  رفعال  نسبة  سقف   يعكس   )مما  أمريكي  دوالر  مليون  950  إلى   عات للمشرو   الداخلي  اإلقراض  سقف  زيادة (ب

  االستجابة  من   الب  ا    تمكين   بهدف  أمريكي(  دوالر  مليون  95.2  البالغ  الحالي   االحتياطي  مقابل  1:10  البالغ  لالحتياطي

   ؛النطاق عيتوس حالة في ةيفعالب

  توقعات  من  المائة  في  10  يمثل  ما  )وهو  أمريكي  دوالر  مليون   950  إلى  للسلع   الشاملة  اإلدارة  مرفق  سقف  زيادة ( ج

  الطوارئ  لحاالت   بسرعة  االستجابة  على   الب  ا    قدرة  تعزيز  بهدف  (،2022  لعام  للب  ا    الحالية  المساهمات 

 . التقلب  شديد الحالي  السياق   في المفاجئة

 

 

 

 

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

 التنفي ي  ال جلس  

 السنوية الدورة

 2022 يونيو/حزيران 24-20 روما،

 عام  :التوزيع

 2022 مايو/أيار 9 :التاريخ 

 اإلنكليزية  :األصلية اللغة

 األعمال  جدول من 6 البند

WFP/EB.A/2022/6-B/1 

 والميزانية  والمالية  الموارد مسائل

 للموافقة

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

https://executiveboard.wfp.org/
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  قد ة

ل -1   إلى  الحياة وتغيير  األرواح إنقاذ مساعدات تقديم في ستخدمتُ  طوعية بمساهمات تماما (الب  ا  ) العالمي األغذية برنامج يُموَّ

  االستجابة  على  الب  ا    قدرة على   يؤثر   األهمية  بالغ   عامال  التمويل   توقيت   ويُعد .  العالم أنحاء   مختلف   في   الضعفاء   األشخاص 

  مثل وفي.  مساهماتها  المانحة الجهات  تؤكد  أن  قبل  مطلوبة  المساعدة تكون  األحيان  بعض  وفي .  اإلنسانية  لالحتياجات  بسرعة

  بتمويل  تزويدها  طريق  عن   الفور  على  التصرف   من  القطرية  المكاتب   ن مك  تُ   الب  ا    في  بالسلف  التمويل  آليات  فإن   الحاالت،   هذه

 .  المانحة الجهات   مساهمات استالم  بمجرد يُسدد مؤسسي

  خالل   من  للبرامج  المقدمة  السلف  ذلك  في   بما  ، 2021  عام  في   الب  ا   في  بالسلف  التمويل آليات استخدام التقرير  هذا  ويبين -2

  المؤسسية،  الخدمات  سلفو ؛ العاجلة االستجابة  حساب و  الكلية(؛  بالسلف التمويل يشمل  ما  )وهو  للمشروعات   الداخلي اإلقراض 

 . للسلع  الشاملة اإلدارة مرفق   طريق عن  األغذية وشراء

 للب ا    الالز ة  ا  وال   عن إلف اج ا  أجل  ن بالسلف الت و ل

   :وهي  اإلنفاق  سلطة أو بالسلف  التمويلب البرامج لتزويد  آليات ثالث استخدام 2021 عام في  الب  ا   واصل  -3

  للبرامج،  المتوقعة   المساهمات   تأكيد  قبل   كسلف  لها   قدمة الم  األموال  إنفاق   للبرامج   يتيح  : للمشروعات  الداخلي  اإلقراض  (1

  احتياطي  ويعمل  (1) أمريكي،  دوالر   مليون  760  المرفق   هذا   سقف  يبلغو.  للسلف  كضمان  المتوقعة  المساهمات  استخدام  مع

 . المتوقعة   المساهمات تحقق  عدم حالة في  أمان  كشبكة ، 1:8 رفع بنسبةو  أمريكي، دوالر  مليون  95.2 قدره تشغيلي

  مليون   270  اآللية  سقف  ويبلغ.  للمشروعات  الداخلي  اإلقراض  آلية  من  فرعيا  جزءا  اآللية  هذه  تُعد  :الكلية  بالسلف  التمويل (2

  اإلنفاق  سلطة منح وتُ .  أمريكي دوالر  مليون   760 البالغ  للمشروعات  الداخلي   اإلقراض   سقف ضمن  يُدار  أمريكي   دوالر

 . كضمان  متوقعة محددة مساهمات  وليس  التمويل توقعات  ُمجمل  ىإل استنادا  الكلية السلف ب التمويل  آلية بموجب 

  شكلتُ   التي  الحاالت   في   عاجلة   مساعدات   تقديم  من   الب  ا     العاجلة  االستجابة حساب  مك ن يُ  :العاجلة  االستجابة  حساب  (3

  العاجلة  االستجابة حساب  احتياطي  من   مباشرة   األموال  وتُسحب . متوقعة   مساهمات   أي   توجد  ال  عندما لألرواح  اتهديد

  الداخلية  الحسابات  أو   االحتياطيات   من   التحويالت  أو  السداد   وأقساط   المانحة   الجهات   مساهمات  خالل  من   يُجدد  الذي

 . األخرى 

  االستجابة  حساب  و أ للمشروعات  الداخلي   اإلقراض   استخدام سيجري كان  إذا ما  لتحديد  المستخدمة العملية 1  الشكل   يوضح و -4

 . العاجلة

 
 (. B/1-WFP/EB.1/2022/5) "زيادة سقف سلطة التمويل االستراتيجي" (1)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000135956
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 ال اجلة  االستجابة حساب أو  لل ش وعات الداخل  اإلق اض الستخدام  الق ار  اتخاذ ع لية :1 الشكل

 . القطرية االستراتيجية الخطة   مدة نهاية في  منحة إلى  السلفة تحويل يمكن  العاجلة، االستجابة حساب   سلفة لسداد   استخدامها يمكن  التي  المساهمات  تُستلم  لم  إذا *

 2021 عام  ف  لل ش وعات الداخل   اإلق اض استخدام 

  استخدام  فيها   يمكن  التي  الفترة  توافقت   إذا   قطرية  استراتيجية  لخطة   التمويل  توفير  أجل  من  للمشروعات  الداخلي   اإلقراض  يُستخدم -5

  بالسلف  التمويل  من   الشكل  هذا  تطبيق بدأ  عندماو . المانحة  الجهات شروط  استوفيت و  التمويل  احتياجات مع  المتوقعة   المساهمات 

  قيمة  بمتوسط القطرية، المكاتب  إلى أمريكي   دوالر مليون  27.1 لتقديم للمشروعات   الداخلي  اإلقراض استُخدم  ،2004 عام في

  المال   رأس تمويل مرفق   هيكلة إعادة منذ مةالُمقدَّ  السلف وقيمة  عدد 1 الجدول يوضح و. أمريكي دوالر  مليون  5.4 قدره للسلفة

  -  األول(  الملحق )انظر  أمريكي  دوالر مليار  1.996 الُمقدَّمة  السلف  قيمة مجموع  بلغ  ،2021 عام  وفي. 2014 عام في  العامل

  مما   ،قطرية استراتيجية  خطة 75 إلى للمشروعات   الداخلي  اإلقراض  سلف مت وقُد   .  2020 عام  عن المائة في  39 قدرها بزيادة

 . المساهمات تأكيد من   المتوسط  في  يوما 48 قبل األموال إلى   الوصول إمكانية  القطرية للمكاتب  يتيح

هل هنا  توقعات للخطة 
وهلها االستراتيجية القطرية ت

للتمويل بالسف 

هل آفاق تمويل الخطة 
ة بناء االستراتيجية القطرية قوي

على معلومات الجهات المانحة 

   حساب االستجابة ال اجلة

  ادر كق ض 

اإلق اض الداخل  لل ش وعات

 توق ات ك  ان للسلف  نا  

هل هنا  تمويل متاح في 

حساب االستجابة العاجلة 

ر يد حساب االستجابة ال اجلة  بكات ا  ان  ليون دوالر أ   ك       االحتيا   التش يل  

1

2

4

 

   

هل هنا  أموال متعددة األطراف متاحة 
ويمكن استخدامها كضمان للقرض 

3

5

الت و ل بالسلف الكلية   

No

تهديد ب حل هنا  احتياجات تتعلق

األرواح 
 

Yes

Yes

 
 

ال توجد خيارات ت و ل داخل 
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 2021-2014 الكلية(، بالسلف الت و ل )باستثناء لل ش وعات الداخل  اإلق اض :1 الجدول

 السلف عدد السنة 
   السلف قي ة

 ا    كية(  الدوالرات )ب ال ين

   السلفة قي ة  توسط 

 ا    كية(  الدوالرات )ب ال ين

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 

2019 268 1 616.4 6.0 

2020 347 1 436.4 5.0 

2021 355 1 996.2 5.6 

 5.8 517.9 10 791 1 ال ج وع 

  أفغانستان  هي   2021  عام في   للمشروعات  الداخلي  اإلقراض خالل من   سلف  أكبر   تلقت   التي   الخمسة   القطرية المكاتب   وكانت  -6

  مليون   350.44)  السورية  العربية  والجمهورية  أمريكي(،  دوالر   مليون   355.54)  واليمن أمريكي(، دوالر  مليون  397.01)

  هذه  ثلت وم. أمريكي(  دوالر   مليون  100.84)  وإثيوبيا  أمريكي(،  دوالر  مليون  130.40)  السودان  وجنوب  أمريكي(،  دوالر

 . السنة هذهل  للمشروعات الداخلي  اإلقراض  لسلف اإلجمالية  القيمة من  المائة في  67 وحدها  الخمس  العمليات

 الي ن

 االقتصادي واالنهيار أمده طال  الذي المسلح  النزاع  أدى  وقد. العالم في  اإلنسانية األزمات   أسوأ من  واحدة اليمن  في  الحالة  تزال ال

  جائحة بتتسبو. اإلنسانية المساعدات  على السكان   من  المائة  في  80 اعتماد  إلى الوطنية والخدمات   النظم  وانهيار  النطاق الواسع 

 . بالفعل الهش الصحي  النظام على   الضغط زيادة في (19-كوفيد) 2019 كورونا فيروس  مرض

  أكبرها   بلغ ،للمشروعات الداخلي  اإلقراض   مخصصات  من  مخصصا  13 لليمن  القطرية  االستراتيجية  الخطة  تلقت ، 2021 عام  فيو

  يعانون  والذين  للضعفاء األساسية الغذائية االحتياجات لتلبية عينية  مساعدات تقديم في السلف واستُخدمت.  أمريكي   دوالر مليون 61

  بقيمة   سلف  قُدمت   أمريكي،  دوالر   مليون   355.5  البالغ  المخصص  المبلغ   من و. النزاع   بسبب  والمشردين الغذائي األمن  انعدام من

  في   القطري   للمكتب   المخصصات  وأتاحت.  كضمان  السعودية  العربية  المملكة   من   مساهمات   باستخدام  أمريكي   دوالر   مليون   93.9

 . المساهمات  تأكيد من المتوسط في  يوما 21 قبل للمستفيدين المساعدة تقديم عملية بدء اليمن 

 السور ة  ال  بية   الج هور ة

  ، 2020 عام  فيو . للبلد  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج   دمرت  ، 2011 عام منذ  األمد  طويلة أزمة   السورية العربية  الجمهورية  تواجه

  في و. العيش  سبل  وتقويض  الغذائي األمن  تقويض  في  19-كوفيد  جائحة  وآثار  االقتصادي  واالنهيار  أمده طال  الذي  النزاع  استمر

  في   57  قدرها  بزيادة  الغذائي، األمن انعدام  من  يعانون  -  السكان  من  المائة  في   60  -  شخص   مليون   12.4  كان  ، 2020  عام  أواخر 

  شخص  مليون  6.7  يزال   وال   الغذائي  األمن   بانعدام  متناسب  غير   نحو   على  نساء  ترأسها  التي  األسر  وتتأثر.  2019  عام عن  المائة

  عام  في السورية العربية الجمهورية في اإلنسانية االحتياجات تلبية في  حاسما للمشروعات الداخلي اإلقراض  كانو . داخليا مشردين

  السلف   هذه  أتاحت   وقد.  أمريكي   دوالر  مليون  94.4  قدره  تخصيص  أكبر  كان و  أنشطة؛  لخمسة  للسلف  طلبا  12  وشمل  ،2021

