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مسائل النسيير واإلدارة
للعلم
تناح وسائق المجلس الننفيعي على موقع البرنامج على اإلننرنت ).(https://executiveboard.wfp.org

تحديث عن شراء األغذية في البرنامج
حقائق وأرقام
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اشتتتتتتنرم رنامي االعية العالم

البرنامج)  3ماليين طن منري من االعية ف عام  ،2017زيادة قدرها  400 000طن

منري ،أي  15ف المائة مقارنة عام  .2016و لغت قيمة الكميات المشتتتتتنراة  1.4مليار دوالر أمريك ف عام  ،2017زيادة
قدرها  40مليون دوالر أمريك  ،أي  3ف المائة مقارنة عام  .2016واشتتتتتنرم البرنامج االعية ف عام  2017من أكثر من
 100لد ،واشتتتنرم  74ف المائة من مجموع قيمة االعية المشتتتنراة من لدان نامية ،وفقا ً الستتتنراتيجين لدعم تنمية ااستتتوا
المحلية واإلقليمية.
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وترجع الزيادة الكبيرة ف الحجم ،وال سيما ف الحبوب ،أساسا ً إلى الطلب الكبير على مساعدات الطوارئ ف نيجيريا وجنوب
الستتودان والجمرورية العر ية الستتورية واليمن .واستتنالسرت االستتنجا ات لحاالت الطوارئ من المستتنوم  3نحو  48ف المائة
من جميع مشنريات االعية ف عام  .2017وتمكن البرنامج ،فضل النخطيط الشامل لسلسة القيمة والمعلومات المعززة عن
ااستتوا والنعاقد اال نكاري والنمويل الستتلف ،أن يكفل توفير اإلمدادات مستتبقا ً قبل الزيادات المنوقعة ف الطلب ،وأن يستتنفيد
من ااسعار المنخفضة عندما كانت ااسوا مواتية.

الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Kern
مدير شُعبة سلسلة اإلمداد
هاتف066513-2013 :

السيد C. Arroyo
نائب المدير
هاتف066513-2255 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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الشكل  :1أرقام مشتريات البرنامج2017-2012 ،
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1.0

2013
2014
الكمية (ماليين األطنان المترية)

وامنثاالً للقيود الن فرضتتنرا حكومة الجمرورية العر ية الستتورية على االستتنيراد ،قل

2012

البرنامج خالل عام  2017مشتتنريات

الغعائية من تركيا نستتتتبة  53ف المائة من حيث القيمة و نستتتتبة  43ف المائة من حيث الحجم وحول مصتتتتادر مشتتتتنريات من
االعية لالستتتتتنجا ة ف الجمرورية العر ية الستتتتتورية إلى لدان أخرم ،ما فيرا كندا والدول ااعضتتتتتاا ف االتحاد ااورو
وفييت نام .وستتتتتتعيا ً إلى تخفير مخاطر انقطاع خطوط اإلمداد ،استتتتتتنُعير عن الستتتتتتلع ،عند اللزوم ،مننجات مماسلة ينطلب
تستتتتتليمرا فنرات زمنية أقصتتتتتر .وعلى الرلم من هعت النغييرات ،واصتتتتتل البرنامج ف عام  2017شتتتتتراا االعية من تركيا
معدالت أكبر من أي لد آخر ،حيث لغت االعية المشتتتنراة من تركيا  10ف المائة من قيمة إجمال مشتتتنريات البرنامج من
االعية واسنخدمت أساسا ً ف عملين الطوارئ ف الجمرورية العر ية السورية واليمن.
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ومقارنة عام  ،2016ستتتجلت مشتتتنريات البرنامج من ااستتتوا المحلية زيادة كبيرة ف نيجيريا لغت نستتتبنرا  58ف المائة)
وف السودان  78ف المائة) .ونجمت تلك الزيادات عن الطلب على االعية لمواصلة االسنجا ة لحالة الطوارئ من المسنوم
 3ف نيجيريا ،والفرص الن أتاحرا االنخفاض الناريخ ف أستتعار العرة الرفيعة ف الستتودان .وستتاعدت معلومات ااستتوا
واسنراتيجية الشراا المركزة البرنامج على االسنفادة من السودان كمصدر هام لنوريد العرة الرفيعة لعمليات ف منطقة القرن
اافريق وجنوب الستتودان .ويس تر افنناح ممر ري من الستتودان إلى جنوب الستتودان تستتليم ما يقرب من  40 000طن منري
من العرة الرفيعة عبر الحدود.
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وف ظل زيادة الطلب على العرة البيضتتتتاا لير المحورة وراسياً ،اتت لدان الجنوب اافريق – وال ستتتتيما زامبيا – مصتتتتدرا ً
هاما ً لأللعية المطلو ة انشطة البرنامج ف شر أفريقيا.
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نستتبة  7ف المائة من حيث القيمة مقارنة نستتبنرا ف عام  .2016ويرجع

