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مسائل ال سيير واإلدار
للعلم

ت اح وثائق المجلس ال مفيذي على موقع البرنامج على اإلن رنت (.)https: //executiveboard.wfp.org

تحديث عن شراء األغذية في البرنامج
استعراض إحصائي
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في عام  ،2019اشتتت ر برنامج األغذية العالمي (البرنامج)  3.5مليون طن م ري من األغذية بلغت قيم ها  1.7مليار دوالر
()1

أمريكي .وتم شترا األغذية في  91بلدا وبلغت نستبة المتت ريات من البلدان المامية من ثيا الميمة  77في المائة ومن البلدان
الم مدمة  23في المائة .وزادت قيمة األغذية المتت را بمسبة  6في المائة في عام  2019فبلغت  1.7مليار دوالر أمريكي ممابل
 1.6مليار دوالر أمريكي في عام  ،2018وهي نسبة أعلى من نسبة عام  2012بممدار  64في المائة.
-2

موردا في العالم في عام .2019
وأودعت دائر المت ريات الغذائية  1 932طلبا لد ِّ 638
الشكل  :1أرقام مشتريات البرنامج2019-2012 ،

( )1ثسب تصميف البلدان الذي تس خدمه لجمة المساعد اإلنما ئية ال ابعة لممظمة ال عاون وال ممية في الميدان االق صادي ،بلغت نسبة األغذية المت را من أقل البلدان
نموا  30في المائة و 20في المائة من البلدان الم وسطة الدخل من التريحة الدنيا و 27في المائة من البلدان الم وسطة الدخل من التريحة العليا.
الستفساراتكم بشأن الوثيقة:
السيد J. Crisci
مدير عمليات شعبة سلسلة اإلمداد
هاتف066513-2704 :
World Food Programme, Via Cesare Giulio Viola, 68/70, 00148 Rome, Italy
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ولد البرنامج شتبكة من وثدات المتت ريات الغذائية في الممر وفي المكاتب اإلقليمية الست ة و 62مك با قطريا .ويوجد موظفو
متت ريات كبار في المماطق ال ي تُتت ر فيها كميات كبير من األغذية .وبوجه عام ،تُدار عملية التترا الدولي للستلع األستاستية
الرئيستية في الممر .غير أن المك ب اإلقليمي آلستيا والمحي الهاد ي ولى شترا األرز والبستكويت العالي الطاقة ،بيمما يضطلع
المك ب اإلقليمي لتتر ووست أفريميا بتترا الذر  ،والمك ب اإلقليمي للتتر األوست وشتمال أفريميا واستيا الوستطى وأوروبا
الترقية بترا ألواح ال مر.
الجدول  :1مجموع المشتريات التي يقوم بها المقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية
الكمية

القيمة

الكمية

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(نسبة مئوية)

القيمة
(نسبة مئوية)

دائر المت ريات الغذائية في الممر

1 660 220

862 082 899

47

51

وثدات المت ريات في المكاتب المطرية

1 250 100

578 935 429

36

34

وثدات المت ريات في المكاتب اإلقليمية

584 826

251 329 274

17

15

3 495 147

1 692 347 602

100

100

مكتب البرنامج

المجموع

الجدول -2أ :المكاتب العشرة األولى المشترية
حسب الكمية
المكتب المشتري

(طن متري)

