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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 .WFP/EB.2/2010/5-B/1 المال العامل" رأس"استعراض مرفق تمويل  الوثيقة (1)

 الفترة بين بدء عملية الشراء المؤسسي وإصدار المكتب القطري لطلب الشراء. بأنهزمن اإلمداد ف يُعر   (2)

 ملخص

  خاصة بالنسبة لتسليم األغذية للبرنامجتعمل آليات التمويل اآلجل على تحسين الفعالية والكفاءة التشغيلية ،

اليومي، وتقدم التمويل توقعا لوصول  البرنامجللمستفيدين في حينها. وتشكل هذه اآلليات اآلن جزءا من عمل 

 مساهمات المانحين، وبالتالي تقلص الفترات الزمنية بين تحديد االحتياجات وتأكيد المساهمة.

  مرفقان داخليان للتمويل ذي الصلة وهما حساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأس المال  للبرنامجويوجد

العامل الذي يقدم األموال للتمويل بالصورة التقليدية، والمبادرات المؤسسية، ويسمح بعمليات الحساب الخاص 

 لمرفق الشراء اآلجل.

 الكندية للتنمية الدولية دعما أساسيا لمشتريات األغذية  وبعد التجربة الناجحة لمرفق الشراء اآلجل، قدمت الوكالة

إلى مليون دوالر أمريكي  151إلى زيادة السقف من غير الحبوب وتنمية القدرات، ووافق المجلس التنفيذي على 

وبناء على الدروس المستفادة، اعتمد مرفق الشراء اآلجل نهجا استراتيجيا بدرجة أكبر، وهو  (1)الحساب الخاص. 

ليشمل كميات  1111لطلب اإلجمالي العام تجاه التخطيط والشراء اآلجل، وتوسع في النصف األخير من عام نهج ا

 أكبر من األغذية من غير الحبوب، وتغطية جغرافية أوسع، ويسمح بالتوريد المحلي من أسواق البلدان النامية.

 وخطا آخر تجاه غرب 1111/تموز واستهل مرفق الشراء اآلجل خطا لإلمداد تجاه شرق أفريقيا في يوليو ،

، لتحسين استجابته لحاالت للبرنامج ، باستخدام مخزونات األغذية التابعة1111أفريقيا في ديسمبر/كانون األول 

الطوارئ في القرن األفريقي ومنطقة الساحل. وتشير النتائج األولية إلى أن المكاتب القطرية اختصرت في 

اد.يوما من زمن اإلمد 55المتوسط 
(2)

  

  مليون دوالر أمريكي،  1.7.5ومع إنشاء هذين الخطين من خطوط اإلمداد، يقوم مرفق الشراء اآلجل باستخدام

في المائة، من المبلغ المخصص لشراء مخزونات األغذية المؤسسية. وقد أدى التشغيل على هذا  89أي ما نسبته 

مليون دوالر  151تقترح األمانة زيادة السقف من المستوى من القدرة إلى الحد من التوسع اإلضافي. ولهذا 

مليون دوالر أمريكي، وهذا يدخل ضمن السقف المعتمد في ميزانية مرفق تمويل رأس المال  011أمريكي إلى 

خفض المبلغ المتاح للتمويل بالسلف التقليدية من سيعمل ذلك على و مليون دوالر أمريكي. 557العامل والبالغ 

مليون دوالر أمريكي، ولكن زيادة توافر التمويل من الحساب الخاص  157أمريكي إلى  ماليين دوالر 17.

من تلبية الطلبات المتزايدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واختصار فترات  البرنامجلمرفق الشراء العاجل سيُمكن 

 االستجابة. ولن يتأثر التمويل بالسلف التقليدية.

 فقد كفل التنبؤ المحسن بالموارد وزيادة مرونة الجهات .111ل العامل منذ عام وقد اتسع مرفق تمويل رأس الما :

المانحة دعم السلف المقدمة للمشروعات بواسطة المساهمات المتوقعة وسرعة السداد. ومع السقف المقترح 

أساس مليون دوالر أمريكي، سيواصل المرفق تقديم قروض للعمليات والخدمات المؤسسية على  157والبالغ 

، وسيظل مرفق تمويل رأس المال العامل 1إلى  5اإليرادات المتوقعة. وسيظل معدل التمويل بالسلف عند معدل 

 مليون دوالر أمريكي من احتياطي التمويل بالسلف. 81.8يحظى بدعم قدره 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

 لموافقة عليهاباوثيقة "آلية الشراء اآلجل" وأن توصي المجلس التنفيذي الب يرجى من لجنة المالية أن تحيط علما. 

 مشورةال مشروع

  لجنة المالية في منظمة  توصيلبرنامج األغذية العالمي،  النظام األساسيوفقا للمادة الرابعة عشرة من

 .اآلجل"ى الوثيقة "آلية الشراء بالموافقة علللبرنامج المجلس التنفيذي األغذية والزراعة 

 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 8/6/2102-4روما، 

 

مسائل الموارد  
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 اآلجل الشراء آلية  للموافقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 موافقةللمقدمة للمجلس التنفيذي الوثيقة هذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

والمويوووف  بالنيابوووة رئووويس النووومون الماليوووة S. O’ Brienالسيد  -066513 2682 رقم الهاتف:

 :إدارة تسيير الموارد والمساءلة المسمو ،

 دائرة الميزانية:رئيس،  G. Crisciالسيد  -066513 2704 رقم الهاتف:

 :رئيس، دائرة البرمجة L. Bukeraالسيد  -066513 2074 رقم الهاتف:

 
 أسوئلةإن كانوت لوديكم  ،لوحودة دودماا المومتمراا المساعدين اإلداريينكبيرة  ،I. Carpitella بالسيدة االتصا  يمكنكم

 .(2645-066513)الوثائق المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم:  بتوفير تتعلق
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، داصة بالنسوبة لتسوليم األغذيوة للمسوتفيدين فوي حينهوا. للبرنامجتعمل آلياا التمويل اآلجل على تحسين الفعالية والكفاءة التنغيلية 

اليووومي، وتقودل التمويول توقعوا لوصووو  مسواهماا الموانحين، وبالتوالي تقلوو   البرناامجوتنوكل هوذه اآلليواا اآلن جووزءا مون عمول 

 الفتراا الزمنية بين تحديد االحتياجاا وتأكيد المساهمة.