وتراجعت مشتتنريات االعية من االتحاد ااورو
ذلك أساسا ً إلى ازدياد مشنريات االعية النكميلية الجاهزة لالسنخدام من لدان أخرم ،ما فيرا الرند و اكسنان وجنوب أفريقيا
والواليات المنحدة اامريكية .وأهم المننجات المشتتتتتتنراة من خارا االتحاد ااورو  ،من حيث القيمة ،هو مستتتتتتنحضتتتتتتر
.SuperCereal Plus
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الجدول  : 1البلدان الخمسة عشر األولى من حيث كمية المشتريات وقيمتها في عام 2017

الكمية (طن متري)

البلد

البلد

القيمة (دوالر أمريكي)

السودان

444 066

تركيا

145 451 479

أوكرانيا

286 612

إندونيسيا

86 811 639

تركيا

283 308

نيجيريا

85 055 747

االتحاد الروس

147 554

السودان

82 248 748

نيجيريا

121 792

إيطاليا

80 256 181

إيطاليا

117 975

أوكرانيا

72 955 265

إندونيسيا

108 258

فرنسا

65 223 586

أولندا

101 082

لجيكا

55 983 917

زامبيا

100 666

االتحاد الروس

49 136 711

جنوب أفريقيا

88 387

جنوب أفريقيا

42 621 640

اكسنان

83 246

رواندا

42 002 714

الرند

69 342

أولندا

41 979 630

كندا

65 548

كندا

39 916 097

لجيكا

65 163

الرند

39 804 406

رواندا

55 049

اكسنان

37 461 092

مجموع البلدان الخمسة عشر األولى

2 138 048

مجموع البلدان الخمسة عشر األولى

966 908 852

مجموع المشتريات

2 991 864

مجموع المشتريات

1 401 421 701

المصادر العالمية والكفاءة
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حققت دائرة المشتتتتتتنريات الغعائية ف البرنامج تقدما ً كبيرا ً ف زيادة المرونة وكفااة النكاليف والموسوقية .وشتتتتتتك لت طرائق
الشتتراا المبنكرة واستتنراتيجيات اخنيار مصتتادر توريد مجموعات الستتلع الرئيستتية أدوات أستتاستتية لنلبية زيادة الطلب ف عام
.2017
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واسنخدمت دائرة المشنريات الغعائية اتفاقات توريد االعية ف  27ف المائة من قيمة المشنريات الغعائية المنعاقد عليرا خالل
السنة ومنحت تلك االتفاقات للموردين من خالل عملية تنافسية ،والغرض منرا هو ترشيد عمليات ال شراا ف البرنامج وتوليد
منافع من قبيل القدرة على تثبيت أستتعار الستتلع عندما تكون ااستتوا مواتية ،وضتتمان توافر الستتلع عند الحاجة إليرا ،وتقلي
المدة الزمنية ين وقت الحاجة إلى االعية وموعد تستتتتتتليمرا .ومن خالل مطالبة الموردين الن يكون لديرم حد أدنى منفق علي
من المخزونات الجاهزة للنستتتتتتليم أي المخزونات الن يكون قد تم الفعل إنناجرا وتعبئنرا ف أكياس وتحليل جودترا ،وما إلى
ذلك) ،يمكن للبرنامج توفير ما يصل إلى شرر من المرلة الزمنية.
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وأدخل البرنامج ف عام  2017عقودا ً تفاضتتلية ف مجموعة أدوات شتتراا االعية ،واشتتنرم  96 000طن منري من االعية
استتنخدام هعا النوع الجديد من العقود .ويشتتيع ف القطاع الخاص استتنخدام العقود النفاضتتلية لشتتراا الستتلع المنداولة دولياً .وف
حين أن المورد هو نفس من يحدد ااسعار المعروضة من خالل المناقصات الحاضرة ،يجمع السعر العي يعرض المورد من
خالل العقد النفاضتتتتتل

ين الستتتتتعر المرجع والنكلفة اإلضتتتتتافية .وتُستتتتتنخدم ورصتتتتتات النستتتتتعير المرجع  ،مثل ورصتتتتتة

إننركوننينننال لنداول الستتلع ف حالة أستتعار الستتكر ،ومؤشتتر تومستتون روينرز استتعار زيت النخيل لنحديد الستتعر المرجع
مورد على حدة النكلفة اإلضافية الن تشمل النعبئة ،والجودة ،وشروط
العي يُطبق على جميع العروض المطروحة .ويُحدِّد كل ِّ
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النسليم ،وشروط السداد ،والمخاطر .وتُقل