النسبة من
الكمية الكلية

1 660 220

47

دائر المت ريات الغذائية
في الممر

اليمن

248 933

7

اليمن

118 515 700

المك ب اإلقليمي في
بانكوك

196 360

6

المك ب اإلقليمي في
نيروبي

88 424 045

5

المك ب اإلقليمي في
نيروبي

195 420

6

المك ب اإلقليمي في
بانكوك

79 654 444

5

المك ب اإلقليمي في
الماهر

133 167

4

الجمهورية العربية
السورية

58 651 130

3

السودان

120 072

3

المك ب اإلقليمي في
الماهر

55 447 374

3

الجمهورية العربية
السورية

87 362

2

موزامبيق

42 276 671

2

موزامبيق

75 331

2

السودان

36 557 312

2

بمغالديش

74 564

2

بمغالديش

34 587 296

2

بوركيما فاسو

72 750

2

بوركيما فاسو

28 596 506

2

2 864 180

82

مجموع المكاتب العشرة
األولى

1 404 793 376

83

630 967

18

مشتريات المكاتب األخرى
غير العشرة األولى

287 554 226

17

3 495 147

100

مجموع المشتريات في
عام 2019

1 692 347 602

100

دائر المت ريات الغذائية
في الممر

مجموع المكاتب العشرة
األولى
مشتريات المكاتب
األخرى غير العشرة
األولى
مجموع المشتريات في
عام 2019

الكمية

الجدول -2ب :المكاتب العشرة األولى المشترية
حسب القيمة
المكتب المشتري

(دوالر أمريكي)

النسبة من
القيمة الكلية

القيمة

862 082 899

51
7
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وفي عام  ،2019اش رت دائر المت ريات الغذائية في الممر أغذية أكثر كما وقيمة من أي ٍ من مكاتب البرنامج األخر قاربت
كمي هتا  1.7مليون طن م ري وبلغتت قيم هتا  836مليون دوالر أمريكي تمثتل  47في المتائتة من كميتة جميع األغتذيتة المتتتتت را
و 51في المائة من قيم ها.

-5

وكان مك ب اليمن المطري ثاني أكبر مت ر ،مس أثرا بمسبة  7في المائة من مجموع المت ريات كما وقيمة.

-6

وبلغت نسبة المت ريات في المكاتب اإلقليمية الس ة  17في المائة من الكمية الكلية و 15في المائة من الميمة الكلية.

-7

وزادت المتتتتت ريات المحليتة من  30في المتائة من الحجم الكلي في عام  2018إلى  36في المتائة في عام  .2019ويعز ذلك
ستجلت فيها مخزونات
في الممام األول إلى ازدياد المتت ريات في اليمن .وأُجريت المتت ريات المحلية بصتفة أستاستية في بلدان ُ
فائضة ،لل مليل إلى أدنى ثد من مخاطر ال سبب في ثاالت عجز تؤدي إلى تضخم األسعار في األسوا المحلية.

-8

وقاربت نسبة المت ريات من بلدان للبرنامج عمليات جارية فيها  68في المائة من الحجم الكلي ( 2.4مليون طن م ري).

الموردة
البلدان
ِّ
-9

ظلت تركيا البلد األول من ثيا الحجم والميمة الذي اشت ر ممه البرنامج ستلعا أستاست ية .وشتملت الستلع األستاستية الرئيستية
المت را من تركيا البمول ودقيق الممح والزيت المباتي .وجا السودان في المرتبة الثانية من ثيا الحجم (الذر الرفيعة أساسا)
وتبوأت جموب أفريميا المرتبة الثانية من ثيا الميمة (الذر أساسا).
الجدول  :3مجموع البلدان الخمس عشرة األولى من حيث كمية المشتريات وقيمتها في عام 2019

البلد

الكمية

البلد

(طن متري)

القيمة

(دوالر أمريكي)

تركيا

651 503

تركيا

272 622 523

السودان

237 072

جموب أفريميا

85 908 935

جموب أفريميا

212 435

بلجيكا

75 926 369

رومانيا

147 538

السودان

68 830 412

أوكرانيا

137 596

كمدا

66 484 662

اليمن

127 842

مصر

64 488 751

مصر

123 750

اليمن

63 812 418

كمدا

105 954

الجمهورية العربية السورية

55 338 153

اإلمارات العربية الم حد

92 238

إيطاليا

49 100 292

ميانمار

88 696

فرنسا

47 759 960

بلجيكا

88 128

رواندا

45 528 417

الجمهورية العربية السورية

80 961

موزامبيق

42 276 671

موزامبيق

75 331

المغرب

38 846 903

بمغالديش

74 564

إندونيسيا

36 680 826

بوركيما فاسو

72 561

كيميا

36 669 828

مجموع البلدان
الخمس عشرة األولى

2 316 139

مجموع البلدان
الخمس عشرة األولى

1 050 275 120

مجموع المشتريات

3 495 147

مجموع المشتريات

1 692 347 602
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المصادر العالمية والكفاءة
-10