الصلة وهما حساب االسوتجابة العاجلوة ومرفوق تمويول رأم الموا  العامول الوذي يقودل مرفقان دادليان للتمويل ذي  للبرنامجويوجد 

 األموا  للتمويل بالصورة التقليدية، والمبادراا الممسسية، ويسمح بعملياا الحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل.

ما أساسيا لمنترياا األغذية من غير الحبووب وبعد التجربة الناجحة لمرفق النراء اآلجل، قدمت الوكالة الكندية للتنمية الدولية دع

من مرفوق تمويول رأم الموا  العامول  مليون دوالر أمريكي 051إلى  ما يصل تقديم وتنمية القدراا، ووافق المجلس التنفيذي على

.إلى الحساب الخاص
(1)

وبناء على الدروم المستفادة، اعتمد مرفق النراء اآلجل نهجا استراتيجيا بدرجة أكبر، وهو نهوج الللو   

لينمل كمياا أكبر من األغذيوة مون غيور  1100اإلجمالي العال تجاه التخليط والنراء اآلجل، وتوسع في النصف األدير من عال 

 من أسواق البلدان النامية. يبالتوريد المحلالحبوب، وتغلية جغرافية أوسع، ويسمح 

، ودلووا آدوور تجوواه غوورب أفريقيووا فووي 1100/تمووو  وواسووتهل مرفووق النووراء اآلجوول دلووا ل مووداد تجوواه شوورق أفريقيووا فووي يولي

، لتحسووين اسووتجابتا لحوواالا اللوووارر فووي القوورن للبرنااامج ، باسووتخدال مخزونوواا األغذيووة التابعووة1100ديسوومبر/كانون األو  

يوما من  من اإلمداد. 55الساحل. وتنير النتائج األولية إلى أن المكات  القلرية ادتصرا في المتوسط األفريقي ومنلقة 
(2)

  

 89 موا نسوبتامليوون دوالر أمريكوي، أي  0.7.5 باستخدالمرفق النراء اآلجل  يقولومع إنناء هذين الخلين من دلوط اإلمداد، 

غذية الممسسية. وقد أد  التنغيل على هذا المستو  من القدرة إلى الحود مون من المبلغ المخص  لنراء مخزوناا األ ،في المائة

، وهوذا يوددل أمريكوي مليوون دوالر 011إلوى  أمريكوي مليوون دوالر 051. ولهذا تقترح األمانة  يادة السقف من اإلضافي التوسع

. غيور أنوا سويخفل المبلوغ أمريكوي دوالرمليوون  557ضمن السقف المعتمد في ميزانية مرفق تمويول رأم الموا  العامول والبوالغ 

، ولكون  يوادة تووافر التمويول مون أمريكوي مليوون دوالر 157إلوى  أمريكوي دوالر ماليين 17.المتاح للتمويل بالسلف التقليدية من 

فتوراا  تصوارادمن تلبية الللباا المتزايدة، وتحسين الكفاءة التنوغيلية، و البرنامجالحساب الخاص لمرفق النراء العاجل سيُمكن 

 االستجابة. ولن يتأثر التمويل بالسلف التقليدية.

: فقد كفول التنبوم المحسون بوالموارد و يوادة مرونوة الجهواا المانحوة دعوم .111عال  ذوقد اتسع مرفق تمويل رأم الما  العامل من

مكاتو  القلريوة التوي تخودمها الالسلف المقدمة للمنروعاا بواسلة المساهماا المتوقعوة وسورعة السوداد. وفضوال عون ذلوك، فوان 

نظورا  إلوى المكاسو  المحققوة فوي  مون اإلموداد وإلوى أن المتللبواا دلووط اإلموداد سوتحتال إلوى مقوادير أقول مون التمويول بالسولف 

، مليووون دوالر أمريكووي 157ومووع السووقف المقتوورح والبووالغ  .التخلوويط والنووراء اآلجوولعمليووة القلريووة المتوقعووة تُوودرم فووي إطووار 

سيواصل المرفق تقديم قروض للعملياا والخدماا الممسسية على أسام اإليراداا المتوقعة. وسيظل معد  التمويل بالسولف عنود 

                                                      
 .WFP/EB.2/2010/5-B/1 "استعراض مرفق تمويل رأم الما  العامل" الوثيقة (1)
  من اإلمداد هو الفترة بين بدء عملية النراء الممسسي وإصدار المكت  القلري للل  النراء. (2)

 ملخـص



4 WFP/EB.A/2012/6-B/1 

 

مون احتيواطي التمويول  مليوون دوالر أمريكوي  81.8، وسيظل مرفوق تمويول رأم الموا  العامول يحظوى بودعم قودره 0إلى  5معد  

 بالسلف.