هعت الطريقة النعاقدية معدالت تخلف الموردين عن النسليم وتكفل للبرنامج أسعار

منصفة مقا ل السلع.
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ويمثل مرفق اإلدارة الشتتاملة للستتلع آلية للنمويل الستتلف يمكن للبرنامج استتنخدامرا لشتتراا الستتلع وتستتليمرا للمستتنفيدين قبل أن
يس تر هعت ااداة تنفيع استتنراتيجيات اخنيار مصتتادر النوريد وتنيح للبرنامج شتتراا االعية
تناح مستتاهمات المانحين المؤكدة .وت ُ ِّ
عندما يعود علي ذلك الكبر فائدة أسناا موستتتتم الحصتتتتاد مثالً) وتحديد الستتتتعة اإلنناجية لأللعية المجرزة مستتتتبقاً ،مما يحد من
مخاطر نق

القدرة اإلنناجية .ونفع ما نستتتتتتبن  53ف المائة من قيمة مجموع المشتتتتتتنريات الغعائية ف عام  2017من خالل

مرفق اإلدارة الشاملة للسلع.
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وحققت دائرة المشتتتتنريات الغعائية ف عام  2017وفورات الكثر من  43مليون دوالر أمريك  .ويرجع الفضتتتتل ف توفير 22
مليون دوالر أمريك من مجموع هعت المبالغ إلى عمليات اسنبدال السلع ،مثل البازالا الخضراا دالً من الحم  ،أو البازالا
الرندية دالً من الفاصتتتولياا ،وأتاح ذلك للبرنامج االستتتنفادة من أستتتعار الستتتو المنخفضتتتة وف الوقت نفستتت تلبية أفضتتتليات
المستتنفيدين والحفاظ على عدد الستتعرات الحرارية والقيمة النغعوية للحص ت

الغعائية .وأتاحت زيادة استتنخدام طرائق النعاقد،

مثل العقود النفاضتتتلية واتفاقات توريد االعية ،للبرنامج توفير أكثر من  8ماليين دوالر أمريك من تكاليف االعية .وتحققت
وفورات إضافية الكثر من  13مليون دوالر أمريك عن طريق االسنفادة من فرص الشراا من ااسوا المحلية والدولية أسناا
انخفاض ااسعار.
-12

ويستتنعرض الخبراا المخنصتتون الستتلع ف البرنامج استتنراتيجيات اخنيار الموردين وتحديثرا فيما ينصتتل الستتلع الن يشتتيع
عى فيرا اتجاهات السو  ،وفرص الشراا ،والمسائل المحنملة الن
شراؤها .وتوج هعت العملية إجرااات الشراا المنخعة ،وتُرا َ
يمكن أن تؤسر على سلسلة إمداد البرنامج.

أنواع المشتريات الغذائية
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مثلت الحبوب لير المجرزة – العرة الصتتتتتفراا واارز والقمح والعرة الرفيعة –  53ف المائة من جميع المشتتتتتنريات الغعائية
حستتتتتتب الكمية ف عام  2017مقارنة ما نستتتتتتبن  46ف المائة ف عام  .2016وأدم الطلب القوي على القمح والعرة الرفيعة
والعرة الصتتتتفراا للعمليات ف شتتتتر أفريقيا واليمن ،إلى جانب استتتتنمرار ااستتتتعار المواتية وتوفر الستتتتلع إلى زيادة الكميات
الم شنراة ف عام  .2017وف ظل أ سعار ال سو المواتية ،جرم شراا القمح أ سا سا ً من منطقة البحر اا سود ،والعرة الرفيعة
من السودان ،والعرة الصفراا من لدان الجنوب اافريق .
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الشكل  :2األغذية الرئيسية المشتراة في عام ( 2016طن متري)
طرود غذائية عائلية
%3 ،94 567