  دوالر   مليون  350.44  البالغ  السلف  مجموع  منو.  اإلمداد  خطوط  في  نقطاعاتاال  وتقليل  المناسب  الوقت  في  المساعدة  تقديم  للب  ا  

  ن مك   وقد . األمريكية المتحدة  الواليات  من   مساهمة من  ضمان  باستخدام  أمريكي   دوالر  مليون  186 مبلغ   سُدد ، 2021 عام  في  أمريكي 

 . المساهمات  تأكيد من   المتوسط في  يوما 47 قبل المساعدة تقديم عملية في  البدء من   القطري  المكتب ذلك
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 2021 عام ف   الكلية  بالسلف الت و ل استخدام 

  قيمة   طريقه عن  تستند  الذي للمشروعات  الداخلي  اإلقراض   من  فرعيا  اجزء    الكلية   بالسلف   التمويل   يُعد  أعاله،  مذكور  هو   كما -7

  التمويل لنوايا  مفصَّل   تقييم  إلى  نفسها   التوقعات   وتستند. محددة ةمساهم  من   بدال  اإلجمالي  التمويل  توقعات   إلى  بالسلف  التمويل 

  إلى   الكلية بالسلف التمويل سعى يو. المعنية القطرية للمكاتب  الموارد تدبير اتجاهات  آخر واستعراض المانحة  للجهات  المحتملة

  دوالر   مليون 760  مبلغ  أصل  منو. والفعالية الكفاءة  من  بمزيد  المساعدة  تقديم  تيسير  وبالتالي بالموارد،  التنبؤ  إمكانية  زيادة

  مليون   270  الكلية  بالسلف   للتمويل   استخدامه  يمكن   الذي  األقصى  الحد  يبلغ  ، للمشروعات  الداخلي  لإلقراض  المتاح  أمريكي 

 (2) . أمريكي دوالر

  آذار /مارس  في  السلف  هذه  وحالة  ،2021  عام  في  الكلية بالسلف  التمويل  سلف تلقت  التي  القطرية  المكاتب 2  الجدول  ويبين -8

 . 2021 عام أواخر   حتى تُخصص لم والتي   والسودان، باليمن  الخاصة تلك باستثناء المبالغ  جميع سُددت وقد. 2022

 ا    كية(  الدوالرات )ب ال ين 2021 عام ف  الكلية بالسلف  الت و ل   قابل  التنفي  وخطة االحتياجات على القائ ة  الخطة :2 الجدول

 القائ ة   الخطة ال تلق  البلد

 االحتياجات  على

 خطة 

 التنفي  

 السلف  أ وال

 عنها  ال ف ج الكلية

 السلف  أ وال

 ال سدَّدة  الكلية

 62.73 62.73 784 928 السودان  جنوب

 20.00 46.95 497 1 912 1 اليمن

 0.00 38.05 707 967 السودان 

 37.75 37.75 430 199 1 إثيوبيا 

  فنزويال جمهورية

 البوليفارية 

54 39 5.11 5.11 

 125.53 190.58 487 3 095 5 ال ج وع 

 البيئية   والصدمات   السياسي  االستقرار   وعدم  النزاع   استمرار   بسبب   السودان  جنوب  في   الغذائي  األمن   تدهور   يستمرو -9

  سنة  كل السودان جنوب في القطري  المكتب يحتاجو. بلدال أنحاء مختلف في التغذية وسوء  الجوع إلى  يؤدي مما واالقتصادية،

  الوقت   في  الغذائية  المساعدة  تقديم  في  االستمرار   من   الب  ا   يتمكن  أن  لضمان  األمطار  موسم  قبل  مسبقا  الغذاء  تخزين   إلى

  إلى  أيضا  المسبق  التخزين  يؤديو المعزولة؛  األماكن   في  حتى الغذائي، األمن  انعدام  من   بشدة  يعانون  الذين  للسكان  المناسب 

 . مسبقا الغذاء  لتخزين الكلية بالسلف  التمويل  أموال  القطري  المكتب استخدم ، 2021 عام في و. التكلفة  في كبيرة وفورات 

  أحيانا  يعوقه  الكلية  بالسلف  التمويل  سلف   سداد   فإن   ، ولألسف.  واسع   نطاق   على   الكلية  بالسلف   التمويل   ئدبفوا  اآلن  ويُعترف -10

  الب  ا   الستمرار آخر سبب  وهذا.  السلف بسداد تسمح ال قد محددة  أغراض على استخدامها يقيد مما  المساهمات، تخصيص

 .  أقل  بتخصيص مساهمات  تقديم إلى   الدعوة في

 لل ش وعات الداخل   اإلق اض سقف

  760  إلى  2022  الثاني  كانون/يناير  في   للمشروعات  الداخلي  اإلقراض  سقف  فعرُ   ،بالسلف  التمويل  على   الطلب  الرتفاع  استجابة -11

  التشغيلية  االحتياجات  زيادة  عن   ناجم  كبير   لضغط   المرفق   تعرض   ، 2021  عام  في و.  المجلس   بموافقة  أمريكي  دوالر  مليون 

  القطرية  للمكاتب   السلف   قيمة   ارتفعت   حيث   ؛ للمشروعات  الداخلي  لإلقراض   المتاحة   المتوقعة   المساهمات   وقيمة  عدد  وزيادة

 . أمريكي  دوالر  مليار 2.186 إلى صل تل ، 2020 بعام مقارنة المائة في 42 بنسبة

  التخلف  حالة   في   متاح وهو  أمريكي،  دوالر   مليون   95.2  قدره  تشغيلي   باحتياطي  للمشروعات  الداخلي  اإلقراض مرفق  ويُدعم -12

  أدى  مما التشغيلي،  االحتياطي من  المستوى   بنفس مدعوما  كان الجديد،  السقف ُحدد  عندماو.  المتوقعة  المساهمات  في  السداد عن 

 . 1:8 إلى 1:6 من  التشغيلي( االحتياطي إلى   للمشروعات الداخلي  اإلقراض   سقف نسبة )أي  المالي  رفع ال نسبة زيادة  إلى

 
 (. B/1-WFP/EB.1/2022/5" )زيادة سقف سلطة التمويل االستراتيجي"( 2)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000135956
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  كنسبة للمشروعات الداخلي اإلقراض سقف  انخفض  ،2015  عام  منذ لالمموَّ  العمل  وبرنامج  اإلنسانية االحتياجات  نمو  معو -13

 .  (3 )الجدول المائة في  6 إلى   المائة  في  11.4 من  العمل  برنامج من  مئوية

 .شباط /فبراير  لشهر للب  ا   العالمية التوقعات  : 2022. الفعلية  المساهمات إيرادات : 2021-2014 :المصدر *

  أمريكي   دوالر   مليون   607  يبلغ  اإلجمالي   سقفه  كان   الذي   ، العامل  المال   رأس   تمويل  مرفق   من   جزءا   للمشروعات  الداخلي   اإلقراض   كان   ، 2015  عام   حتى   **

 . أمريكي  دوالر  مليون  101 قدره واحتياطي

  االحتياطي  لزيادة  متحفظا   نهجا  يتبع  الب  ا    أن  إلى   (3) 2014  عام  في   االستشارية  بوسطن   مجموعة  أجرته  تحليل  خلص و -14

  لمجموعة   جديد  تحليل  أكد  ،2021  عام  فيو.  1:10  إلى   مسؤول   نحو  على  تزيد  أن   يمكن  1:6  البالغة  المديونية  نسبة  وأن  التشغيلي 

  الب  ا    على  يجب   الحاجة،  دعت   إذا  وأنه،  بالسلف  للتمويل  فعالة   آلية  هو  للمشروعات  الداخلي   اإلقراض  أن  االستشارية  بوسطن

 . 1:10 إلى المالي  لرفع ا  نسبة زيادة طريق  عن إمكاناته تعظيم أجل  من   السقف زيادة

  9.5 إلى ستصل  المساهمات أن إلى للب  ا   العالمية التوقعات تشير اإلنسانية، لالحتياجات  المسبوق  غير الحجم إلى واستنادا -15

  إنهف  أمريكي،   دوالر   مليون  760  إلى   للمشروعات   الداخلي  اإلقراض   سقف   ارتفع   وإذا .  2022  عام   في   أمريكي   دوالر   مليار 

  كنسبة للمشروعات  الداخلي  اإلقراض سقف أن   3  الجدول   يوضح و.  ول الممَّ  العمل برنامج   من   المائة في 8  إلى   بالتالي   سيصل

  الداخلي   اإلقراض  مخصصات  تفاوتت   حين   في   المائة،  في   11.4  إلى   المائة  في   4.7  من  تراوح   قد   العمل  برنامج   من   مئوية

 . 2021 عام في  المائة في  23 بنسبة يقياس وارتفاع   المائة  في  15.3 بين ولالممَّ  العمل  برنامج  من مئوية كنسبة  للمشروعات

  اإلقراض   لضمانات  فأكثر   أكثر المتاحة  المتوقعة  اتالمساهمو القطرية،  المكاتب  من  الطلب  وزيادة  اآللية،  هذه  لفعالية ونظرا -16

  المجلس   اإلدارة  توصي ،القوية العالمية التنبؤ عملية مثل بها المعمول  المخاطر لتخفيف المتينة والتدابير  ،للمشروعات الداخلي

  مقابل  1:10  المالي   رفع ال  نسبة  تصبح  وبذلك  أمريكي،  دوالر  مليون  950  إلى  للمشروعات   الداخلي  اإلقراض  سقف  بزيادة

  الكلية  بالسلف  للتمويل  سيُستخدم  الذي  األقصى  الحد  سيظل  ،المنقح  السقف  هذا  ضمنو.  أمريكي(  دوالر  مليون  95.2)  االحتياطي

  أداة   بوصفها   ،اآللية  هذه  تتطلب   الو بمرونة،  العمليات  إلدارة  داخلية  كأداةو .  أمريكي   دوالر  مليون 270  مبلغ   عند  تغيير  دون

 . المانحة  الجهات  من إضافية مساهمات  بمرونة، العمليات   إلدارة داخلية

 
 (. D/1-WFP/EB.A/2014/6" )مرفق رأس المال العامل اإلطار المالي: إعادة هيكلة استعراض " (3)

 السنو ة  وال خصصات لل ش وعات الداخل  اإلق اض سقف  قابل ولال  َّ   ال  ل ب  ا   :3 الجدول

 السنة 

  ال  ل ب  ا  

 * ال  َّول

  )ب ال ين

 الدوالرات

 ا    كية( 

  اإلق اض سقف

 الداخل 

 لل ش وعات 

  )ب ال ين

 الدوالرات

 ا    كية( 

   قابل  النسبة

 البالغ ا  ياالحت

  ليون 95.2

 أ   ك  دوالر

  اإلق اض سقف

 الداخل 

  لل ش وعات

   ن  ئو ة كنسبة

 ال  ل  ب  ا  

  خصصات

 الداخل  اإلق اض

  ب ا) لل ش وعات

 الت و ل ذلك ف 

 (الكلية بالسلف

 الدوالرات )ب ال ين

 ا    كية( 

  خصصات

 الداخل  اإلق اض

  لل ش وعات

  ب  ا    ن كنسبة

 ال  َّول  ال  ل

2014 5 500 257 6:1** 4.7 1 092.8 19.9 

2015 5 000 570 6:1 11.4 777.5 15.6 

2016 5 900 570 6:1 9.7 1 173.1 19.9 

2017 6 100 570 6:1 9.3 1 313.7 21.5 

2018 7 300 570 6:1 7.8 1 347.2 18.5 

2019 8 100 570 6:1 7.0 1 814.1 22.4 

2020 8 400 570 6:1 6.8 1 543.1 18.4 

2021 9 500 570 6:1 6.0 2 186.8 23.0 

2022 9 500 760 6:1 8.0   

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000024746
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  قدرة   سيعزز  ك ذل  عمل فإن   ، للمشروعات الداخلي  لإلقراض  األقصى  الحد   لزيادة  فورية  ضرورة وجود  عدم من  الرغم على و -17