 

مشروع القـرار


 
 

 

 :WFP/EB.A/2012/6-B/1)" )آلية النراء اآلجل" وثيقة مجلس، وقد نظر فيالإن 

 يحيط علما بالحالة الراهنة لحساب االستجابة العاجلة ومرفق تمويل رأم الما  العامل؛ (0

لحسواب الخواص ل مرفق تمويل رأم الما  العامول منمليون دوالر أمريكي  011 تخصي  ما يصل إلىيوافق على  (1

  .النراء اآلجل آللية

 

 

 

 

 

  

                                                      
 ورة.هذا منروع قرار، ولالطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القراراا والتوصياا الصادرة في نهاية الد 



WFP/EB.A/2012/6-B/1 5 

 

 مقدمة

في المائة منها إلوى عمليواا النوراء لتلبيوة االحتياجواا اإلنسوانية.  81من منح طوعية، يوجا  البرنامجتتكون إيراداا   -0

إجووراءاا تنووغيلية يووتم بموجبهووا تقووديم طلبوواا شووراء األغذيووة بعوود تأكيوود  البرنااامجوفووي إطووار هووذا النموووذل للتمويوول، اعتموود 

 المساهمة الخاصة بالمنروع.

ونظرا للفترة الفاصلة بين تحديود االحتياجواا التنوغيلية وتأكيود مسواهماا الجهواا المانحوة، اسوتُحدثت أدواا للتمويول   -1

مون تمويول المنوروعاا  البرناامجبغيوة تمكوين  –العاجلة ومرفق تمويل رأم الما  العامل مثل حساب االستجابة  –بالسلف 

 قبل تأكيد المساهماا، ولضمان تسليم األغذية للمستفيدين في حينها.

شوراء  للبرناامجوقد أننئ مرفق النراء اآلجل كحساب داص عن طريق تمويل مرفق رأم الما  العامل. وهو يتويح   -0

في أحود األقواليم أو المموراا توقعوا لتلقوي طلبواا مون المنوروعاا. وتسوتند دلوة الللو   بصورة شائعةاألغذية التي تو ع 

 وللتقليول موناإلجمالي العالمي إلى احتياجاا المكات  القلرية وتوقعاا العجز، والتي يتم تجميعها على المسوتو  اإلقليموي. 

 وتوقعاا المنروعاا الفردية. توفير التمويلالخلة في اعتبارها اتجاهاا المخاطر التنظيمية، تضع 

 051مرفووق النوراء اآلجوول موون مخصصواا الحسوواب الخواص لوتلوتمس األمانووة موافقوة المجلووس التنفيوذي علووى  يووادة   -.

 557صندوق تمويول رأم الموا  العامول والوذي يبلوغ ، في إطار سقف أمريكي مليون دوالر 011إلى  أمريكي مليون دوالر

. وستلبي هذه الزيادة الللباا التنغيلية المتزايدة على مرفق النوراء اآلجول، وبالتوالي سوتخفل المبلوغ أمريكي مليون دوالر

 المتاح للتمويل بالسلف التقليدية.

 الخلفية

عن طريق حساب االستجابة العاجلة، أو تقوديم سولف  فورية تقديم أموا  طوارر لبرنامجلتتيح أدواا التمويل بالسلف   -5

مالية لمنروع يستخدل المساهماا المتوقعة كضمان في إطار صندوق تمويل رأم الموا  العامول. وبمجورد تأكيود المسواهمة 

بوين إبوداء الجهوة المانحوة  الفاصولةلفتورة ا ادتصوارالمتوقعة، يقول المنروع بسداد السلفة. وهذا يمكن المكاتو  القلريوة مون 

 .الهتمامها بالمساهمة في عملية ما وتسليم األغذية للمستفيدين

 للبرنامج ةفق التمويل اآلجل التابعا: مر0الجدول 

 
 السقف

 (أمريكي )مليون دوالر
 الوصف

 70 حساب االستجابة العاجلة
وانقلاع دلوط أموا  متاحة ل نفاق العاجل على حاالا اللوارر 

 اإلمداد

مرفق تمويل رأم الما  

 العامل

557   

 الممسسيةلخدماا لللعملياا قبل تأكيد المساهماا و أموا  متاحة 407 تقليدي

الحساب الخاص 

لمرفق التمويل 

 بالسلف

 أموا  متاحة لمنترياا األغذية على أسام االحتياجاا اإلجمالية 150
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 حساب االستجابة العاجلة

؛ وا داد المسوتو  األصولي المسوتهدل للحسواب مون 0880أننئ حساب االسوتجابة العاجلوة فوي ديسومبر/كانون األو    -5

ارة ومتجوددة .111في عال  أمريكي مليون دوالر 71إلى  أمريكي مليون دوالر 01 . وهو عبارة عن آليوة تمويول مرنوة ودوة

من تقديم المساعدة الغذائية وغير الغذائية واللوجيستية الفوريوة فوي الحواالا التوي تنلووي  البرنامجومتعددة األطرال تمكن 

 على تهديد لألرواح. 

قراضية "دون حق الرجوع"، بمعنى أن السولف المقدموة يمكون أال تسوترد ل حساب االستجابة العاجلة كآلية إكما يستخد  -7

ن االقتراحواا المعروضوة فوي هوذه الوثيقوة رق األساسوي عون اآلليواا األدور ، فو ظرول. وبالنظر إلى هذا الفوفي بعل ال

 تركز على مرفق تمويل رأم الما  العامل ومرفق النراء اآلجل، وال تمس حساب االستجابة العاجلة.

 التمويل بالسلف التقليدية

المتوقوع  الوددليقدل مرفق تمويل رأم الما  العامل التمويل بالسلف للمنوروعاا والخودماا الممسسوية التوي تسوتخدل   -9

 كضمان، ويساعد على تنغيل الحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل.