أخرى
%6 ،166 993
الزيت النباتي
%6 ،172 979

أغذية مغذية متخصصة
%10 ،292 334

الحبوب
%53 ،1 584 995

دقيق الحبوب
%11 ،335 777

البقول الجافة
%11 ،344 220

األغذية المصنَّعة
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تتتتجل البرنامج أي اخنالالت
على الرلم من االرتفاع لير المستتتتتبو ف الطلب على االعية المصتتتتتنعة ف عام  ،2017لم يُست ِّ
المكمالت النغعوية
ملموستتتتة ف اإلمدادات طوال الستتتتنة وحقق علك مستتتتنويات شتتتتراا قياستتتتية لغت  43 437طنا ً منريا ً من
ِّ
المعنمدة على الدهون و 247 120طنا ً منريا ً من مستتتتتنحضتتتتتر  .SuperCerealوتمكنت دائرة المشتتتتتنريات الغعائية من تلبية
الزيادات ال ُملحة ف الطلب على االعية النكميلية الجاهزة لالستتتنخدام ف االستتتنجا ة لحاالت الطوارئ من المستتتنوم  .3وكان
المكمالت النغعوية المعنمدة على الدهون كفيالً زيادة قاعدة إمدادات أكثر توازنا ً اسنالسر
اسنخدام اتفاقات توريد االعية لشراا
ِّ
المورد الرئيستتتت
فيرا
ِّ

نستتتتبة  60ف المائة من المشتتتتنريات العالمية ف عام  2017مقا ل  77ف المائة ف عام  .2016ومن

وسعت قاعدة الموردين للنقليل إلى أدنى حد من المخاطر المنصلة نكرار إرساا العقود
خالل اسنخدام اتفاقات توريد االعيةِّ ،
على نفس الموردين العين كان عددهم ينراوح ين اسنين أو سالسة على أستتتتتتتاس أقل عرض .وف عام  ،2017وقع البرنامج
اتفاقات توريد ألعية لشراا مكمالت تغعوية معنمدة على الدهون مع سبعة موردين .وازداد شراا االعية المغعية المنخصصة
من البلدان النامية نستتتبة  38ف المائة مقارنة عام  .2016وواصتتتل البرنامج النعاون وتقاستتتم المعلومات شتتتالن مواصتتتفات
المكمالت النغعوية الدهنية وإدارة توريدها مع وكاالت أخرم ،مثل منظمة اامم المنحدة للطفولة ووكالة الواليات المنحدة
للننمية الدولية.

الحبوب والدقيق
-15

تخفيفا ً من أسر القيود المفروضتتتتتة على استتتتتنخدام الستتتتتلع النركية ف العمليات الستتتتتورية ،حدد البرنامج ف عام  2017سمانية
موردين ُج تدد لتتدقيق القمح ف إيطتتاليتتا والمغرب وهولنتتدا وأوكرانيتتا واإلمتتارات العر يتتة المنح تدة .وننيجتتة لجرود البرنااامج
االسنباقية ،لم تحدث أي اخنالالت ف خط اإلمدادات الغعائية للعمليات ف الجمرورية العر ية السورية.
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البقول
-16

تعين على البرنامج أيضتتتتتتا ً إيجاد مصتتتتتتادر ديلة للبقول من أجل عمليات ف الجمرورية العر ية الستتتتتتورية .واشتتتتتتنرت دائرة
المشتتتنريات الغعائية أكثر من  30 000طن منري من البقول من لدان لير تركيا ،ما فيرا استتتنراليا وكندا وهنغاريا ،وتمكنت
من ضمان تسليم تلك السلع ف الوقت المناسب على الرلم من ازدياد طول المرل الزمنية.

الزيت النباتي والسكر
-17

اشتتتتتتنرم البرنامج أكثر من  60ف المائة من احنياجات من الزيت النبات والستتتتتتكر من خالل عقود تفاضتتتتتتلية اعنمدترا دائرة
المشنريات الغعائية.

المشتريات المحلية واإلقليمية ،بما فيها المشتريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة
-18

استتنالسرت المشتتنريات الن أجرترا المكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية نستتبة  46ف المائة من مجموع الكميات المشتتنراة ف
عام  .2017وشتتتتملت الستتتتلع الرئيستتتتية الن تم شتتتترائرا عند هعت المستتتتنويات العرة الرفيعة  548 000طن منري) ،والعرة
الصتتتتتتفراا  254 000طن منري) ،ودقيق القمح  252 000طن منري) ،والبقول  110 000طن منري) ،واارز 000
 108طن منري).

-19

و لغت المشتتتنريات من المزارعين أصتتتحاب الحيازات الصتتتغيرة  30.7مليون دوالر أمريك  ،مستتتجلة علك زيادة كبيرة عن
مشتتتتتتنريات عام  2016الن لغت  16.7مليون دوالر أمريك  .وترجع الزيادة إلى إدخال طرائق النعاقد الجديدة ،مثل العقود
الواجبة والعقود المشروطة .وتراع هعت العقود مصالح أصحاب الحيازات الصغيرة ،فر تن مثالً على شراا النجار نسبة
محددة من حجم المشنريات من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،وعلى أن يوفِّر النجار اصحاب الحيازات الصغيرة
تخزينا ً مجانيا ً لفنرة ممندة تنيح لرم مراكمة مخزوناترم .وتعمل دائرة المشتتنريات الغعائية مع ُ
ش تعبة الستتياستتات والبرامي لنعميم
أفضل الممارسات الن أسفرت عنرا االخنبارات النجريبية لرعت الطرائق الجديدة ف عمليات الشراا المننظمة.