  به،  للتنبؤ  قابلية أكثر  تمويل  إلى القطرية  المكاتب لحاجة بسرعة  االستجابة له  يتيح  مما  ،بالسلف  التمويل  تقديم  على  الب  ا  

  المتوقعة   المساهمات   في   لزيادة  نتيجة  فجأة   للمشروعات  الداخلي   لإلقراض  المتاح  الضمان  مبلغ  يزداد  عندما المثال  سبيل  على 

  أفغانستان   في  المثال  سبيل  على   ،2021  عام  صيف  منذ  حدثت  التي  المفاجئة  األزمات   وتجعل.  النطاق  واسعة  طوارئ  حالة  بسبب

  عدم  أوقات   في  بمرونة   الفريدة  المالية  األدوات   هذه  إلدارة   الحماية  بعض  الب  ا     لدى  يكون   أن  الضروري   من   وأوكرانيا،

 . اليقين

.  اآلن  حتى   المشطوبة  المبالغ   من  منخفض مستوى  على   الحفاظ  في  فعالة   الب  ا    اتخذها   التي  المخاطر  تخفيف  تدابير  كانتو -18

  مرتين،  إال  المتوقعة المساهمات   تحقق عدم حالة في المتاح أمريكي   دوالر مليون  95.2 البالغ التشغيلي االحتياطي يُستخدم ولم

  في   مقدم أمريكي  دوالر   مليار  3.14  مبلغ  من  المائة  في   06.0  يعادل  هذا و  (4) . أمريكي  دوالر   مليون   1.8  قدرها إجمالية  بتكلفة

 . الثاني(  )الملحق 2004 عام منذ (الكلية بالسلف التمويل  ذلك في )بما  للمشروعات الداخلي  اإلقراض   طريق  عن سلف شكل

  يجري   لالتجاهات   قويا  وتحليال  متينة  تنبؤ  عملية  يشمل   ،للمشروعات  الداخلي   اإلقراض  إلدارة   منتظما  نهجا  الب  ا    يتبعو -19

  بهدف  المانحة   الحكومات   مع   مستمر  حوار   في  الب  ا    يشار    كما .  Salesforce  المؤسسية   المنصة   في  بانتظام  تسجيلهما 

  التخلف  احتمالية  تقليل   وبالتالي   ، بالسلف  للتمويل  كضمان  المساهمات استخدام يمكن   بحيث   المنح   صالحية   فترات   مرونة  زيادة

 . السداد  عن

 2021 عام  ف   ال اجلة االستجابة  حساب استخدام 

ارة   ومتجددة مرنة  األطراف  متعددة تمويل آلية  العاجلة االستجابة حساب  يُعد -20   الفورية االنقطاعات  تغطية من  الب  ا    تمكن ودو 

هة ال  مساهمات ال  طريق   عن   يتجدد  وهو . لألرواح  المنقذة  المساعدة  إيصال في  اإلمداد خطوط   في   ددةالمح  المساهمات   )أي   موجَّ

  حساب   من  المخصصة  األموال  أن  "متجدد"  مصطلح  ويعني.  العاجلة(  االستجابة  حساب  موارد  لتجديد  تحديدا  المانحة  الجهات   من

  المستخدمة  المساهمات وتُبلغ. العملية لتلك  المتلقاة المانحة الجهات  بمساهمات الحقا تسديدها يمكن ما لعملية العاجلة االستجابة

 . إليها  ُوجهت  التي  العمليات   إطار في  الغرض  لهذا

  مؤكدة بمساهمات  التخصيص  سداد يمكن و.  كضمان  محددة متوقعة مساهمة أي  العاجلة االستجابة  حساب تخصيص يتطلب  الو -21

  مخصصات   أي  تحويل يمكن  ،القطرية االستراتيجية الخطة   تنتهي عندماو . بذلك تسمح  ساهمات بالم  مرتبطة  شروط  أي  أن  طالما 

 . منح  إلى تُسدد لم التي العاجلة  االستجابة لحساب 

  العاجلة   االستجابة  حساب  تلقىو  ؛2021  عام  في  أمريكي   دوالر  مليون  75.46  العاجلة  االستجابة  لحساب  االفتتاحي  الرصيد  بلغو -22

  53.8و  الموجهة،  المساهمات   من  أمريكي  دوالر  مليون   64 تشمل  أمريكي،  دوالر  مليون   188.2 بقيمة إيرادات  العام   مدار  على 

  20) الذاتي للتأمين الخاص الحساب  من  والفائض األطراف المتعددة  المساهمات مثل أخرى مصادر من أمريكي دوالر مليون

 . 4 الجدول  في  موضح  هو  كما   ،الدائرة األموال   من أمريكي  دوالر  مليون  70.4و الثالث(،  الملحق  )انظر  أمريكي(   دوالر مليون 

 

مليون دوالر   2.2ولم يُسترد مبلغ   2005مليون دوالر أمريكي من عملية ممتدة لإلغاثة واإلنعاش في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام  5.9لم يُسترد مبلغ  (4)

 . 2011نسانية في عام أمريكي من دائرة األمم المتحدة لخدمات النقل الجوي للمساعدة اإل
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  ا    كية( الدوالرات )ب ال ين 2021-2011 ،ال اجلة  االستجابة حساب تح كات :4 الجدول

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنة 

 64.0  24.7 22.6 29.6 33.2 33.9 50.2 53.1 52.1 56.2 38.1 هة الموجَّ المساهمات

 53.8  77.5 23.1 67.1 18.7 13.7 57.1 - - - - أخرى  إيرادات

  متعددةال المساهمات

 األطراف 
- - - - - 13.7 13.7 23.1 23.1 25.0  30.6 

  دعم  تسوية حساب

 واإلدارة  البرامج
- - - - 50.0 - 15.0 44.0 - 52.5  - 

 23.2 - - - - - 7.1 - - - - غير ذلك 

 70.4 82.5 150.0 68.3 114.5 125.2 5.3 132.6 88.6 82.4 104.4 األموال الدائرة 

 188.2 184.7 195.7 165 166.4 172.8 202.6 185.7 140.7 138.6 142.5  ج وع اإل  ادات 

 220.0  188.5 161.0 144.2 154.2 215.2 164.2 182.0 165.3 126.1 161.9 ال خصصات

  الرابع( الملحق  )انظر  أمريكي  دوالر  مليون  220  مجموعه ما  2021  عام  في  العاجلة  االستجابة  حساب  مخصصات وبلغت -23

  االستجابة  حساب  من  مخصصات   أكبر  تلقت  التي الخمسة  القطرية  المكاتب كانتو. قطرية  استراتيجية خطة  49  إلى وقُدمت

  28.17)  واليمن  أمريكي(  دوالر  مليون   34.27)  ونيجيريا  أمريكي(  دوالر  مليون   48.83)  أفغانستان  هي  2021  عام  في  العاجلة

  مخصصات   وقُدمت.  أمريكي(   دوالر  مليون   22.13)  وإثيوبيا  أمريكي(  دوالر  مليون   27.27)  مبيقاوموز   أمريكي(  دوالر   مليون 

.  أمريكي(  دوالر   مليون  8.39)  وميانمار  أمريكي(  دوالر   مليون   16.15)  دغشقر م  في  القطرية  االستراتيجية  للخطط   أخرى  كبيرة

  لم  التي  المخصصات مجموع بلغو.  أمريكي دوالر مليون 43.71 العاجلة االستجابة  حساب رصيد بلغ ،2021 عام نهاية فيو

 . السنة أثناء  منح  إلى أمريكي   دوالر مليون 19.04 مبلغ  تحويل وتم أمريكي   دوالر مليون 352.84 بعد تُسدد

  لألزمات   االستجابة  على   الب  ا    قدرة   يعزز   مما   الطوارئ،  لحاالت  ستعداد اال  ألنشطة  أمريكي   دوالر   ماليين  6  حوالي  وُخصص  -24

 . آسيا وغرب  أفريقيا وسط   في سيما  وال  الظهور   في اآلخذة اإلنسانية

  عام في  كبيرة  لضغوط  العاجلة  االستجابة  حساب  تعرض  فقد  قياسيا،  رقما سجلت  التي  الموجهة المساهمات  من  الرغم  وعلى  -25

  وكان   أمريكي  دوالر   مليون   220  بلغ   قياسي  مستوى   إلى  أيضا  وصل   القطرية المكاتب من  الواردة  الطلبات   حجم ألن  2021

  متعددة مساهمات من  اإلطالق على تمويل ضخ أكبر  الحساب تطلب لذلك، ونتيجة.  منخفضا المتاحة المتجددة األموال مستوى

 . الذاتي  للتأمين الخاص  الحساب  من الفائض مثل أخرى  ومصادر األطراف 
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 إثيوبيا 

  بلد ال من كثيرة أجزاء في الغذائي األمن تحقيق في المحرز التقدم عكس إلى أدى مما ،2021 عام  في إثيوبيا شمال أنحاء مختلف في النزاع انتشر

  مستويات  إلى  الغذائي األمن  وانعدام   التغذية سوء وصل  حيث واسع  نطاق  وعلى   بسرعة يستجيب أن الب  ا   على  كانو. إنسانية أزمة  في وتسبب

  19-كوفيد  وجائحة  والفيضانات  الجفاف   ذلك   في  بما  المناخية  والصدمات النزاع  سببها  التي  المدمرة   المتداخلة   األزمات  مواجهة   في  مسبوقة   غير

  نزوح   إلى   أدى  مما  وأمهرة، عفار منطقتي  إلى  ليمتد  تيغراي   في  النزاع   توسعو.  واالقتصادية االجتماعية  والتحديات  الصحراوي  الجراد   وتفشي

 أكثر إلى 2021 نيسان/أبريل في مليون 10.9 من الغذائي األمن انعدام من يعانون الذين السكان عدد وزاد. 2021 عام طوال اإلثيوبيين ماليين

 . العام نهاية بحلول مليونا 18 من

  أعمارهم   تتراوح  الذين  لألطفال  التغذوية  الحالة   لحماية  قُدم  الذي   لةالشام  التكميلية  التغذية  برنامج  العاجلة   االستجابة  حساب مخصصات  دعمتو

  كما  تيغراي؛ منطقة  في  مقاطعة 35 في أشهر ثالثة لمدة متخصصة مغذية  أغذية توفير طريق عن   والمرضعات  الحوامل والنساء شهرا  59-6 بين

  بينما   التوزيع  عمليات في  البدء  للب  ا    بالسلف  التمويل  أتاح  وقد .  نفسها  المنطقة   في  الناشئة   النازحين  ألزمة  بسرعة   لالستجابة   التمويل  استُخدم 

 Super Cereal  ومستحضر  كبيرة،  بكميات  -  الدهنية  التغذوية  المكمالت  من  مخزون  لشراء  استُخدم  كما  إضافية؛  موارد  تعبئة  تجري  كانت

Plus، للسلع الشاملة اإلدارة مرفق نمخزو من والبقول والحبوب . 