مليوون  091تمويول رأم الموا  العامول مون ولمسايرة اللل  المتزايد، وافق المجلس التنفيذي على  يادة سوقف مرفوق   -8

مليوون دوالر  81.8؛ وقود تعوز  هوذا بمبلوغ 1101في نوفمبر/تنورين الثواني  أمريكي مليون دوالر 557إلى  أمريكي دوالر

 يووادة المبلووغ المتوواح للتمويوول  (0: للبرنااامج. وأتاحووت هووذه الزيووادة 0إلووى  5موون احتيوواطي التمويوول بالسوولف بمعوود  أمريكووي 

 توفير تمويل ثابت للخدماا الممسسية. (0 يادة مخص  الحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل؛  (1التقليدية؛ بالسلف 

منظمة تُموة  بصوورة طوعيوة، فانوا مون الصوع  التنبوم بتوقيوت ومبوالغ المسواهماا ألن المووارد  البرنامجونظرا ألن   -01

 .0تة، كما يتضح من النكل النهرية ليست متسقة أو ثاب
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التووي  البرنااامج، اتسووع هووذا المرفووق تمنوويا مووع عمليوواا .111ومنووذ إننوواء مرفووق تمويوول رأم المووا  العاموول فووي عووال   -00

تضاعفت في نفوس الفتورة. وأصوبح التمويول بالسولف حاسوما بالنسوبة السوتقرار التمويول التنوغيلي وتنفيوذ التوددالا السوريعة 

 .للبرنامج

فوي عوال  أمريكوي مليوون دوالر 17.0و ادا قيمة التمويل بالسولف عون طريوق مرفوق تمويول رأم الموا  العامول مون   -01

 أمريكوي دوالر مليوار 0.85. وفوي نفوس الفتورة، قُودمت سولف بمبلوغ 1100فوي عوال أمريكوي مليوون دوالر  08.إلى  .111

بلودا. وكوان متوسوط الوزمن  57مليوون مسوتفيد فوي  79مليون طن متري من األغذيوة لمسواعدة  0.7عملية لنراء  087لنحو 

 يوما. 57المختصر 

 مرفق تمويل رأس المال العامل: تاريخ القروض التي وافق عليها 2الجدول 

 عدد القروض السنة
 المبلغ اإلجمالي للسلف

 )مليون دوالر(

 متوسط مبلغ السلف

 )مليون دوالر(

2004 5 27.1 5.4 

2005 10 154.5 15.4 

2006 4 36.8 9.2 

2007 21 157.3 7.5 

*
2008 58 324.6 5.6 

2009 35 227.1 6.5 

**
2010 62 418.8 6.8 

**
2011 64 439.1 6.9 

 6.9 1785.1 259 المجموع

مليوون دوالر أمريكوي. وفوي عوال  51بمخصو  أولوي وصول إلوى  1119مرفوق النوراء اآلجول فوي يونيوو/حزيران أُننئ الحساب الخاص ل *

 مليون دوالر أمريكي للحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل. 051دص  مرفق تمويل رأم الما  العامل ما وصل إلى  1100

 في إطار مرفق تمويل رأس المال العامل ةالتقديري الوفور الزمنية: 2الشكل 
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سواعة  71وتستليع آلياا التمويل بالسلف تلبية االحتياجاا غير المتوقعة مثول العمليواا الخاصوة، عوادة فوي غضوون   -00

من تلقوي الللو . ويتسوم مرفوق تمويول رأم الموا  العامول بالفعاليوة علوى نحوو دواص أثنواء بودء المنوروع لتغليوة التكواليف 

 العالمي لتأجير المركباا. امجالبرنالفورية والتمويل بالسلف للخدماا الممسسية مثل 

وقود سووهل التمويول الفوووري التصودي بسوورعة للفيضواناا فووي باكسوتان، والجفووال فوي القوورن األفريقوي، والمجاعووة فووي   -.0

، وكينيوا، الصوما ، ومنع األعلا  فوي اإلموداداا أثنواء العمليواا فوي الحواالا التوي تنلووي علوى تهديود لوألرواح فوي تنواد

 القيال بتخزين مسبق لألغذية في السودان قبل موسم األملار. للبرنامج والنيجر، وأتاح

 مرفق الشراء اآلجل

مليوون دوالر مون مرفووق تمويول رأم الموا  العامول لحسواب دواص مون أجوول  51 البرناامج، دصو  1119فوي عوال   -05

موون تأكيوود المفهووول، ركووزا التجربووة علووى المنووترياا  البرنااامجمنووروع رائوود السووتلالع إمكانيووة النووراء اآلجوول. ولتمكووين 

، توم 1101/تموو  وويولي 1119/حزيران ووتحسين كفاءة وفعالية االستجابة الحتياجاا المستفيدين. وفي الفترة ما بوين يونيو

 .أمريكي مليون دوالر 019طن متري من الحبوب وكمية صغيرة من البقو  بلغت قيمتها  1.. 111شراء 

مليووون دوالر كنوودي لوودعم مرفووق  11، قوودمت الوكالووة الكنديووة للتنميووة الدوليووة منحووة قوودرها 1101وفووي سووبتمبر/أيلو    -05

مون التوسوع فوي التجربوة لتنومل األغذيوة مون غيور الحبووب،  البرناامجل، وكانت هذه المنحة حاسمة فوي تمكوين النراء اآلج

 نتال، وتحسين القدراا الممسسية.لية في البلدان التي لديها فائل إوتنمية القدرة على النراء من األسواق المح

مليوون دوالر  051تي لوحظت أثناء التجربة، وافق المجلس علوى مخصو  إضوافي قودره ونظرا للكفاءاا والفوائد ال  -07

لوضوع  1101من مرفق تمويل رأم الما  العامل للحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل في نوفمبر/تنورين الثواني أمريكي 

 نهج التخليط والنراء اآلجل.