-20

وف عام  ،2019ستتنصتتدر ُ
ش تعبة ستتلستتلة اإلمداد النعاون مع أصتتحاب المصتتلحة انخرين ف البرنامج ،ستتياستتة جديدة شتتالن
الشراا المحل لأللعية.

لمحة عامة عن الدعم في حاالت الطوارئ
-21

ف عام  ،2017تالسرت مشنريات االعية ال سنجا ات البرنامج لحاالت الطوارئ من المسنوم  3ما يقرب من نصف مجموع
المشنريات الغعائية  48ف المائة) .نُ ش َ
طت خالل السنة اسنجا ات لحاالت الطوارئ من المسنوم  3ف أزمة الروهينغيا على
الحدود ين نغالديش وميانمار ،وف منطقة كاستتتتاي من جمرورية الكونغو الديمقراطية .وتوقفت االستتتتنجا ات لحالة الطوارئ
من المسنوم  3ف العرا وحاالت الطوارئ الناجمة عن ظاهرة النينيو ف عام .2017
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الجدول  :2مجموع الكميات الواردة لالستجابة لحاالت الطوارئ من المستوى  3في عام 2017
الكمية

القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الجهة المتلقية

النسبة المئوية من
الكمية

النسبة المئوية من

القيمة (دوالر أمريكي)

اليمن

460 875

147 246 165

32

21

الجمرورية العر ية السورية

451 026

268 788 728

31

39

جنوب السودان

191 065

72 902 913

13

11

نيجيريا

182 416

119 151 261

13

17

العرا

112 957

54 652 927

8

8

نغالديش

20 716

13 430 459

1

2

ميانمار

16 086

6 024 304

1

1

جمرورية الكونغو الديمقراطية

11 639

8 933 835

1

1

1 446 778

691 130 593

100

100

المجموع الكلي

حاالت الطوارئ من المستوى 3
 من ين جميع العمليات الن اضتتتتتتطلع را البرنامج ف عام  ،2017استتتتتتنخدمت ف االستتتتتتنجا ة لحالة الطوارئ من
المستتتتنوم  3ف اليمن أكبر كمية من االعية ،إذ لغت  460 875طنا ً منرياً .وتمثلت مشتتتتنريات الستتتتلع الرئيستتتتية ف
القمح ودقيق القمح اللعين لغت نسبنيرما  80ف المائة من جميع السلع الن ُسلمت ف العملية .واشنُريت معظم كميات
القمح والدقيق إقليمياً ،وأما مشنريات القمح فكانت ف معظمرا من ااسوا الدولية.
 تطلبت االسنجا ة لحالة الطوارئ ف الجمرورية العر ية ال سورية سان أكبر كمية من االعية ،إذ لغت  451 026طنا ً
منرياً .واتخعت االعية الموزعة أستتاستا ً شتتكل قول جافة و"طرود لعائية عائلية" ،وه حصت لعائية عائلية توزع
شتتتتررياً ،وتشتتتتمل مجموعة من الستتتتلع ،مثل اارز ودقيق القمح والزيت .وتُمثِّل كندا مصتتتتدرا ً هاما ً للبقول الموردة إلى
عملية البرنامج ف الجمرورية العر ية السورية ،ينما ُج ِّمعت طرود االعية العائلية ف تركيا وأُرسلت منرا على طول
الطريق الحدودي الشتمال  .ولم تنالسر الشتحنات المستلمة عبر الحدود إلى داخل اانحاا الشتمالية من الجمرورية العر ية
السورية القيود المفروضة من الحكومة السورية على االسنيراد.
 تلقت االستتتتتتنجا ة لحالة الطوارئ ف جنوب الستتتتتتودان أستتتتتتاستتتتتتا ً العرة الرفيعة الن مثلت  60ف المائة من مجموع
المشتتتتتتنريات الغعائية للعملية ،والعرة الصتتتتتتفراا الن مثلت  15ف المائة .واشتتتتتتنُريت جميع كميات العرة الرفيعة من
السودان ،والعرة الصفراا من أولندا وزامبيا.
 ووستتتتتتع المكنب القطري ف نيجيريا نطا عمليات ف عام  ،2017و لغ مجموع مشتتتتتتنريات االعية  416 182طنا ً
منرياً .و استتنثناا االعية المغعية المنخصتتصتتة ،اش تنُريت جميع ستتلع الستتلة الغعائية من الستتو النيجيرية المحلية .ومن
خالل الجمع ين استتتتتنراتيجيات الشتتتتتراا والبرمجة ،مثل استتتتتنخدام اتفاقات توريد االعية واستتتتتنبدال اارز الدخن أو
اسنبدال الدخن العرة الرفيعة ،تمكن البرنامج من تخفير منوسط ااسعار الن كان يدفعرا مقا ل االعية المشنراة من
الستتتتو النيجيرية ،من  1 173دوالرا ً أمريكيا ً للطن المنري ف عام  2016إلى  948دوالرا ً أمريكيا ً للطن المنري ف
عام  .2017واستتنخدمت مشتتنريات إضتتافية من مستتنودعات مرفق اإلدارة الشتتاملة للستتلع ف
نق