  حساب  من لكل المجمعة الفوائد ومكنت ،2021 عام في أمريكي  دوالر  مليون  22.13 إلثيوبيا العاجلة  االستجابة حساب مخصصات مجموع بلغو

  تلقي  من  يوما 11 بعد الالحق للتوز ع التسليم مواقع في غذيةاأل تلقي من إلثيوبيا القطري المكتب للسلع الشاملة  اإلدارة ومرفق العاجلة االستجابة

 .األموال

 

  وزا بيق 

  المتداخلة   المناخية  بالصدمات  امدفوع  مبيق،اموز  من   كثيرة   أجزاء  في  بالخطر  ينذر  نحو  على  عالية  مستويات  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  بلغ

 . 19-كوفيد  وجائحة الشمال في نزاعوال

  )ديزموند   مدارية أعاصير  ستة تسببت  الماضية، الثالث السنوات مدى علىو . المناخ أزمة ثارآل عرضة  األكثر البلدان بين من موزامبيق  تزال الو

  إعصار  تسبب ،2021 الثاني  كانون/يناير فيو.  الوسطى المقاطعات في سيما وال ،جسيمة أضرار في وغوامبي(  وإلويز  وتشاالن  وكينيث وإيداي

 . السابقة العواصف من التعافي جهود تراجع في إلويز

  التي   الهجمات  وشدة  عدد  ازداد  ،2020  عام  منتصف  منذو .  العالم  في  نموا  النزوح  أزمات  أسرع  من  لواحدة  موقعا  أيضا  مبيقاموز  شمال  يُعدو

  آذار /مارس  في  بالما  منطقة  على  للهجمات  كانو.  يةاإلنسان  الحالة  تفاقم  إلى  أدى  مما  مطرد،  نحو  على  الحكومية  غير  المسلحة   الجماعات  تشنها

  أدت   ،2021  حزيران/يونيو من  اعتباراو. األجنبية  القوات  نشر  ذلك في  بما  المنطقة،  عسكرة  زيادة   عن وأسفر المدنيين  على  خطير  أثر  2021

 . ونياسا  نامبوال مقاطعتي في مالذ عن يبحثون الذين داخليا النازحون فيهم بمن شخص، 720 000 من أكثر نزوح إلى المستمرة الهجمات

  آب /وأغسطس  تموز/يوليو   من  كل  لتغطية  2021  تموز/يوليو  في  لألغذية  واحد  توزيع  تقديم  إلى الب  ا    اضطر التمويل،  في  الحاد  النقص  بسببو

  ديسمبر/   إلى  سبتمبر/أيلول  من  للفترة  األولويات  تحديد  عملية  إلى  واستنادا.  المائة  في  50  بنسبة  الغذائية  الحصص  خفض  إلى  أدى  مما  ،2021

 78 توفر التي الغذائية الحصص توفير القطري المكتب واصل الغذائية، والحصص المستفيدين أعداد في االنخفاض فحصت والتي األول كانون

  األغذية  لسلة  الغذائية  بالقيمة   يضر أن  من الغذائية الحصص في إضافي تخفيض  أي  شأن ومن .  اليومية الحرارية السعرات احتياجات من  المائة في

 . ادوغديل كابو مقاطعة في خاصة شديدة تكون والتي التقزم، من العالية والمستويات مسبقا الموجودة الضعف مواطن سياق في

  لألشخاص  لألرواح المنقذة الغذائية المساعدة لتقديم مبيقالموز أمريكي دوالر مليون 27.3 مبلغ ُخصص ،العاجلة االستجابة حساب طريق وعن

  الحصص  في التخفيضات من والمزيد اإلمداد خطوط في الحرجة االنقطاعات ومنع مبيق،اموز شمال في النزاع  من المتضررين داخليا  النازحين 

 . المحتاجين على  األغذية توزيع تعليق  حتى أو تقليل إلى يؤدي مما كبير، لخطر ستتعرض  الغذائية اإلمدادات كانت الموارد، هذه بدونو. الغذائية
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  الحساب   رصيد وبلغ .  شهريا أمريكي  دوالر  مليون  18.3 قيمته  ما  2021 عام  في  العاجلة االستجابة حساب   طلبات متوسط   بلغو -26

  المكاتب   لطلبات   االستجابة  عدم  مخاطر   من  المنخفض  الرصيد  هذا  يزيدو.  أمريكي  دوالر   مليون  32.4  مستوياته  أدنى  عند

  46 بنسبة زيادة  2022 عام  من   األول الفصل   شهد  ذلك، على  عالوة و.  المفاجئة الطوارئ  حالة  في  الدعم   على  للحصول  القطرية

  فإن   أمريكي،  دوالر   مليون  43.7  قدره  افتتاحي  رصيدوب  العاجلة،  االستجابة  حساب  لمخصصات  الشهري  المتوسط  في  المائة  في

  العاجلة  االستجابة  حساب باستعراض الب  ا   يقوم ولذلك.  العاجلة االستجابة لحساب  المالي  الوضع  بشأن قلقة الب  ا   إدارة

 . للغاية منخفضا الرصيد  يصبح عندما  األموال  ضخ خيارات  ودراسة   للحساب المستهدف المستوى  تحديد إلعادة

 الفور ة  االستجابة  حساب   دف

  فترة  كل  في العاجلة االستجابة لحساب  منشودا   مستوى  المجلس  يحدد" : يلي ما  على   للب  ا   المالي   النظام  من  3-4 المادة تنص -27

  أو   للعمليات  المقدمة السلف وبتسديد سنويا ، المانحة  الجهات  بمساهمات برفده المنشود  المستوى هذا  على  الحفاظ وينبغي. مالية

   (5) المستهدف  المستوى  على  للحفاظ   المجلس   موافقة   على   للحصول   اإلدارة  تسعى و.  "ممكنا    ذلك   يكون   عندما المؤهلة، األنشطة

 . أمريكي  دوالر مليون  200 مبلغ  عند العاجلة  االستجابة لحساب 

.  مختلفة مصادر  من  لإليرادات   مستهدف  مستوى يعني  أنه على  المستهدف"  "المستوى تفسير  يمكن  ،النظام  صياغة  إلى   بالنظرو -28

  طريق  عن   ذلك في  بما  استدامته، لضمان   طرق عن اإلدارة   تبحث ،العاجلة االستجابة لحساب  المستمر   ستعراضاال  من كجزء و

  الغاية، لهذه وتحقيقا . االحتياطيات من   التحويالت على   االعتماد  وتقليل  العاجلة االستجابة  حساب إلى   الموجهة المساهمات  زيادة

  بمثابة ليكون  العاجلة   االستجابة  حساب   إلى   الموجهة  المساهمات   من   المستهدف المستوى   على   المجلس   موافقة الب  ا   يطلب  قد

  اإلدارة   خطة   في  2023  لعام   العاجلة   االستجابة  حساب   بهدف  يتعلق  فيما  االستعراض  صيةتو  وستُقدم.  الموارد  لتعبئة  أساس

 . القادمة

 : ييل ما  األخرى المصادر  تشمل و.  الموجهة  المساهمات هي  العاجلة االستجابة  حساب موارد لتجديد األساسية الوسيلة و -29

 المعنية؛  المانحة الجهات   بموافقة العاجلة االستجابة حساب مخصصات  سداد (أ

  الجهات   بشروط رهنا األخرى، الب  ا   أنشطة  أو القطرية العمليات في  المساهمات من المنفقة  غير األرصدة (ب

 المانحة؛ 

  للمساهمات   االستئمانية  الصناديق  طريق  عن   الب  ا    يديرها  التي  المانحة  الجهات  أموال  على   المتراكمة  الفوائد ( ج

 ( 6) الثنائية؛

  تعرض   الذي  للنشاط   متنوعة   كإيرادات   برمجتها   يمكن   ال   التي  السلع   خسائر   من   التأمين   من  المستردة  المبالغ  ( د

 المانحة؛   الجهة  مع  االتفاق  في عليه منصوص هو  ما باستثناء (7) للخسارة،

  المجلس   أو  الصلة  ذات  اإلدارية  السلطات   أو  المانحة  الجهات  عليه  وافقوت  تحدده  الذي  النحو  على  أخرى  مصادر ( ه

  والتمويل  واإلدارة   البرامج   دعم   تسوية  وحساب  األطراف  المتعددة المساهمات من   المخصصات  مثل  التنفيذي،

 . المخصص غير  العام

 ال ؤسسية خد اتلل ال سبق  لت و لا

  الميزنة  ومرفق  األسطول،  مركز  :هيو  المؤسسية  للخدمات  آليات  ثالث  خالل  من  بكفاءة  الخدمات  تقديم  الب  ا    يستطيع -30

  السقف  ُرفع ،2024 إلى  2022 من للفترة اإلدارة خطة  على المجلس بموافقةو. أتعاب   نظير الخدمات تقديم وأنشطة  الرأسمالية

 
 (. D-WFP/EB.A/2007/10) ("2006ديسمبر/ كانون األول  31 - يناير/ كانون الثاني  1"تقرير عن استخدام حساب االستجابة العاجلة ) (5)

 (. 48)الصفحة  3-11المالي  النظام (6)

 . PG2013/001-RM2013/001-OS2013/001التوجيه المشتر   (7)

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000029312
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000102455/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000011358/download/
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  تتطلب   وال   بمرونة  العمليات  إلدارة  داخلية   أدوات   اآلليات  وتُعد. أمريكي  دوالر  مليون   147  إلى  المؤسسية للخدمات اإلجمالي

 . المانحة  الجهات من مساهمات 

  للب  ا    الخاص  للحساب  سلفا  األسطول  مركز  صندوق  يوفرو.  الب  ا    لمكاتب  الحقا  تؤجر   خفيفة  مركبات  الب  ا    يشتريو -31

  تأجير  رسوم طريق  عن   الحقا  ستردتُ  والتي  األسطول،  لخدمات  والتشغيلية  الرأسمالية  التكاليف لتغطية  المركبات لتأجير  العالمي 

  آلية وتمكن .  للخدمات  اآلخرين  والمستخدمين  القطرية االستراتيجية  والخطط الب  ا    مكاتب ميزانيات على  المحملة   المركبات

  ذلك،  غضون  وفي  ؛بالجملة لمركباتا  شراء   طريق عن  المركزية للمشتريات  األمثل  المستوى  تحقيق من  الب  ا   هذه التمويل

  ن تمك   سنوات  ثماني مدتها  المدرعة  وللمركبة سنوات  خمس   مدتها الخفيفة  للمركبة حياة  ودورة شفافة  تأجير  خدمة  آلية وجود  فإن

  31في  المستحق   المبلغ   وكان .  2021  عام  في  جديدة  مخصصات  مدَّتُق  لمو .  بفعالية  تمويلها   تخطيط  من   الب  ا    مكاتب

 . أمريكي دوالر  ماليين 10 قدره 2021 األول كانون/ديسمبر

  قابلة   كفاءة ومكاسب  اقتصادية  منافع   تظهر   أن  يمكن  التي  الرأسمالية مشروعاتلل   أوليا   تمويال  الرأسمالية  الميزنة  مرفق   ويُقدم -32

  توسيع   وسط   وإثيوبيا أفغانستان  في   الشاحنات شراء  لدعم أمريكي  دوالر   مليون 19.6  مبلغ رفصُ   ، 2021  عام  في و.  للقياس

  على   القائمة  التحويالت  تدخالت تطوير  اإلضافية   الموارد  دعمت و  ؛الهائلة  الغذائي  األمن   احتياجات  تلبية أجل  من   األنشطة نطاق

  واستراتيجية  الخاص   القطاع  شراكات  وتنفيذ  البشري،   المال  رأس   إلدارة  منصة  وتطوير   مالي،   في  الب  ا    مكاتب  وتجديد  النقد،

  لجنوب  القطري المكتب  وسددها أمريكي   دوالر مليون 2.51 قيمته ما  2021 عام في  للمرفق المدفوعات   بلغتو. األموال  جمع

  ( سكوب)  والتحويالت  المستفيدين  بيانات  إلدارة  الرقمية   الب  ا     بمنصة   المتعلقة  واألنشطة   البيومتري   للتسجيل   السودان 

  31  في  أمريكي  دوالر   مليون  32.47  السداد  المستحقة  السلف  رصيد  بلغو.  مبانيهم  لتجديد  مالي  في  القطري  والمكتب

 . 2021 األول كانون/ديسمبر

  العام  مدار على   السلف  وتُسدد مركزيا؛  المقدمة  الداخلية  الخدمات   تكاليف لتغطية  سلفا  أتعاب  نظير  الخدمات  تقديم صندوق يقدمو -33

  التكاليف  أتعاب   نظير   الخدمات  تقديم  سلف  من  تستفيد  التي  الخدمات   تشملو.  المقدمة  الخدمات   مقابل  المحصلة  األتعاب  من

  الهوية  إدارة  ومشروع  الموظفين،  وأمن  (،الموظفين  عدد  أساس  على  تُسترد  وهي )  المؤسسية  المعلومات   لتكنولوجيا المتكررة

  مليون  6.59 مبلغ وسُدد  الخدمات  لتلك أمريكي دوالر  مليون  6.24 مجموعها  بلغ سُلف  قُد  مت ،2021 عام  فيو.  والقسائم للنقد

 . 2021 األول كانون /ديسمبر 31 في أمريكي   دوالر ماليين 9 السداد   المستحقة  السلف رصيد بلغو. أمريكي دوالر

 للسلع  الشا لة  اإلدارة   فق 

  تقليل بهدف المساهمات،  تأكيد قبل األغذية طريقها   عن  الب  ا   يشتري استراتيجية تمويل  آلية  هو للسلع الشاملة  اإلدارة   مرفق -34