 1122بدء التخطيط والشراء اآلجل في عام 

فووي أعقوواب االسووتثمار الكنوودي وموافقووة المجلووس التنفيووذي علووى المخصوو  اإلضووافي لمرفووق النووراء اآلجوول، شووكلت   -09

الفريق االستناري المعنوي بالنوراء اآلجول لتوجيوا رئويس النومون الماليوة فيموا يتعلوق  البرنامجالمجموعاا الوييفية دادل 

كمياا أكبر من األغذية من غير الحبوب والمنتجاا المغذية لينمل وممراا إمداد إضافية  إلى بتوسيع مرفق النراء اآلجل

 .بالبرنامجفي المخزوناا الممسسية الخاصة 

 وأهدال مرفق النراء اآلجل هي:  -08

 من اإلمداد؛ ادتصار  

 تحسين تسليم األغذية في حينها؛ 

 المواتية من البلدان النامية كلما أمكن؛ شراء األغذية في األوقاا 

 من االستجابة، داصة في حاالا اللوارر. ادتصار  

وقود تنوومل الفوائوود اإلضووافية وفوووراا فوي التكلفووة موون دووال  وفوووراا الحجوم، واسووتغال  الفوورص، وتنووجيع القوودراا   -11

 األغذية المجهزة. ب نتالالخاصة 
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وأوصووى الفريووق االستنوواري بووأن يصووبح نهووج التخلوويط والنووراء اآلجوول جووزءا ال يتجووزأ موون سلسوولة اإلمووداد الخاصووة   -10

. وهذا يتلل  االنتقا  من النهج المستخدل أثناء المرحلة التجريبية والذي كان يركز بدرجة كبيرة على المنوترياا بالبرنامج

استراتيجي مدفوع باللل  على نلاق المنظمة تجاه شراء األغذية قبل تلقي الللباا مون المنوروعاا لمرة واحدة، إلى نهج 

 الفردية.

، اسوتهل مرفوق النوراء اآلجول جانبوا أوليوا مون 1100/تموو  ووعندما وافق مجلس اإلدارة التنفيذي علوى ذلوك فوي يولي  -11

لخلوط اإلمداد التي تخدل شرق أفريقيا، وقود اقتورن هوذا بحالوة اللووارر فوي  أمريكي ون دوالرملي 91النراء اآلجل قيمتا 

شوهر السوتة البرناامجالقرن األفريقي وكان حاسما في االستجابة السريعة من جانو   ، وإمكانيواا التنبوم باإلموداداا. وفوي األ 

طون متوري مون  05. 111سوفر عون منوترياا قودرها مخزوناا مرفق النوراء اآلجول ثوالر موراا، مموا أ تبديلالتالية، تم 

 .مليون دوالر أمريكي  100األغذية بلغت قيمتها 

، اسووتهلت دلوووط اإلمووداد لغوورب أفريقيووا اسووتجابة لأل مووة التووي ننووأا فووي منلقووة 1100وفووي ديسوومبر/كانون األو    -10

 58 5.0شهر الثالثوة األولوى. واشوترا المكاتو  القلريوة ل بالكامل في األرفق النراء اآلجمخزوناا م تبديلالساحل. وتم 

؛ وقود تضومن هوذا كميواا كبيورة مون مليوون دوالر أمريكوي 1.1.طنا متريا من مخزوناا مرفق النراء اآلجل بقيمة قدرها 

 .Plumpy’supومرك   Plumpy’dozومرك   Supercereal Plusمثل مرك   لالستهالكاألغذية التكميلية الجاهزة 

فبراير/شووباط  11طوون متووري. وفووي  570 111وأُننووئت ممووراا اإلمووداد الننوولة حيووا وصوولت طلبوواا األغذيووة إلووى   -.1

طون متوري مون  000 19بموا فوي ذلوك   –فوي المائوة مون الكميوة المللوبوة  91أي  –طن متري  500 111، تم شراء 1101

. وتفيوود ةفوي المائووة مون األغذيوة المنوترا 81طون متوري، أي  59. 111واشوترا المنووروعاا  ؛المنتجواا الغذائيوة المغذيوة

فووي  موون  ادتصووارالنتوائج األوليووة بووأن منووترياا األغذيووة للمكاتوو  القلريووة موون مخزونواا مرفووق النووراء اآلجوول أدا إلووى 

   مون اإلموداد مون بودء عمليوة النوراء الممسسوي وحتوى الوقوت الوذي يُصودر فيوا يوما. ويُحسو 55اإلمداد بلغ في المتوسط 

 المكت  القلري طل  النراء.

 الحقائق واألرقال الخاصة بمرفق النراء اآلجل حتى اآلن. 0والنكل  0ويوضح الجدو    -15

: الشراء اآلجل: حقائق وأرقام3الجدول   

 (    فبراير/شباط    )حتى 

 مليون دوالر أمريكي 314 طنا متريا 000 673 طلباا النراء من مرفق النراء اآلجل

 مليون دوالر أمريكي 229 طنا متريا 000 533 ةالكمية اإلجمالية المنترا

 مليون دوالر أمريكي 190 طنا متريا 000 468 المبيع للمنروعاا

 29 المنروعاا المنتركة

 يوما 56  من اإلمداد ادتصارمتوسط 
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 (2102فبراير/شباط  21للمشرعات، حسب نوع األغذية )حتى  مليون دوالر أمريكي  091: مبيعات بمبلغ 3الشكل 

 التخزين المسبق للمخزونات المؤسسية

، والقدرة على التصودي لحواالا اللووارر، و يوادة المخوزون الحوالي مون البسوكويت العوالي البرنامجلتحسين استعداد   -15

وتخزينهوا بلريقوة  مغذيوة جديودةلنراء أغذية  مرفق النراء اآلجل عبر أموا  الوكالة الكندية للتنمية الدولية تُستخدلاللاقة، 

م المتحدة لالستجابة للحاالا اإلنسانية في برينديزي استراتيجية في مرافق ذاا درجاا حرارة مقننة تابعة لمستودعاا األم

. وفوي سوياق قودراا ذاا االحتياجاا العاجلوة والمسواهماا الممكودة ودبي، حيا يمكن حفظها حتى تللبها المكات  القلرية

المنتجواا  إصدار أقصى عدد من الللباا الخاصة بهذه للبرنامجمرفق النراء اآلجل  يتيحنتال المحدودة بين الموردين، اإل

كمثوا  علوى و المغذية لضمان توفير إمداداا مسبقة لتلبية اللل  المتزايد والللبواا المتوقعوة مون فوراد  المكاتو  القلريوة.