لدان الجوار لنغطية أي

ف االعية النشغيلية.

 اسنالسرت العمليات ف

نغالديش وميانمار وف منطقة كاساي من جمرورية الكونغو الديمقراطية معا ً نسبة  3ف المائة

وصتتتتتتنِّفت هاتان
من جميع المشتتتتتتنريات الموجرة إلى االستتتتتتنجا ة لحاالت الطوارئ من المستتتتتتنوم  3ف عام ُ .2017
العملينان النرما اسنجا نان لحالن طوارئ من المسنوم  3ف النصف الثان من عام .2017
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الجدول  : 3السلع المشتراة لالستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى 3
مجموعة السلع

الكمية

القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

النسبة المئوية من
الكمية

النسبة المئوية من
القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

القمح

324 390

66 019 607

22

10

البقول الجافة

199 265

130 313 223

14

19

العرة الرفيعة

195 765

73 101 357

14

11

دقيق الحبوب

175 840

56 270 289

12

8

اارز

133 334

57 807 315

9

8

الزيت النبات

100 124

94 180 786

7

14

الطرود العائلية

85 346

62 292 796

6

9

االعية المغعية المنخصصة

84 381

81 985 967

6

12

السكر

49 751

25 096 255

3

4

االعية المصنعة القائمة على
الحبوب

36 223

15 181 947

3

2

أخرم

33 259

20 488 688

2

3

العرة الصفراا

28 765

7 960 263

2

1

االعية المعلبة

336

432 100

0

0

المجموع الكلي

1 446 778

691 130 593

100

100

أسعار السوق
-22

ستتتتتتجل ف أستتتتتتعار العرة الصتتتتتتفراا والعرة الرفيعة ننيجة لنوفر هعين
استتتتتتنفاد البرنامج ف عام  2017من االنخفاض العي ُ
المحصتتتتولين ف شتتتتر أفريقيا والجنوب اافريق  .وننيجة ذلك ،تمكن البرنامج من الشتتتتراا من ااستتتتوا اإلقليمية الستتتتعار
معقولة.

-23

وف ظل توفر كميات كبيرة من العرة الرفيعة ووفرة مح صول العرة الرفيعة ف ال سودان ،سجلت أ سعار المح صول انخفا ضا ً
قياسياً .وف عام  ،2017أصبح ال سودان من أكبر مصدِّري العرة الرفيعة ،وأتاح ذلك للبرنامج شراا أكثر من  400 000طن
منري من العرة الرفيعة السودانية لعمليات ف شر أفريقيا.

-24

وهبطت أيضتتتا ً أستتتعار القمح ف عام  2017ستتتبب تحستتتن المحصتتتول ف منطقة البحر ااستتتود واستتتنُكملت مخزونات كبيرة
مرحلة من عام  2016لغت  80مليون طن منري من القمح من االتحاد الروس .

-25

وضتتتمانا ً لنوفر اإلمدادات وتخفير تكاليف البقول ،استتتنعاض البرنامج ف مجموعة مخنارة من العمليات البازالا الخضتتتراا
الن اشتتنراها ستتعر لغ ف المنوستتط  350دوالرا ً أمريكيا ً للطن المنري عن الحم العي لغ منوستتط ستتعرت  1 250دوالرا ً
أمريكيا ً للطن المنري .و ساهم ذلك دور كبير ف انخفاض تكلفة البقول الن كانت مطلو ة لل سلة الغعائية المقدمة من البرنامج.
و اإلضتتتافة إلى ذلك ،مكن استتتنخدام اتفاقات توريد االعية البرنامج من االستتتنفادة من أستتتعار الستتتو المنخفضتتتة أسناا موستتتم
حصاد البازالا الصفراا.