  وتمكين   مالءمة،  أكثر  السوق  ظروف  تكون  عندما  األغذية  وشراء  الطوارئ(،  حاالت  في  سيما  الو)  األغذية  لتسليم  الزمنية  المهل

 . واإلقليمية المحلية المشتريات  وتيسير  الحجم وفورات 

  وجنوب  وغرب  شرق  في  اإلمداد  لخطوط  غذائية بمخزونات  الب  ا   يحتفظ ، للسلع  الشاملة اإلدارة   مرفق عمليات  طريق عن و -35

  القطرية  المكاتب  لجميع   المتاحة  المغذية  األغذية  من   عالمي  مخزون  إلى   باإلضافة   آسيا،  ومؤخرا  األوسط   والشرق   أفريقيا

  ذات   البلدان   في   المتوقعة   والموارد  الطلبات مجموع  أساس   على   المؤسسي   التمويل باستخدام  المخزونات هذه  وتُجدد.  للب  ا  

  يكون   عندما  محددة  لعمليات  للسلع  الشاملة  اإلدارة   مرفق   إطار  في   المشتراة   األغذية  عن   ويُفرج .  المشتركة  اللوجستية الممرات

 . بالسلف التمويل ليات آ  من غيرها  أو المؤكدة المساهمات   من متاح تمويل الديه

 2021 عام  ف  للسلع الشا لة اإلدارة    فق  ع ليات  ال ح أب ز 

  بمزيد المستفيدين  إلى   الوصول من  الب  ا   تمكين  في  أساسي  دور تأدية للسلع  الشاملة   اإلدارة  مرفق   واصل  ،2021 عام  طوال  -36

  أن  يمكن  مما  المال  مقابل أكبر  وقيمة  أقصر  زمنية  مهل  مع  األغذية  من  ثابتة  إمدادات  توفير  طريق  عن  والكفاءة  الفعالية  من

  19-كوفيد جائحة  عن  الناجم اليقين عدم  استمرار   سياق   في خاصة  مهما   هذا كانو.  التقليدية  الشراء   عمليات   طريق  عن  يحققه

 . والممتدة الجديدة الطوارئ  لحاالت واالستجابة  العالمية  اإلمداد سالسل  على   وأثرها
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  األغذية  من متري  طن مليون  5.2 المرفق  قدم (8) ،للسلع الشاملة  اإلدارة   مرفق إنشاء  من سنوات  عشر   بعد أي  ،2021 عام  فيو -37

  اإلمداد  سلسلة  اضطرابات  من  التخفيف  على  قدرته  على  يدل  مما   قطريا،  مكتبا  49  إلى  (9) أمريكي  دوالر  مليار  3.1  بقيمة

  60 للسلع الشاملة اإلدارة  مرفق  قدم الحجم، حيث  من و.  بسرعة  األزمات  لمواجهة  الب  ا   عمليات   وتيسير بالجائحة  المدفوعة

  يوما  32 بلغت مدة في أغذيتها القطرية  المكاتب وتلقت . 2021 عام في لألغذية القطرية  المكاتب مشتريات  جميع من  المائة في

  ازدادت و. يوما  120  البالغة  ةالتقليدي  الشراء  لعمليات الالزمة  المدة  متوسط   من   المائة  في   73  بنسبة  أسرع   وهو  ،المتوسط  في

  إمداد خط  تنشيط  إلى أساسا   ذلك ويرجع   ،2020 بعام مقارنة 2021 عام في  طفيفة  زيادة للسلع الشاملة   اإلدارة  مرفق إطار   مهل

 . المرفق   سلع الستالم المطلوبة األيام عدد متوسط  زيادة إلى   أدى مما  ، 2021 عام منتصف في  آسيا

 

  مؤسسيا حال شكل  حيث  ،الطوارئ لحاالت   المؤسسية االستجابة دعم في  رئيسي بدور للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق   اضطلع وقد -38

.  المؤكدة والمساهمات   القطرية   للمكاتب  التشغيلية  لالحتياجات  تحسبا  غذيةاأل   شراء   من  الب  ا    يمك ن   بالطلب   مدفوعا   للتمويل 

  قدرها   األغذية  من   كمية 3  والمستوى   2  المستوى  من  الطوارئ  حاالت  في العاملة  القطرية المكاتب اشترت  ، 2021  عام فيو

  المائة  في  89  بنسبة  وزيادة مشترياتها  من  المائة  في   53  يمثل  ما  وهو ،للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق   من  متري طن   مليون  1.7

  واألزمات   ومدغشقر  وإثيوبيا  أفغانستان  في  الجديدة  الطوارئ  بحاالت  أساسا  مدفوعة   الزيادة  وكانت.  2020  بعام  مقارنة  الحجم   في

 . وميانمار   اليمن في الممتدة

 
 (. B/1-WFP/EB.A/2012/6" )آلية الشراء اآلجل" (8)
 األغذية فقط. يشير إلى قيمة  (9)

:  توسط  هل التسليم ل  فق اإلدارة الشا لة للسلع، 2الشكل 

2015-2021 

المشتريات 

 النقدية التقليدية

https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000027529
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  2  المستوى  لعمليات  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  من   المشتراة   األغذية  من  المائة  في  52  حوالي  القطرية  المكاتب   واشترت  -39

  االستراتيجي   التمويل  مرافق  بين  التآزر  وكان.  العاجلة  االستجابة  حسابو  للمشروعات  الداخلي   اإلقراض  باستخدام  3  والمستوى

 .  أفغانستان في  الغذائي األمن  انعدام  في الحادة للزيادة الب  ا   استجابة دعم في  خاصة  بصفة ناجحا

 

 

 ف ا ستان أ

  الحكومة   وتفكك األجنبية  القوات  وانسحاب النزاع  فرضها  التي  الخطيرة  والتغييرات  االضطرابات  من  عاما  ألفغانستان  بالنسبة  2021كان عام  

  شخص   مليون 24.4 يحتاج حيث العالم، في إنسانية  أزمة أكبر تواجه أفغانستان أصبحت أغسطس/آب، بعدو. الحقا السلطة على  طالبان واستيالء

 . العام نهاية بحلول إنسانية مساعدات إلى - السكان من المائة في 58 أي -

  حصولهم   وإمكانية   عيشهم  وسبل  الناس  حياة   على   إلى آثار شديدة   االقتصادية  واألزمة  19-كوفيد   وجائحة  والنزاع للجفاف  المجتمعة  اآلثار   وأدت

  ية اإلنسان  الحالة  تفاقم  إلى   ذلك  كلأدى  و  األساسية،  الخدمات  في  وانهيار  وتضخم   سيولة  أزمة   إلى   الطارئة  الحالة   هذه  أدت  كما.  غذيةاأل  على

 . يةالمزر

  اآلليات   طريق  عن  أفغانستان  في  الستخدامها  أمريكي  دوالر  مليون  446  تأمين  من  الب  ا    تمكن  المانحة،  الجهات  من  المقدمة  االلتزامات  بفضلو

  حساب  طريق عن أمريكي دوالر مليون 49و للمشروعات الداخلي اإلقراض طريق عن أمريكي دوالر مليون 397 :بالسلف للتمويل المؤسسية

هو.  العاجلة  االستجابة   المختلطة   السلع  من  متري  طن  177 000  وقدم  به  الخاص  آسيا  إمداد  خط  إلى  بسرعة  الموارد  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  وج 

  أفغانستان  في للعمليات األغذية  مشتريات إجمالي من  المائة  في 35 هذا  ويمثل (؛فقط األغذية  )قيمة أمريكي  دوالر   مليون 120 بقيمة  أفغانستان إلى

 . غذيةاأل من ومتواصلة مستقرة إمدادات توفير إلى وأدى 2021 عام في

.  الجدب  الشتاء  لموسم  سيما  وال ،المساعدة  من   ثابتة   إمدادات  وضمان   مسبقا   الغذائية   المواد   تخزين   من  الب  ا    تمكن  المرافق،  هذه  طريق  وعن 

 . اإلمداد خطوط في الحرجة االنقطاعات ومنع المتنحة الجهات مساهمات فعالية تعظيم في مفيدة اآلليات هذه كانتو
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Figure 3: Country offices purchases for L2 and L3 operations 

from the Global Commodity Management Facility, 2014–2021 

L2 and L3 purchases from GCMF, mt

 2 شت  ات ال كاتب القط  ة لل  ليات  ن ال ستوى : 3الشكل 

 2021-2014 ن   فق اإلدارة الشا لة للسلع،  3وال ستوى 

 ، طن متريمن مرفق اإلدارة الشاملة للسلع 3والمستوى  2مشتريات من المستوى 
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  مرفق  من   أغذية اشترت التيو   3و 2  المستويين  من  الطوارئ لحاالت  تستجيب  التي  القطرية  للمكاتب   الزمنية المهلة  كانتو -40

  المكاتب  هذه استغرقت  المتوسط،  فيو. التقليدية للمشتريات  المهلة  متوسط من المائة  في 75 بنسبة أقصر للسلع  الشاملة اإلدارة

  بسبب   ميانمار  في  أطول  الزمنية  المهل  كانتو  التسليم؛  مواقع  في  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  من  األغذية  لتلقي  يوما  30  القطرية

  باستثناء للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفقل المنتظمين   العمالء  من  ميانمار تكن لمو.  واألرز  النباتي الزيت   بشراء المتعلقة  الصعوبات

  واألرز   النباتي  للزيت   مسبق   شراء   عمليات   مرفق ال أجرى  الطوارئ،  لحالة استجابةو   ذلك،   ومع  المتخصصة؛  المغذية  ألغذيةل

  متوسط   كان  ،للسلع  الشاملة  اإلدارة  بمرفق  خاص  لألغذية  إمداد  خط  وجود  يسبق  لم  ألنه  نظراو.  لألغذية  مستقر  إمداد  خط  إلنشاء

. البداية  في أطول  الزمنية  المهلة  

 

  واحد ليوم تخفيض  كل و. المتخصصة   المغذية  األغذية ليمتس  في ا ذا قيمة كبيرة للغاية  دور   للسلع   الشاملة   اإلدارة   مرفق   ويؤدي -41

  وُخصصت . ضعفا  األكثر  للمستفيدين الماسة  االحتياجات  تلبي  المنتجات  ألن  مهم  المتخصصة  المغذية  األغذية  تسليم  مهلة  في

  المغذية  لألغذية  عالمي   مخزون   على   للحفاظ   أمريكي  دوالر   مليون  800  البالغ   للسلع   الشاملة  اإلدارة   مرفق  سقف   من   حصة

 . مخفضة زمنية مهل من للب  ا   القطرية  المكاتب  جميعتستفيد  أن  يضمن  مما  ،المتخصصة

  مختلف   في  يساعدهم  الذين  لألشخاص  الغذائي  المدخول   لتحسين  المتخصصة  األغذية  من   واسعة مجموعة  الب  ا    يستخدمو -42

  الصعب  من  تجعل  تزال  ال   المجهزة  لألغذية  الطويلة والمهل  العالميين  للموردين  المحدودة القدرة فإن  ذلك،  ومع.  العالم  أنحاء

  عالمية استراتيجية ةيالمؤسس  اإلمداد سلسلة وعمليات  والتغذية واألداء  التخطيط   شُعب  تنفذ لذلك،  واستجابة.  المتوقع   الطلب تلبية

  تهدفو.  العالمية  القدرات قيود على   التغلب في القطرية  المكاتب لمساعدة للسلع  الشاملة اإلدارة  مرفق طريق عن  األجل طويلة

  السنوات   في و.  حدأقصى    إلى   الموردين  قدرة   وزيادة  المستمر   اإلنتاج  وضمان   األولويات،   تحديد  تحسين   إلى   االستراتيجية

  غرب   في  جديد  مورد  بدأ العمل مع   ،2021  عام  فيو.  المتخصصة  المغذية  األغذية  ديور  مُ   وتنويع  زيادة  في  تقدم  أُحرز  األخيرة،

 . 2022 لعام واعدة بقدرة إضافيين موردين  على عُثرو  فريقيا،أ
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Figure 4: Average Global Commodity Management Facility lead time in 

emergencies in 2021, by country office
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:  توسط  هل تسليم أ   ة   فق اإلدارة الشا لة للسلع ف  4الشكل 
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  ماليين 305  بقيمة  المتخصصة  المغذية  األغذية  من  متري طن 220 000  للسلع الشاملة اإلدارة مرفق  قدم  ، 2021  عام  فيو -43