طون  0111يكفول تسوليم مرفوق النوراء اآلجول مون دوال    Supercereal Plusمع موردي مركو   آجال   ا  عقد هناك ذلك ف ن

 في حالة اللوارر. البرنامجيال من طل  متري من هذا المرك  في غضون سبعة أ

في مستودعاا األموم المتحودة لالسوتجابة  لالستهالكألغذية اإلضافية الجاهزة ا تخزين وبناء على الخبرة المكتسبة من  -17

 ، إن  يدا مخصصواتا،النراء اآلجلمرفق لالقدرة على التنبم بسلسلة اإلمداد، يمكن  تحسينللحاالا اإلنسانية، ولمواصلة 

ارة،  ماديوة مخزونوااك السولع المحوتفب بهواأنوواع  واسوتعراض رصود وسوتُدار عمليواا. مخزونوا  دواراأن يتلور لينمل  دوة

وأنواعهووا، وكمياتهووا، ومكانهووا، عوون طريووق مرفووق النووراء اآلجوول. وسوويتم تسووليم المخزونوواا للمكاتوو  القلريووة بعوود تأكيوود 

 ة معينة.المساهمة في عملي

ارة مون األغذيوة اإلضوافية الجواهزة االحتفاي المسوبق ب متكررة، فانالصدماا لمعرضة لال المناطقوفي   -19 مخزونواا دوة

الناجموة اإلمداد  وسيعوض عن فجواا دلوطفي حاالا اللوارر  البرنامجتأه   سيزيد منواألغذية األدر   لالستهالك

التوي سوتنقل كميواا أكبور مون . وهوذا سيسوتكمل دلووط إموداد مرفوق النوراء اآلجول البرنامجدارل نلاق تحكم عوامل  عن

 لتلبية اللل  اإلجمالي.األغذية 
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 أساليب العمل الداخليةالنظم و

أسالي  العمل الدادلية تتلل  عمالة  مع التحسن السريع لمرفق النراء اآلجل والعدد المتزايد من المعامالا، أصبحت  -18

كثيفة. وبموا ة التوسع فوي مرفوق النوراء اآلجول، يقوول فريوق عامول تقنوي باسوتعراض أسوالي  العمول الدادليوة، والمعوقواا 

مرفق النراء اآلجول، حتوى يمكون الجديدة ل عملالمع أسالي   1الحالية، وتحديد متللباا العمل بغية مواءمة منروع وينجز 

إعوداد تقوارير عون  والتمكوين مون، وبرو هوا للعيوانتتبعهوا  وقابليوةشفافية معامالا مرفق النراء اآلجل ومسواءلتها، تحسين 

، وإبقوواء أو SAPالوييفيووة لبرنووامج  القوودرااممشووراا األداء. ويلووزل مبووادر توجيهيووة لتصووميم أسووالي  العموول علووى أسووام 

 .1استكما  األسالي  القائمة والحلو  الحالية لبرنامج وينجز 

 .1100مع حلو  الربع األو  من عال  البرنامجتنكل إجراءاا عمل مرفق النراء اآلجل جزءا من نظال وس  -01

 معوقات مرفق الشراء اآلجل

 واألغذيوة التكميليوة SuperCerealومنوترياا مركو   وجود دلين ل مداد يخدمان شرق أفريقيا وغورب أفريقيوا،مع   -00

، وهوو مليوون دوالر أمريكوي 0.7.5يستخدل الحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل في الوقت الحاضور  الجاهزة لالستهالك

وقود دفوع مسووتو   أو  يووادة الحجوم عبور الخلوين الحوواليين.موا يحود مون القيووال بالمزيود مون التوسوع فووي مرفوق النوراء اآلجول 

مرفوق تمويول رأم الموا  مون  مليوون دوالر أمريكوي 051البوالغ  المخصو األمانة إلى بحوا موا اذا كوان  لياالستخدال العا

ى وأسوفر ذلوك عون اسوتعراض ألننولة مرفوق النوراء اآلجول وأد  إلو وتنوغيلا. مرفق النوراء اآلجولمالئما لتوسع   العامل

 اقتراح للتمكين من القيال بالتوسع على النحو المعروض في القسم التالي.

 1121توسيع الشراء اآلجل في عام 

يوموا؛ والمتوسوط  55 مون اإلموداد بمتوسوط  ادتصوارأسفر إنناء دلي اإلمداد إلى شرق أفريقيا وغورب أفريقيوا عون   -01

الفجوة المعتادة بوين تووافر التمويول ووصوو  األغذيوة إلوى  دفلفي الواقع  ما يعني ، وهوعة أشهرأربهو  للبرنامجبالنسبة 

دتصوار اال مون مزيدال" أيضا إلى إمكانية البرنامج فيالمعنونة "الكفاءة  وثيقة المجلس. وقد أشارا بمقدار النصف الموانئ

في إطار مرفق النراء اآلجل. في  من اإلمداد
(3)

 

وفووي النظووال الحووالي، تُبوواع مخزونوواا المرفووق عووادة للمنووروعاا أثنوواء نقوول األغذيووة إلووى الموووانئ. وعنوود تسووجيل أحوود   -00

المبيعاا في الحساب الخاص للمرفق، يتم تدوير التمويول لبودء طلو  شوراء الحوق لخوط اإلموداد. وتحودر الفجوواا فوي دوط 