في نوفمبر/تتتترين الثاني  ،2019وافق المجلس ال مفيذي للبرنامج على ستتياستتة جديد لمتتت ريات األغذية المحلية والعالمية
ست زيد متت ريات البرنامج المحلية واإلقليمية قو وم انة ،بما في ذلك التترا المراعي لمصتالح أصتحاب الحيازات الصتغير
الذي يأخذ في الحستبان قرارات كفا ال كاليف ال ي توجه شترا األغذية في البرنامج .وفي إطار الجهد المبذول ل حميق أهداف
هذه السياسة ،يعكف البرنامج في الوقت الحالي على إعداد خطة تمفيذ يُس عان بها في اتخاذ المرارات محليا وإقليميا.

-11

وما ف ئت دائر المتت ت ريات الغذائية تست ت خدم ستتتبال مب كر لزياد خفة الحركة وكفا ال كاليف والموثوقية بتت ت كل ممصتتتف
وشتفاف .وتُعد است راتيجيات ال وريد (لمجموعات األغذية الرئيستية) في مطلع ال تس مة لمستاعد فر المتت ريات على ال خطي
للترا في الوقت المماسب ل حميق قيمة جيد ممابل المال والترا من الموردين المماسبين ل لبية الطلب الم زايد.

-12

ومتا برح استتتت ختدام اتفتاقتات توريتد األغتذيتة يزداد في عتام  ،2019م يحتا للموردين الفرصتتتتتة لل خطي وال حمق من إتتاثتة
المخزونات ،ومم ِّكمتا البرنامج من طرح طلبتات التتتتترا عمتدما تكون الموارد م تاثة ف مصتتتتر بذلك المهتل الالزمة .وفي ثالة
المكمالت ال غذوية الدهمية ،زاد استت خدام اتفاقات توريد األغذية مع الموردين المحليين زياد ثممت استت مرار اإلمدادات ل لبية
االث ياجات ،ال ي ما انفكت تزداد ،واث وا األسعار.

-13

واست ت عان البرنامج باتفاقات توريد األغذية لل زود باث ياجاته من الزيت المباتي والستتتكر ،مست ت خدما طرائق تستتتعير م مايز
مربوطة ببورصتات الستلع .وترتب األستعار ال ي يدفعها البرنامج لما هذه الستلع األستاستية ارتباطا مباشترا بستعر الستو في
الوقت الذي يطرح فيه البرنامج طلبات التتترا  .ويضتتمن ذلك أن يدفع البرنامج أستتعار هذه الستتلع الستتائد في الستتو  .وتُبرم
اتفاقات توريد األغذية لمد أطول ،محدد ال كاليف اإلضتتتتافية ال ي تضتتتتاف إلى ستتتتعر الستتتتو وقت طرح طلب التتتتترا .
والموردون ملزمون بال ميد بجميع شروط البرنامج ال عاقدية األخر من ثيا ال غليف ووضع العالمات وخالف ذلك.

-14

وفي عام  ،2019أجريت  52في المائة من مجموع متت ريات األغذية من ثيا الميمة باست خدام اليات ال مويل بالستلف ،فأمكن
شتترا األغذية في أوقات وبأستتعار مماستتبة (أثما ف رات الحصتتاد ،على ستتبيل المثال) ،وتحميق الطاقة المثلى إلن ا األغذية
المجهز  ،وال مليل من اث مال ثدوث نمص في الطاقة يؤدي إلى انمطاع خطوط اإلمداد .ويسر اس خدام ال مويل بالسلف تخزين
األغذية مستتتبما في مواقع است ت راتيجية (جموب الستتتودان وكيميا ،على ستتتبيل المثال) ،فأمكن ترثيل األغذية فورا إلى وجه ها
المهائية ثال تلمي ال مويل ومن ثم تمصير المهل الالزمة.