-26

وعند شتتراا الستتكر ،ستتاهم استتنخدام العقود النفاضتتلية واقنرانرا انخفاض ااستتعار الدولية ف تخفير ااستتعار نستتبة لغت
إجماالً  9ف المائة خالل السنة.
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الشكل  :3المتوسط المرجح ألسعار سلع البرنامج األكثر شيوعا ً في السنتين  2016و2017

181.14

الزيت
النباتي
936.02

532.07

184.98

913.68

483.76

266.64

2%

-2%

-9%

-10%

القمح

السكر

الذرة
الرفيعة
295.18

473.54
437.65

283.32

-8%

-13%

النسبة المئوية للفرق

األرز

1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
)(200.00

الذرة
الصفراء
326.40

البقول
الجافة
674.03

دقيق
الحبوب
385.64

(دوالر أمريكي) 2016

595.16

366.59

(دوالر أمريكي) 2017

-12%

-5%

(دوالر أمريكي) 2017

النسبة المئوية للفرق

(دوالر أمريكي) 2016

المراجعة واإلشراف
-27

حدد االستتتتتتنعراض االستتتتتتنباق للنزاهة العي تناول مشتتتتتتنريات البرنامج من االعية لعملية الطوارئ اإلقليمية ف الجمرورية
العر ية الستتتورية  20إجرا ًا لك تنفعها الوحدة المعنية نحديد مصتتتادر ستتتلستتتلة اإلمداد من أجل تنفيعها وتعميمرا .وتُعالي هعت
اإلجرااات مسائل ف عدة مجاالت مواضيعية وتشمل تعزيز الشروط وااحكام المعيارية الن تن

عليرا العقود ،واسنعراض

عمليات إدارة البائعين وتعزيز عمليات الشتتتتتتراا من أجل النخفيف من تعرض البرنامج للمخاطر .ويجري تنقيح دليل شتتتتتتراا
االعية وتحديث  ،وصدرت إرشادات شالن عمليات الشراا المحددة.
-28

وتُنفع ُشعبة سلسلة اإلمداد ،اسنخدام أموال إضافية من خارا الميزانية ،مشروعا ً لمعالجة ااسباب الكامنة وراا تكرار الننائي
المنبثقة عن عمليات المراجعة واالستتتتتتنعراض االستتتتتتنباق للنزاهة ف مجاالت إدارة البائعين ،والخطوط النوجيرية واادلة،
والندريب ،وسالمة االعية وجودترا.

إدارة سالمة األغذية وجودتها
-29

وستتع البرنامج ف عام  2017شتتبكن من الخبراا المخنصتتين ستتالمة االعية وجودترا من خالل نشتتر خبراا ف خمستتة من
المكاتب اإلقليمية الستتتتنة وف البلدان الحاستتتتمة ،مثل أفغانستتتتنان وااردن ونيجيريا وتركيا .وواصتتتتل البرنامج االستتتتنفادة من
المستتاعدة النقنية المقدمة من شتتركات القطاع الخاص ،مثل شتتركة  Keminوشتتركة  ،DSMوأقام شتتراكات جديدة مع شتتركة
 Marsوشركة  .Amcorودعم هؤالا الشركاا البرنامج خبرترم العريقة ف المجاالت ااساسية من قبيل تحديد الضوا ط ف
مجال السموم الفطرية ،والنغليف ،وخصائ

-30

المننجات.

و استتتنخدام ااموال الخارجة عن الميزانية الن أتيحت لوحدة ستتتالمة االعية وضتتتمان جودترا ،وفر البرنامج خدمات تدريب
وإدارة المعرفة من معرد الموارد الطبيعية ف المملكة المنحدة .و الشتتتتتتراكة مع المعرد ،يعكف البرنامج على تطوير وحدات
نموذجية تدريبية لموظف سلسلة اإلمداد والبرامي لنعميمرا ف عام .2018

-31

وأجرم البرنامج ف عام  2017ا سنعرا ضا ً لنحديد خطوط اا ساس لنقييم نُظم إدارة جودة موردي االعية العالية والمنو سطة
المخاطر استتنخدام المعايير الدولية للمبادرة العالمية لستتالمة االعية .و حلول النصتتف الثان من عام  ،2017أجرم البرنامج
مراجعة شملت  56موردا ً ف مصر وإندونيسيا وإيطاليا وااردن ولبنان ومالوي وجنوب أفريقيا والجمرورية العر ية السورية
واإلمارات العر ية المنحدة وزامبيا .واشتتتتتتنر مراجعون خارجيون معنمدون ف مجال االعية مع خبراا تكنولوجيا االعية
ف البرنامج ف إجراا عمليات المراجعة .وتُشتتتتكِّل عمليات مراجعة الموردين جزاا ً أستتتتاستتتتيا ً من إدارة البائعين وستتتتنستتتتاعد
البرنامج على تعزيز ممارستتتتتات ف مجال ستتتتتالمة االعية وجودترا عن طريق النحول من مراقبة الجودة نحو اعنماد معايير
ضمان الجودة المعمول را ف هعا المجال.