 للوقت.ادتصار ردي  ليس كافيا لضمان استمرار اإلمداد وتحقيق أقصى اإلمداد ألن المستو  الحالي للت

يوتم  مون األغذيوة للمنوروعاا ةمسوتمر ااإموداد يجو  أن تووفرموداد اإلدلووط  فو نولتحقيق أهدال وفعالية المرفوق،   -.0

ن هووذا سوويتلل  بوودء أو  دفعووة موون األغذيووة فووي ، فووا.. وكمووا يتضووح موون النووكل شوورااها باالعتموواد علووى التمويوول المتوواح

متوقع سبتمبر/أيلو  لتلبية طل 
(4)

أربعوة في  مون اإلموداد وهوو  ادتصارأقصى  إلتاحةيغلي ثالثة أشهر لخط إمداد موحد  

. وستنتري المنروعاا األغذية التي تحتاجهوا بصوورة مباشورة مون مرفوق النوراء اآلجول عنود أو  نقلوة ددوو  إلوى أشهر

                                                      
 .WFP/EB.2/2011/5-E/1 "البرنامج"الكفاءة في  الوثيقة (3)
 ..انظر الجدو   (4)
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مخزونواا لثالثوة  البرناامجالممر. وللحفاي على دط اإلمداد، سويتم أيضوا شوراء أغذيوة لنوهرين إضوافيين حتوى تتووفر لود  

 أشهر في أي وقت.

أ التجديد بعد ذلوك علوى أسوام شوهري فوي نهايوة يناير/كوانون الثواني، باسوتخدال العائود الوذي تحقوق فوي الحسواب وسيبد  -05

الخاص. وتتيح مرونة التخليط والنراء اآلجل لألمانة بدء منترياا جديدة من األغذية علوى أسوام االحتياجواا المتوقعوة، 

  من اإلمداد. ادتصاروبذلك يتحقق الحد األقصى من 

 ةاإلمداد المستمر وط: العملية المقترحة لخط4ل الشك

 

مليوون طون متوري  ...من مخزوناا األغذية الممسسية المتجددة، قامت األمانة بتحديا رقم  مناس ولتحديد مستو    -05

 غرب أفريقيا والساحل.  المتوقعة في االحتياجااأحدر  ( على ضوء.110-1101من احتياجاا األغذية في دلة اإلدارة )

ويتعلق التوقع الثاني بالتوريد. فقد تم بحا المساهماا العينية، وثغراا التوريد، والمساهماا النقديوة المتوقعوة لتحديود   -07

اجوواا المتوقعووة اسووتنادا إلووى حجووم واقعووي للنووراء عوون طريووق مرفووق النووراء اآلجوول. وقوود تحوودد هووذا الهوودل كمتوسووط لالحتي

 .المنتظرةاتجاهاا تدبير الموارد النقدية، وتحددا االحتياجاا المتوقعة استنادا إلى المساهماا النقدية 

مليووون طوون متووري موون  0.5شووراء موون  1101عووال  البرنااامج يووتمكن أن موون المتوقووعفومووع مراعوواة هووذه االعتبوواراا،   -09

لنراء اآلجل بحد أدنى مون مسوتو  المخواطر. وعلوى نهج التخليط واعن طريق مليون دوالر أمريكي  755ذية قيمتها األغ

تحقيوق الهودل األكبور بما يتيح توسيع نلاقها تدريجيا  ل دلوط اإلمداد القائمة وتعزيزتقييم  سيتواصلمد  العامين القادمين، 

 .(.)انظر الجدو  
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 *األولي المقترح للشراء اآلجل : الهدف األدنى4الجدول 

 نوع الغذاء

احتياجات األغذية 

 السنويةالمخططة 

 )طن متري(

احتياجات األغذية 

 السنويةالمخططة 

 (مليون دوالر أمريكي)

هدف الشراء اآلجل 

 السنوي

 )طن متري(

هدف الشراء اآلجل 

 السنوي 

 )قيمة األغذية وحدها(

 (مليون دوالر أمريكي)

 416 000 130 1 273 1 000 477 3 الحبوب

 74 000 147 231 000 457 البقو 

 148 000 160 472 000 514 أغذية مخلوطة وممزوجة

 90 000 78 286 000 246  يوا ودهون

 28 000 32 82 000 93 أغذية أدر 

 755 822 545 1 343 2 000 786 4 المجموع

 وقد تم تعديلها لتراعي أحدر االحتياجاا المتوقعة النابعة من حاالا طوارر غير منظورة. (.110-1101)* تستند األرقال السنوية إلى دلة اإلدارة المعتمدة 

 دوالر أمريكووي  مليووون 51، مبلووغ مليووون دوالر أمريكوي  755، وهووو 1101وسويتلل  هوودل النووراء اآلجوول فوي عووال   -08

شوهريا لتلبيووة االحتياجواا الغذائيووة المتوقعوة. ولضوومان تلبيوة المخزونوواا الحتياجواا المكاتوو  القلريوة، داصووة فوي حوواالا 

مليووون دوالر  091اللوووارر غيوور المنظووورة، فووان طلوو  شووراء األغذيووة لتغليووة احتياجوواا ثالثووة أشووهر، والتووي سووتتلل  

يلو  لضوومان توووافر إمووداداا تكفووي شووهرين أو ثالثووة أشووهر فووي يناير/كووانون الثوواني. ، ينبغووي أن يبوودأ فووي سووبتمبر/أأمريكووي 

 ويفترض هذا التقدير أن يستغرق النراء والنقل أربعة أشهر.

تكفوي ولضمان استمرار دط اإلمداد وتعظويم الفوائود التوي تحققهوا المنوروعاا، سويتم شوراء مخزونواا غذائيوة مسوبقا   -1.