.  القطرية المكاتب  اشترته الذي المتخصصة  المغذية  لألغذية اإلجمالي   الحجم من  المائة في  94 يمثل ما  وهو  (10) أمريكي، دوالر

  بعد أغذيتهم  واستلموا  ،للسلع  الشاملة اإلدارة مرفق  مخزونات  من   متخصصة مغذية أغذية قطريا مكتبا وأربعون   اثنان واشترى 

  طريق   عن  الشراء  من  أسرع  المئة  في  67  هو و   السلعة(؛  حسب  لالطالع على التوزيع  5  الشكل انظر (  المتوسط  في   يوما   40

 . التقليدية  الشراء  عملية

 

  عندماو .  للدخل  مدرة  فرص   خلق   ويدعم  المحلية  المشتريات  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق   يعزز   الصمود،   على  المجتمع   قدرة  لبناءو -44

  منذو.  الدولية األسواق  من  المرفق  طريق عن  المشتراة األغذية معظم كانت ،2011 عام  في للسلع الشاملة  اإلدارة  مرفق  أُطلق

  مشتريات   من   المائة  في  48  كانت   ،2021  عام   في و.  ةمطرد  زيادة  واإلقليمية  المحلية  المشتريات  حصة  شهدت  الحين،  ذلك

  قيمة  من  أمريكي دوالر ماليين  705 )بقيمة متري طن مليون  1.2 إلى   ووصلت واإلقليمية، المحلية  األسواق مصدرها المرفق

 . الخامس( الملحق  )انظر  2020 بعام مقارنة المائة في 25 قدرها بزيادة (،فقط األغذية

  أمريكي،   دوالر  مليون  34.6) متري  طن  92 000 للسلع   الشاملة  اإلدارة   مرفق   اشترى واإلقليمية،  المحلية الغذائية للنظم ودعما  -45

  الحجم في  المائة في  5 بنسبة زيادة  يمثل ما  وهو   ،الصغيرة  الحيازات  أصحاب   المزارعين  من  2021 عام  في  (فقط األغذية قيمة

  جزء   ُخصص و .  الصغيرة  الحيازات  أصحاب المزارعين   من   الب  ا    مشتريات   جميع   من   المائة  في   78و 2020  بعام  مقارنة

  األموال   بعض توفر يضمن  مما   الصغيرة، الحيازات   أصحاب  المزارعين من  للمشتريات  للسلع   الشاملة  اإلدارة مرفق  أموال   من

الصغيرة    المزارعين  من  الشراء  عمليات  إجراء  أيضا  يمكنو.  دائما  المشتريات  هذه  لمثل الحيازات    من   مباشرةأصحاب 

 . المخصص   المبلغ تتجاوز  التي الصغيرة الحيازات  أصحاب  المزارعين  من   للشراء فرص توجد عندما  اإلقليمية المظاريف

  ساعد مما   السودان،   في  الخدمات  تقديم ألنشطة  األغذية  من  متري  طن  530 000 شراء أيضا   للسلع  الشاملة  اإلدارة   مرفق  ومك ن  -46

  استخدم  إثيوبيا،  فيو.  المحليين   للسكان  ثابتة  خبز  إمدادات  على   الحفاظ  وبالتالي  بلدال  إلى   الحيوية  القمح  واردات   تأمين   على

 . المحتاجة المجتمعات   إلى األغذية وتسليم شراء   في الحكومة  لدعم  للسلع  الشاملة اإلدارة مرفق  الب  ا  

  

 
  يشير إلى قيمة األغذية وحده.  (10)
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 ال ال ية السلع  إدارة   فق  سقف

  دوالر   مليون   660  من  للسلع   الشاملة  اإلدارة  مرفق   سقف  زيادة  على   التنفيذي  المجلس  وافق  ، 2022  الثاني  كانون/يناير  في -47

  أفغانستان   في الغذائي  األمن   انعدام في  المتوقع  وغير   المفاجئ االرتفاع  معالجة  أجل  من   أمريكي دوالر  مليون  800 إلى أمريكي 

 . المتكشفة  الطوارئ  لحاالت المظروف وإعادة  األوسط  الشرق  في  الوضع وتدهور

  لضمان   النشطة   اإلمداد  لخطوط   أمريكي  دوالر   مليون  700  الب  ا     خصص   أمريكي،  دوالر   مليون   800  مبلغ   أصل  من و -48

  لدعم  أمريكي   دوالر مليون  20و  أقل  زمنية مهل ب القطرية  العمليات إلى   لنقلها  الجاهزة األغذية من  ثابت  مؤسسي مخزون  وجود 

  دوالر   مليون 80  مبلغ  ظل  حين في  مخصصة  ميزانية طريق  عن  الصغيرة  الحيازات  أصحاب المزارعين  مشتريات  أنشطة

 . الجارية الطوارئ  لحاالت لالستجابة  إليه يحتاج حيث  إمداد خط ألي  للتخصيص  متاحا أمريكي 

  خطوط   لمختلف  المخصصة  غير  األموال  من  أمريكي  دوالر  مليون  40  تخصيص  الب  ا    قرر  ، 2022  مارس/آذار  فيو -49

  واالحتياجات  الطلب،   تحليل إلى   التخصيص هذا  استندو . التي تتكشف  الطوارئ  لحاالت  أمريكي  دوالر  مليون   40 تاركا اإلمداد،

  ،اإلمداد لسلسلة الزمنية والمهل   السلع،  تكاليف ومتوسط  الموارد، لتوفير  التاريخية  تجاهاتاالو التمويل،  وتوقعات ،من األغذية

 . الموارد تجديد واستراتيجيات

.  (5 )الجدول  الطلب   وزيادة  لالمموَّ   العمل  برنامج  نمو   مع  يتماشى  بما  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  سقف  ارتفع  السنين،  مر  على و -50

  زادت   ،2021  عام  في و.  ول الممَّ   العمل  برنامج  من  المائة  في  11.2  للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق  مبيعات  شكلت  ،2020  عام  فيو

  التوسع   هذا   كان و .  ولالممَّ   العمل   برنامج   من  المائة  في   16.1  وشكلت  السابق بالعام  مقارنة  المائة  في   62  بنسبة  المبيعات  قيمة

  الشاملة  اإلدارة مرفق سلع على المتزايدة  الطلبات إلى باإلضافة واليمن وإثيوبيا أفغانستان في الطوارئ  بحاالت أساسا مدفوعا

 . المرفق   يوفرها التي  األقصر التسليم فترات   من االستفادة إلى   تتطلع التي القطرية  المكاتب  من العديد من   للسلع

 

 للسلع  الشا لة  اإلدارة   فق و بي ات سقف  قابل لال  وَّ  ال  ل ب  ا   :5 الجدول

 السنة 

  ال  ل ب  ا  

 * لال  وَّ 

  )ب ال ين

  الدوالرات

 ا    كية( 

  اإلدارة    فق سقف

 للسلع  الشا لة 

  الدوالرات  )ب ال ين

 ا    كية( 

  اإلدارة    فق سقف

  كنسبة  للسلع الشا لة 

 ب  ا    ن  ئو ة 

 ال  ل 

 اإلدارة   فق  بي ات

 للسلع  الشا لة 

  الدوالرات  )ب ال ين

 ا    كية( 

 اإلدارة   فق  بي ات

  كنسبة  للسلع الشا لة 

 ب  ا    ن  ئو ة 

 ال  ل 

  رأس دوران

 ال ال 

2016 900 5 350 9.5 6.636   8.10 8.1   

2017 100 6 350 7.5 0.861 1.14 5.2 

2018 300 7 500 8.6 2.917 6.12 8.1 

2019 100 8 560 9.6 2.932 5.11 7.1   

2020 400 8 560 7.6 8.942 2.11 7.1 

2021 600 9 660 9.6 0.532 1 0.16 3.2 

2022 500 9 800 4.8 - - - 

 . شباط /فبراير لشهر  للب  ا   العالمية التوقعات :2022 لعام و الفعلية؛  المساهمات إيرادات : 2021-2016 للفترة  :المصدر *

  مهل  على   وكذلك التمويل،  وتوقعات ،المتوقعة من األغذية االحتياجات  على للسلع الشاملة اإلدارة  مرفق ميزانية  سقف يعتمدو  -51

  رأس   دوران  على  المتغيرات  هذه  بين  الجمع  ويؤثر.  مواتية  الظروف  تكون  عندما  الشراء  مثل  اإلمداد  سلسلة  واستراتيجية  التسليم

 . للسلع الشاملة اإلدارة مرفق   سقف على   وبالتالي  (11) المال،

  من  اعتباراو. أمريكي   دوالر   مليار   9.5  فبراير/شباط،  في   تُحدث  التي  ،2022  لعام   العالمية  الب  ا    مساهمات   توقعات   تبلغو -52

  من   المزيد  تلقي   إمكانية  وبالتالي   أوكرانيا  في   باألزمة   يتعلق   فيما   المانحة   الجهات   مواقف  الب  ا    ميقي   ،2022  نيسان/أبريل

 

 يشير "دوران رأس المال" إلى عدد المرات التي استخدمت فيها الميزانية لشراء األغذية وتسليمها إلى المكاتب القطرية القائمة بالشراء.  (11)
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  أن  بتحفظ   الب  ا    يقدر   المساهمات،  توقعات   في اليقين  عدم ضوء  في و. التوقعات  على  يؤثر   قد   مما  ، 2022  لعام  المساهمات 

 . (5 الجدول  )انظر 2021 عام مبيعات  ستعادل 2022 لعام للسلع   الشاملة  اإلدارة  مرفق مبيعات

  سعر   ارتفعو.  النقل  وتكاليف  الغذائية  المواد  أسعار  وزيادة  والدولية،  اإلقليمية  األسواق  اضطراب  في  أوكرانيا  في   النزاع  يتسببو -53

  إلى   بدوره أدى مما  (12) ،2021 بعام مقارنة  المائة في 64 بنسبة ،للب  ا   الغذائية المساعدة لعمليات  أساسية سلعة وهو   القمح،

  المعبأة  البضائع  شحن  تكاليف  ارتفعتو .  مؤخرا   النباتية  الزيوت  أسعار  ارتفعت  ذلك،  إلى   باإلضافةو.  المغذية  السلع   أسعار  ارتفاع

  يبدوو.  المستأجرة الرحالت في المائة في  54 بنسبة وأعلى  2020 بعام مقارنة 2021 عام في المائة في 25 بنسبة حاويات  في

  طوال  الحالي  المرتفع  مستواها  عند األسعار  تظل  أن المتوقع   ومن ، 2021 عام  في ثابت  مستوى إلى   وصلت  قد الشحن   سوق أن 

 . 2022 عام

  دوالر   مليون 950  إلى للسلع  الشاملة  اإلدارة مرفق  سقف  زيادة  على   المجلس  موافقة  على للحصول  الب  ا    إدارة تسعىو  -54

  االستجابة  على  الب  ا    قدرة   ذلك  وسيعزز .  2022  لعام  الحالية المساهمات  توقعات  من  المائة في  10  يعادل  ما   أي   أمريكي، 

  عن   مؤكدال  المانحة   الجهات  من   المقد م  الدعم  زيادة  مع   يتماشى   بما   والمستقبلية  الحالية  المتزايدة  الغذائية  لالحتياجات  بسرعة

 الجديدة   الطوارئ  لحاالت أكبر    كفاءةب  لب  ا  ا  أن يستجيب  يمكن  األموال،  من  المزيد  وبتوافر.  المتوقعة   المساهمات   زيادة  طريق

.  األخرى  اإلمداد  لخطوط  المخصصة  األموال  على  التأثير دون  األكثر احتياجا اإلمداد  لخطوط   األموال   تخصيص  طريق  عن

  فإن  أعاله،   مذكور هو   كما بمرونة، العمليات إلدارة  داخلية أداة  هو  للسلع   الشاملة اإلدارة  مرفق  ألن  نظرا و  ذلك، إلى  باإلضافةو