10
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وتعاقد البرنامج مع شركة اسنشارية خارجية لنحليل سالسل إمدادات الخاصة االعية المصنعة واالعية المغعية المنخصصة
من مصادرها حنى تسليمرا ،ويردف ذلك ف نراية المطاف إلى ضمان تحسين الحفاظ على جودة االعية وسالمنرا على طول
سلسلة اإلمداد .وسيشمل النحليل تقييما ً لعمليات ضمان الجودة ف البرنامج االسنناد إلى المعايير المعمول را ف هعا المجال،
ومن المنوقع تقديم جلسات إحاطة شالن ننائي النحليل ف النصف الثان من عام .2018

قدرة الشراء وتنمية الموظفين

-33

ف عام  ،2017تولت دائرة المشتتنريات الغعائية ف المقر المستتؤولية عن  54ف المائة من مشتتنريات البرنامج ،ف
حين شتتتملت المكاتب القطرية مستتتؤولية  25ف المائة منرا ،وقامت المكاتب اإلقليمية مستتتؤولية  21ف المائة منرا.
وازدادت مشتتتنريات موظف الشتتتراا ف المقر نستتتبة  15ف المائة عن عام  2016و نستتتبة  30ف المائة عن عام
 . 2012ونجمتتت الزيتتادة عن الطلتتب على االتتعيتتة لعمليتتات الطوارئ .متتا فيرتتا عملين الطوارئ ف الجمروريتتة
العر ية الستتورية واليمن اللنين تشتتنرم معظم االعية المطلو ة لرما من ااستتوا الدولية ستتبب الخيارات المحدودة
للشراا اإلقليم أو المحل .

-34

ويُنفع عمليات شتتتتتراا االعية ف المقر فريق من المخنصتتتتتين ستتتتتلع الحبوب والبقول والزيوت والستتتتتكر واالعية
المغعية المنخصتتصتتة .ويستتنخدم الفريق ممارستتات الستتو وطرائق العقود اال نكارية لنحقيق أقصتتى قدر من الكفااة
ف مجال النكاليف ولير ذلك من المجاالت.

-35

وترد ف الجداول  ،4و-5ألف ،و -5اا ،معلومات عن إجرااات الشتتتتتتراا الن اتخعترا مكاتب البرنامج ف عام
.2017
الجدول  : 4مجموع مشتريات المقر الرئيسي والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية
المكتب التنفيذي
المقر

الكمية

القيمة

النسبة المئوية من

النسبة المئوية من

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

الكمية (طن متري)

القيمة (دوالر أمريكي)

1 612 485

765 674 833

54

55

المكاتب القطرية

734 575

356 880 047

25

25

المكاتب اإلقليمية

644 804

278 866 821

21

20

المجموع الكلي

2 991 864

1 401 421 701

100

100
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الجدول -5ألف :المكاتب العشر األولى المسؤولة عن عمليات الشراء حسب الحجم
المكتب القائم بالشراء

الكمية

(طن متري)

النسبة المئوية من
مجموع الكمية

(طن متري)
المقر

1 612 485

54

المكنب اإلقليم ف نيرو

279 221

9

انكو

172 109

6

المكنب اإلقليم ف جوهانسبرغ

122 564

4

نيجيريا

121 792

4

السودان

116 059

4

اليمن

94 820

3

المكنب اإلقليم ف داكار

53 067

2

ميانمار

40 746

1

ااردن

34 905

1

المكنب اإلقليم ف

مجموع المكاتب العشر األولى

2 647 768

مجموع المشتريات في عام 2017

2 991 864

الجدول -5باء :المكاتب العشر األولى المسؤولة عن عمليات الشراء حسب القيمة
المكتب القائم بالشراء

القيمة

(دوالر أمريكي)

النسبة المئوية من مجموع
القيمة (دوالر أمريكي)

المقر

765 674 833

55

المكنب اإلقليم ف نيرو

117 902 846

8

نيجيريا

85 055 747

6

70 366 188

5

المكنب اإلقليم ف جوهانسبرغ

51 583 815

4

اليمن

29 792 877

2

المكنب اإلقليم ف داكار

28 008 107

2

ااردن

26 048 799

2

السودان

23 209 661

2

مصر

19 054 432

1

المكنب اإلقليم ف

انكو

مجموع المكاتب العشر األولى

1 216 697 305

مجموع المشتريات في عام 2017

1 401 421 701
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