شوهريا لتلبيوة الللو  فوي أبريل/نيسوان ومايو/أيوار، علوى أن يبودأ  مليوون دوالر أمريكوي  51شهرين إضافيين بتكلفوة قودرها 

التسليم في بداية مارم/آذار.وفي إطار نهج اللل  اإلجمالي، يمكن  يادة أو تخفويل المنوترياا تمنويا موع احتياجواا دوط 

 اإلمداد األصلي أو دلوط اإلمداد العاملة األدر .

سويكفي فقوط لنوراء أغذيوة  مليون دوالر أمريكوي  051أن السقف الحالي لمرفق النراء اآلجل والبالغ  5ل ويبين النك  -0.

شوهريا. وفوي هوذا التصوور، لون يوتمكن مرفوق  مليون دوالر أمريكي  51تلبي االحتياجاا المقررة لنهرين ونصف، بمعد  

حتياجاا في مارم/آذار وأبريل/نيسوان، ولون يتحقوق الحود النراء اآلجل من تجديد دط اإلمداد في الوقت المناس  لتلبية اال

 األقصى من مكاس  الكفاءة.

 مليون دوالر أمريكي 051: العملية المقترحة في إطار مخصص قدره 5الشكل 
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مليون دوالر  011وعلى ضوء هذا التحليل، تقترح األمانة  يادة مخص  الحساب الخاص لمرفق النراء اآلجل إلى   -1.

 .مليون دوالر أمريكي  557في حدود السقف الحالي لمرفق تمويل رأم الما  العامل والبالغ  أمريكي 

 األثر على التمويل بالسلف التقليدية

فوي مرفووق  مليوون دوالر أمريكوي  557بسوب  إعوادة تخصوي  مبلوغ  توأثرا  شوديدا  لون يتوأثر التمويول بالسولف التقليديوة   -0.

، ولكن التنبم المحسن بالموارد والمرونوة .111تمويل رأم الما  العامل. فقد  اد استخدال هذه اآللية بدرجة كبيرة منذ عال 

كفيلة بودعم السولف المقدموة للمنوروعاا وسودادها بسورعة، موع وجوود مسواهماا المتزايدة من جان  الجهاا المانحة كانت 

 من اإلمداد وتوقع احتياجواا البلود والتوي ينلووي عليهوا  ادتصارمتوقعة بدرجة عالية إلى متوسلة. وفضال عن ذلك، فان 

 إلمداد العاملة.التخليط والنراء اآلجل سيخفل مستو  التمويل بالسلف للمكات  القلرية التي تخدمها دلوط ا

، سيظل مرفق تمويل رأم الما  العامل قادرا على تقديم مليون دوالر أمريكي 157ومع تخفيل السقف المقترح إلى   -..

ب القروض للعملياا الفردية والخدماا الممسسية على أسام اإليراداا المتوقعة. وسيتم االحتفواي بمعود  اإلقوراض الموتحف

 استنادا إلى احتياطي التمويل بالسلف. 0إلى  5وهو 

 الفوائد المتوقعة من توسيع مرفق الشراء اآلجل

مون تحقيوق أهودال مون  البرناامجتنكل  يادة سقف مرفق النراء اآلجل فرصة لتعميم النهج المدفوع باللل  وتمكوين   -5.

 قبيل:

 اء دلوط جديدة؛توحيد دلوط اإلمداد وإنن (0

  من اإلمداد؛ ادتصار (1

 تحسين توقيت عملياا تسليم األغذية للمستفيدين؛ (0

 شراء األغذية في األوقاا المواتية؛ (.

 تخفيل تكاليف النحن إلى أدنى حد. (5

 تدابير التخفيف من المخاطر

التاريخيوة للللو ، وعمليواا التو يوع، والمنوترياا، وتودبير لوضع دلة للللو  اإلجموالي، تحلول األمانوة االتجاهواا   -5.

الموووارد، والتوقعوواا واالحتياجوواا، إلووى جانوو  توقعوواا العجووز التووي تحووددها المكاتوو  القلريووة. ويحوودد التحليوول المخوواطر 

 المرتبلة بمرفق النراء اآلجل والتي اعتمد لها مجلس اإلدارة التنفيذي تدابير التخفيف التالية:

 قد تنخفل األسعار بعد النراءالمخاطرة : 

   تحليللللص الللل و التجلللل و  الوتمل للللل   التإ الاللللص الريلللل   ريللللص  ملللل ال  التا للللت يل   لللل    يللللو ا اللللو الت لللل ال
 الآلمص.

 التجلع التاالثلة ا ت يل  لى  الر ت يةايز نل  التا او التاؤججية  ُتانح. 
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 المخاطرة: قد ال يتوفر التمويل 

     التاجللللل ال  التات رإلللللة التتللللر ُيحتالللللص    الوتمل للللل  التتل يييلللللةت ضللللع اللللر الو تيلللللل   نلللل  ريلللللل  التايللللل
 أ  تتحقو ي  مة  لتية أ  ات ج ة.

 ار يل ال  كثي  .  ياك  ت زيع ن ع الرغذية التا ت ال 

 .ياك    ل   ت ميه التا ت يل   تى ي     ا ال  ي يلة 

 المخاطرة: يمكن أن تتعرض األغذية ألضرار، أو تتلف، أو ُتفقد 

 رغذية. لى ال التتأاي  يتم 

  :الجهة المانحة مثل متللباا توسيم األكيام، أو مكان النراء، أو أن تواريخ الصالحية تقيد  شروطالمخاطرة

 استخدال المرفق وتزيد من التكاليف المرتبلة بذلك.

  تتجلي  التض    لى التمهل  التالنحةايتك   تلت جيم  حل صت ضع. 

  يمل  حل ص  التمهل  يالغ  .تفلاية صلتحةالتالتالنحة يلتقي    ال 

F-EBA2012-11058A-FC144-3-11244A  