 . المانحة   الجهات من  مساهمات  يتطلب  لن المرفق  سقف زيادة

  المجاالت   في  المرفق  اإلدارة   ستستخدمو.  أمريكي  دوالر  مليون  950 إلى  للسلع   الشاملة اإلدارة   مرفق  سقف   برفع يوصى  ولذلك   -55

 :التالية

 األغذية  من ثابت مؤسسي مخزون وجود لضمان النشطة اإلمداد لخطوط  أمريكي  دوالر مليون  760 مبلغ سيُخصص 

 المغذية  األغذية  لمشتريات  المخصصة األموال ذلك في بما مخفضة، زمنية بمهل القطرية العمليات إلى لنقلها الجاهزة

 . الصغيرة الحيازات   أصحاب  المزارعين  المتخصصة

 لحاالت  لالستجابة   حاجة  توجد  حيث إمداد  خط  ألي   لتخصيصه  وجاهزا  متاحا أمريكي    دوالر   مليون  190  مبلغ   سيبقى  

 . الجارية الطوارئ 

  تُسج ل  لم  الواقع،   في و.  الغذائية السلع   إلى   النقد من   ،لألصول  مبادلة يستلزم  ألنه المخاطر  من   أدنى حد  على  السلع   شراء   ينطويو -56

  ، المرفق طريق  عن  المشتراة  بالمخزونات   المتعلقة  الحوادث   جميع   ألن   للسلع  الشاملة  اإلدارة  مرفق   ء إنشا منذ  مالية  خسائر  أي

 . للب  ا   الذاتي التأمين  خطة  بالكامل  غطتها  قد الصالحية،  انتهاء أو  التغليف  أو الجودة  مشاكل عن  الناجمة   الخسائر مثل

  أمريكي،   دوالر مليون  1.6 بمبلغ  الحوادث هذه بمثل المتصلة  للسلع الشاملة اإلدارة  مرفق أغذية  قيمة قُدرت ،2021 عام فيو -57

  قيمة   أمريكي،   دوالر  مليار  1.45)  العام   خالل  المرفق  اشتراها   التي   لألغذية  اإلجمالية  القيمة  من  المائة  في  0.1  من   أقل   أي

  التشغيلي   االحتياطي  يزال  ال  ذلك  وبفضل  ،للب  ا    الذاتية  التأمينية  التغطية  طريق  عن  بالكامل  المبلغ  هذا  واستُرد  (؛فقط  األغذية

 . للسلع  الشاملة اإلدارة لمرفق   كافية أمان   شبكة يعتبر ، 2014 عام في  المحدد أمريكي،   دوالر ماليين  6 البالغ   الحالي

  مرفق   سلع أمن لضمان  الوظائف متعدد منتظما نهجا الب  ا   يستخدم المخاطر،  تخفيف تدابير من وكجزء ذلك،  على  وعالوة -58

  محاسبة  سياساتو   والتخزين  والنقل  والمشتريات  التنبؤ  وعملية  للطلب   القوي  التخطيط  التدابير  هذه  وتشمل.  للسلع   الشاملة  اإلدارة

 . الب  ا   سلع   جميع  على المطبقة  والعمليات  السلع تتبعو  السلع

  

 
 .2022المجلس الدولي للحبوب، مؤشرات السوق الكبرى للمجلس الدولي للحبوب، أبريل/نيسان  (12)
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 ال لحق ا ول 

 2021 ف  عام ات ش وعالداخل  للق اض اإلسلف 

  تب ع ثا وي  فئة النشا   البلد

اإلق اض  سلف 

الداخل  لل ش وعات 

) ليون دوالر  

 أ   ك ( 

 4.1 فنلندا أنشطة الوقاية من سوء التغذية أف ا ستان 
 

 17.3 ألمانيا  
 

 7.6 سويسرا  
 

 5.2 الواليات المتحدة األمريكية 
 

 33.8 البنك الدولي  
 

 3.1 النمسا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 25.2 كندا
  

 8.5 األوروبية المفوضية 
  

 93.6 ألمانيا 
  

 0.5 لكسمبرغ 
  

 0.0 إسبانيا 
  

 1.5 السويد 
  

 0.2 سويسرا 
  

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  

 وأيرلندا الشمالية 

58.8 

  

 15.6 الواليات المتحدة األمريكية
  

 86.2 البنك الدولي 
 

 33.5 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 1.6 ألمانيا  والمنصاتأنشطة تقديم الخدمات 

 0.7 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل 

 0.5 النرويج  القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب  الجزائ 
 

 0.3 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة العالج التغذوي 

 0.4 النرويج  المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص  أر ينيا

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل بن الد ش
 

 3.8 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 19.2 الواليات المتحدة األمريكية
 

 2.8 الواليات المتحدة األمريكية والمنصاتأنشطة تقديم الخدمات 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل بنن

 0.4 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل بوتان

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل بوركينا فاسو 
 

 2.3 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 1.2 فنلندا
  

 1.7 ألمانيا 
  

 4.3 المتحدة األمريكيةالواليات 
 

 5.1 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.0 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 
 

 1.1 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 
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  تب ع ثا وي  فئة النشا   البلد

اإلق اض  سلف 
الداخل  لل ش وعات 

) ليون دوالر  

 أ   ك ( 
 

 1.1 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 1.2 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة الوقاية من سوء التغذية بورو دي
 

 2.8 الواليات المتحدة األمريكية التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء

 0.5 النرويج  المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص  ك بود ا 

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل الكا ي ون 
 

 3.1 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 1.2 ألمانيا 
  

 3.1 الواليات المتحدة األمريكية
 

 0.8 ألمانيا  تقديم الخدمات والمنصاتأنشطة 

 4.0 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الج اعة الكار بية

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ج هور ة أف  قيا الوسطى 
 

 2.0 الواليات المتحدة األمريكية التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
 

 3.6 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.8 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 0.2 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 
 

 0.9 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 
 

 0.8 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 5.1 ألمانيا  التكيف مع المناخ وإدارة المخاطر تشاد
 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل
 

 0.7 المفوضية األوروبية  أنشطة الوقاية من سوء التغذية
  

 1.7 ألمانيا 
 

 2.5 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 3.9 المفوضية األوروبية 
  

 0.9 ألمانيا 
  

 2.5 الواليات المتحدة األمريكية
 

 1.7 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 1.3 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء كولو بيا 
  

 3.6 ألمانيا 
  

 17.2 الواليات المتحدة األمريكية
 

 1.0 الواليات المتحدة األمريكية دعم سبل العيش إنشاء األصول وأنشطة 
 

 1.3 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 

 1.3 ألمانيا  المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير  الكو  و 
  

 0.6 الواليات المتحدة األمريكية

 0.6 النرويج  التشغيلتخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف  كوت د فوار

ج هور ة الكو  و  

 الد  ق ا ية
 1.9 ألمانيا  أنشطة الوقاية من سوء التغذية

 

 3.1 ألمانيا  المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير 
  

 25.6 الواليات المتحدة األمريكية

 0.3 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جيبوت  
  

 0.9 الواليات المتحدة األمريكية
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 0.0 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 
  

 0.0 الواليات المتحدة األمريكية

الش بية ج هور ة كور ا 

 الد  ق ا ية

 0.8 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ص 
 

 11.2 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 7.0 الواليات المتحدة األمريكية

 0.2 فنلندا دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة السلفادور
 

 0.3 ألمانيا  الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم 
 

 0.8 فنلندا إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 

 1.3 اليابان الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم  إسواتين 

 7.6 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء إثيوبيا
  

 9.5 ألمانيا 
  

 66.0 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 4.7 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 3.6 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 
  

 9.4 الواليات المتحدة األمريكية

 0.4 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ا بيا
 

 0.8 مانحة خاصة جهات  أنشطة الوجبات المدرسية 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ا ا

 0.4 فنلندا أنشطة الوقاية من سوء التغذية  واتي اال
 

 0.3 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
 

 0.2 فنلندا إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.2 فنلندا لطوارئ حاالت اأنشطة التأهب ل 
 

 0.3 فنلندا أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 
 

 0.3 فنلندا أنشطة الوجبات المدرسية 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ينيا
 

 0.5 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل بيساو  - ينيا 

 2.2 ألمانيا  الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم   ا ت  
 

 1.6 فنلندا إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.9 كندا أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
  

 0.7 ألمانيا 

 2.2 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء  ندوراس

 0.8 النرويج  للمكتب القطري نشاط دعم الموارد البشرية  ال ئيس  ال ق 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل الهند

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل إ دو يسيا

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ج هور ة إ  ان اإلسال ية 
 

 1.2 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء

 0.7 النرويج  للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب القطرية  ال  اق
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 8.6 الواليات المتحدة األمريكية التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
 

 14.5 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 

 0.7 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ا ردن 
 

 38.5 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 15.0 الواليات المتحدة األمريكية
 

 2.3 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 

 3.1 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء كينيا
  

 4.5 ألمانيا 
  

 19.6 المتحدة األمريكيةالواليات 
 

 0.4 فنلندا إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
  

 2.8 الواليات المتحدة األمريكية

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل قي  يزستان 

ج هور ة الو الد  ق ا ية  

 الش بية

 0.5 النرويج  تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم 

 0.8 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل لبنان
 

 1.9 ألمانيا   تعزيز القدرات الفردية 
 

 15.9 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 37.8 الواليات المتحدة األمريكية
 

 0.5 ألمانيا  األصول وأنشطة دعم سبل العيش إنشاء 
 

 1.8 لبنان أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 

 0.6 الواليات المتحدة األمريكية الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم  ليسوتو

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ليب  ا

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ليبيا
 

 0.5 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 4.4 اليابان
 

 2.5 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.1 كندا أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
  

 0.5 األوروبية المفوضية 
  

 1.2 ألمانيا 

 0.5 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء  د شق 
  

 8.0 ألمانيا 
  

 10.1 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 0.4 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 2.4 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 0.2 الواليات المتحدة األمريكية التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء  الوي
 

 0.7 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة تقديم الخدمات والمنصات

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ال  
 

 0.8 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 0.9 ألمانيا 
  

 0.8 السويد 
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 1.3 الواليات المتحدة األمريكية
 

 0.5 المفوضية األوروبية  أنشطة العالج التغذوي 
  

 0.4 ألمانيا 
  

 2.4 الواليات المتحدة األمريكية

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  ور تا يا
 

 0.5 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 2.3 المفوضية األوروبية 
  

 0.2 ألمانيا 
  

 2.5 الواليات المتحدة األمريكية
 

 2.6 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
 

 0.1 كندا أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 1.1 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 
 

 0.7 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 0.0 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ال   ب 

 1.0 ألمانيا  دعم األسواق الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة  وزا بيق 
 

 4.1 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 4.1 ألمانيا 
  

 22.0 الواليات المتحدة األمريكية
  

 0.0 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
 

 0.6 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 10.5 ألمانيا  أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 
 

 3.5 ألمانيا  أنشطة الوجبات المدرسية 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  يا  ار 
 

 0.8 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
 

 0.8 المفوضية األوروبية  أنشطة العالج التغذوي 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  يبال

 1.0 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء  يكارا وا

 0.6 النرويج  للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب القطرية  النيج 
 

 2.8 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 2.4 ألمانيا 
  

 5.1 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 0.6 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  يجي  ا
 

 5.7 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 3.1 ألمانيا 
  

 2.4 السويد 
  

 15.3 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 5.7 المفوضية األوروبية  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
  

 0.7 ألمانيا 
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البلدان وا قاليم الجزر ة  

 ف  ال حيط الهادئ
 1.2 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل باكستان
 

 12.9 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
  

 0.6 الواليات المتحدة األمريكية

 0.2 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء بي و
  

 5.4 الواليات المتحدة األمريكية
 

 0.0 الواليات المتحدة األمريكية الخدمات والمنصاتأنشطة تقديم 
 

 0.2 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل الفلبين

 0.1 النرويج  تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم  سان تو   وب  نسيب  

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل السن ال 

 0.4 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل سي اليون 
 

 0.8 جهات مانحة خاصة  أنشطة الوجبات المدرسية 

 6.2 كندا المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير  الصو ال 
  

 8.1 ألمانيا 
  

 44.8 الواليات المتحدة األمريكية
  

 0.9 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
 

 3.4 الواليات المتحدة األمريكية سبل العيش إنشاء األصول وأنشطة دعم 
 

 0.5 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
  

 0.7 الواليات المتحدة األمريكية

 5.6 المفوضية األوروبية  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جنوب السودان
  

 17.0 ألمانيا 
  

المملكة المتحدة لبريطانيا 

 العظمى وأيرلندا الشمالية 

7.7 

  

 87.8 الواليات المتحدة األمريكية
  

 3.8 الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ 
 

 1.3 المفوضية األوروبية  أنشطة العالج التغذوي 
  

 7.2 الواليات المتحدة األمريكية

 0.4 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل س ي ال كا

 0.9 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل دولة فلسطين
 

 2.1 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 2.7 ألمانيا 
  

 5.8 اليابان

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل الج هور ة ال  بية السور ة 
 

 4.5 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة الوقاية من سوء التغذية
 

 2.3 النمسا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 3.4 كندا
  

 156.4 ألمانيا 
  

 181.6 الواليات المتحدة األمريكية
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 1.4 ألمانيا  أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 0.2 الواليات المتحدة األمريكية أنشطة العالج التغذوي 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل  اجيكستان 

 0.5 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل ليشت -تي ور

 0.6 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل تو و

 0.4 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل تو س

 0.5 النرويج  القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيلتخصيص المكاتب  ت كيا

 0.9 السويد  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء أو ندا
  

 13.2 األمريكيةالواليات المتحدة 
 

 1.4 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 

 0.7 ألمانيا  التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء ج هور ة تنزا يا ال تحدة 
  

 6.1 الواليات المتحدة األمريكية

ج هور ة فنزو ال  

 البوليفار ة 

 3.1 المفوضية األوروبية  أنشطة الوجبات المدرسية 

  

 2.5 ألمانيا 
  

 11.7 الواليات المتحدة األمريكية

 0.7 النرويج  تخصيص المكاتب القطرية للشركات لدعم تكاليف التشغيل الي ن
  

 60.1 قطر
 

 5.1 كندا التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء
  

 52.9 ألمانيا 
  

 0.5 لكسمبرغ 
  

 61.0 جهات مانحة خاصة 
  

 12.2 قطر
  

 75.3 المملكة العربية السعودية 
  

 2.5 السويد 
 

 2.8 قطر أنشطة تقديم الخدمات والمنصات
 

 15.0 ألمانيا  أنشطة العالج التغذوي 
  

 9.4 قطر
  

 18.6 المملكة العربية السعودية 
  

 39.4 الواليات المتحدة األمريكية

 0.3 ألمانيا  أنشطة الوقاية من سوء التغذية ز بابوي
 

 2.7 كندا إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول 
  

 2.2 ألمانيا 
  

 1.5 الواليات المتحدة األمريكية
 

 4.2 ألمانيا  إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش 
  

 4.6 المتحدة األمريكيةالواليات 

 ال ج وع

  

1 996.2 
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 ال لحق الثا  

 

 ) ليون دوالر أ   ك ( 2021-2004إق اض ال شار ع الداخلية 

 ال ج وع الت و ل بالسلف الكلية اإلق اض الداخل  لل ش وعات  السنة 

2004 27.1 - 27.1 

2005 154.5 - 154.5 

2006 36.8 - 36.8 

2007 157.3 - 157.3 

2008 324.6 - 324.6 

2009 227.1 - 227.1 

2010 427.3 - 427.3 

2011 439.1 - 439.1 

2012 636.1 - 636.1 

2013 675.2 - 675.2 

2014 1 092.8 - 1 092.8 

2015 777.5 - 777.5 

2016 1 072.4 100.70 1 173.1 

2017 1 277.7 36.00 1 313.7 

2018 1 248.5 98.70 1 347.2 

2019 1 616.4 197.70 1 814.1 

2020 1 436.4 106.70 1 543.1 

2021 1 996.2 190.60 2 186.8 

 353.4 14 730.4 623.0 13 ال ج وع
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 ال لحق الثالث

 2021 ف  عام ال اجلةحساب االستجابة  تجد د   سا  ات

  بلغ ال سا  ة )دوالر أ   ك ( الجهة ال ا حة

 008 011 64 ال سا  ة ال با  ة ف  احتيا   حساب االستجابة ال اجلة

 643 552 15  بلجيكا

 103 234 15 سويسرا 

 000 500 14 الواليات المتحدة األمريكية

 012 797 12 ألمانيا 

 666 344 2 فرنسا

 087 221 2 النرويج 

 756 609 لكسمبرغ 

 000 300 الصين

 551 227 ُجُزر فارو 

 237 110 ليختنشتاين

 620 102 بلغاريا 

 333 11 إسبانيا 

 000 600 30  سا  ة  ت ددة ا   اف ف  احتيا   حساب االستجابة ال اجلة

 000 000 10 النرويج 

 022 182 6 أستراليا 

 066 823 5 الدانمر  

 364 162 4 جمهورية كوريا 

 000 000 2 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 456 916 نيوزيلندا 

 691 722 السويد 

 912 560 إسبانيا 

 306 120 اليابان

 182 112 إستونيا

 - وحساب تسو ة دعم الب ا   واإلدارة 

 746 219 23  ي  ذلك 

 000 000 20 الفائض من مخصصات التأمين الذاتي 

 553 188 3 أرصدة غير منفقة 

 193 31 ربع سنوي ال حساب االستجابة العاجلةاحتياطي تعديل 

 754 830 117 ال ج وع
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 ال لحق ال ابع

 2021ف  عام ة  اجلحساب االستجابة ال  خصصات  

 البلد

 فئة النشا  

 خصصات حساب 

االستجابة ال اجلة 

) ليون دوالر   2021

 أ   ك ( 

 195.7 حساب االستجابة ال اجلة

 48.8 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء أفغانستان

 1.8 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الجزائر 

 14.6 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء إثيوبيا 

 7.5 أنشطة العالج التغذوي  

 3.3 الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم  هايتي 

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جمهورية إيران اإلسالمية

 2.0 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء األردن 

 1.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء ليبيا 

 16.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء مدغشقر

 26.3 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء موزامبيق

 8.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء ميانمار 

 32.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء نيجيريا 

 0.5 إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش  طاجيكستان

 0.0 المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير  جمهورية فنزويال البوليفارية   

 3.8 أنشطة الوجبات المدرسية  

 28.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء اليمن 

 18.2  لبات االستجابة ال اجلة

 0.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء أنغوال

 1.4 المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير  بوروندي

 0.7 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الجماعة الكاريبية

 1.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جمهورية أفريقيا الوسطى 

 0.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء غامبيا 

 1.6 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء غينيا 

 2.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء مالي

 0.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء موزامبيق

 1.4 الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم  النيجر

 0.1 أنشطة الوقاية من سوء التغذية نيجيريا 

 1.3 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء 

 1.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الفلبين 

 0.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء رواندا 

 0.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء السنغال

 0.9 الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير المشروطة للموارد لدعم  سيراليون 

 0.9 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جنوب السودان 

 0.6 المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاءالتحويالت غير  توغو

 6.0 االست داد لحاالت الطوارئ 

 0.3 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء أنغوال
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 البلد

 فئة النشا  

 خصصات حساب 
االستجابة ال اجلة 

) ليون دوالر   2021

 أ   ك ( 

 0.2 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  بوتان

 0.1 إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش  دولة بوليفيا المتعددة القوميات 

 0.0 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الكاميرون 

 0.3 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  

 0.4 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء تشاد

 0.2 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  كولومبيا

 0.1 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء كوت ديفوار 

 0.1 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  الجمهورية الدومينيكية

 0.2 القدرات الفردية تعزيز  إكوادور 

 0.1 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  غانا 

 0.0 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء هايتي 

 0.2 إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش  قيرغيزستان

 0.0 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء لبنان

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء ليبريا 

 0.0 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء ليبيا 

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء مالي

 0.2 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  نيكاراغوا 

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء النيجر

 0.5 لطوارئ حاالت االتأهب ل أنشطة  باكستان

المكتب اإلقليمي ألمريكا   

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
 لطوارئ حاالت اأنشطة التأهب ل 

0.4 

 0.1 أنشطة تعزيز القدرات المؤسسية  سيراليون 

 0.1 لطوارئ حاالت اأنشطة التأهب ل   غرب أفريقياالمكتب اإلقليمي ل

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء الصومال

 0.6 إلى الغذاء التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول  جنوب السودان 

 0.1 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء دولة فلسطين 

 0.3 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء طاجيكستان

 0.3 إنشاء األصول وأنشطة دعم سبل العيش  

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء جمهورية تنزانيا المتحدة 

 0.2 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء أوغندا

 0.1 التحويالت غير المشروطة للموارد لدعم الوصول إلى الغذاء زمبابوي

 220.0  ال ج وع
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 ال لحق الخا س 

 2021 ف  عام الز نية ال هلة  كاسبولسلع ال ال ية ل  الشا لة دارةاإل  فق   شت  ات

) ليون دوالر أ   ك ، قي ة  2021 لسلعالشا لة ل دارةاإل  فق  شت  ات  ال تلق  البلد 
 الط ام فقط( 

 الز نية   كاسب ال هلة 

2021  )%( 

 ال ج وع  حل /اقلي    دول  

 52 118.5 59.4 59.0 أفغانستان

 100 0.1  0.1 الجزائر 

 66 0.6 0.1 0.5 أنغوال

 65 9.5  9.5 بنغالديش 

 48 7.7  7.7 بنن

 50 28.1 18.7 9.4 بوركينا فاسو

 88 6.7 2.8 3.9 بوروندي

 73 12.6 3.1 9.5 الكاميرون 

 76 4.9 0.1 4.9 أفريقيا الوسطى جمهورية 

 65 11.7 4.8 6.9 تشاد

 93 0.7  0.7 كولومبيا

 55 1.2 0.3 0.9 الكونغو

 78 14.7 5.9 8.8 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 100 0.2  0.2 جيبوتي

 100 0.7  0.7 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 94 1.3 1.0 0.3 إسواتيني

 69 143.4 45.5 97.9 إثيوبيا 

 64 0.7  0.7 غامبيا 

 58 1.3  1.3 غينيا 

 16 0.6  0.6 بيساو -غينيا 

 76 0.4 0.0 0.3 هندوراس

 94 12.1 8.0 4.1 كينيا 

 100 0.3  0.3 ليسوتو

 45 43.3 5.2 38.0 مدغشقر

 55 0.9 0.9  مالوي 

 100 2.9  2.9 مالي

 77 2.9  2.9 موريتانيا 

 70 31.2 24.9 6.3 موزامبيق

 9 6.1 1.8 4.3 ميانمار 

 1 1.6 0.3 1.3 نيكاراغوا 

 84 30.6 20.6 10.0 النيجر

 81 115.8 107.2 8.7 نيجيريا 

 77 1.3 1.2 0.0 رواندا 

 39 1.0 0.3 0.7 السنغال

 62 3.1  3.1 سيراليون 

 81 18.1 9.7 8.4 الصومال

 84 72.7 55.7 17.0 جنوب السودان 
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) ليون دوالر أ   ك ، قي ة  2021 لسلعالشا لة ل دارةاإل  فق  شت  ات  ال تلق  البلد 
 الط ام فقط( 

 الز نية   كاسب ال هلة 

2021  )%( 

 ال ج وع  حل /اقلي    دول  

 76 32.9 23.3 9.6 السودان 

 54 38.2 23.6 14.6 الجمهورية العربية السورية

 56 0.1  0.1 طاجيكستان

 100 0.1  0.1 ليشتي  -تيمور 

 23 0.1  0.1 توغو

 92 37.6 34.2 3.3 أوغندا

 89 9.5 6.7 2.8 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 46 2.4  2.4 جمهورية فنزويال البوليفارية   

 81 327.9 223.1 104.7 اليمن 

 76 0.0 0.0  زامبيا 

 77 17.6 16.5 1.2 زمبابوي

 73 176.0 1 705.2 470.7 ال ج وع
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