-15

وفي عام  ،2019ستاعدت دائر المتت ريات الغذائية ثكومة إثيوبيا في شترا األغذية الست خدامها في برامج محلية باالست عانة
بمموذ ل مديم الخدمات يموب البرنامج بموجبه عن الحكومة في شتتترا  200 000طن م ري من الممح من الستتتو العالمية،
مست ت خدما في ذلك أمواال ثكومية وشتتتاثما الممح إلى إثيوبيا .وفي عام  ،2020يع زم البرنامج مواصتتتلة توستتتيع نطا دعمه
الغذائي للحكومات الوطمية ،مس خدما لذلك الغرض نماذ تمديم الخدمات.
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أنواع المشتريات الغذائية
الجدول  :4الفروق في كمية السلع األساسية المشتراة في عام  2019مقارنة بعام 2018
الكمية عام 2018

الكمية عام 2019

الفرق

(طن متري)

(طن متري)

(نسبة مئوية)

مجموعة السلع األساسية
دقيق الممح

612 079

960 994

36

األرز

364 772

387 514

6

الذر

476 503

384 867

)(24

الذر الرفيعة

405 181

357 307

)(13

البمول الجافة

446 792

324 168

)(38

األغذية المغذية الم خصصة

314 287

292 230

)(8

الممح

498 707

257 470

)(94

الزيت المباتي

207 066

176 099

)(18

األغذية المجهز المائمة على الممح

114 038

127 246

10

الحصص األسرية

69 897

115 465

39

السكر

54 096

74 693

28

أغذية أخر

22 388

32 401

31

األغذية المعلبة

2 706

4 694

42

المجموع الكلي

3 588 511

3 495 147

)(3
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وفي عام  ،2019زادت متت ريات دقيق الممح زياد ملموستتة تعز إلى االست جابة لحالة الطوار من المست و  3في اليمن،
فاستتت أثرت الستتتلع األستتتاستتتية الزراعية ،مثل الذر واألرز والذر الرفيعة والممح بمستتتبة  39في المائة من مجموع الكمية
المت را  ،وذاك انخفاض ملموس من المسبة المسجلة في عام  2018وهي  49في المائة.

الشكل  :2السلع األساسية الرئيسية في عام ( 2019طن متري)
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األغذية المغذية المتخصصة
-17

نمصتتت كميات األغذية المغذية الم خصتتصتتة بمستتبة  7في المائة في عام  2019ممارنة بعام  .2018وزادت المم جات المكملة
ال غذوية الدهمية (األغذية المكملة الجاهز لالستت ت عمال والكميات الم وستتتتطة من المكمالت ال غذوية الدهمية) زياد ملموستتتتة
تائ ة) بيممتا نمصتتتتت كميتات مستتتت حضتتتتري  Super Cerealو( Super Cereal Plusبمستتتتبتة  19في المتائتة
( 33في الم ت
و 8في المائة ،على ال والي) .ويعز ذلك في الممام األول إلى ثوادث السالمة الغذائية ال ي وقعت في عام .2019

-18

وزادت المتت ريات المحلية واإلقليمية من المكمالت ال غذوية الدهمية باطراد من عام  2016إلى عام  ،2019مست أثر بحصتتة
قتدرهتا  63في المتائتة من الكميتة الكليتة من هتذه المكمالت المتتتتت را على الصتتتتعيتد العتالمي في عتام  .2019وظلتت ثصتتتتة
المتتتتت ريتتات المحليتتة من  Super Cerealت راوح بين  22و 36في المتتائتتة خالل الف ر  ،2019-2017فعتتدد موردي
 Super Cerealال تتم تتاح فتي التمتيتتدان متحتتدود وطتتاقتتا تهتم أقتت ل كتثتيترا متن التمتورديتن التتدولتيتيتن التكتبتتار .أمتتا فتي ثتت التتة
مورد في أفريميا – وهي شتراكة  ،Africa Improved Foodsال ي ت خذ من رواندا
 ،Super Cereal Plusفأد قيام أول ِّ
ممرا لها – إلى زياد المت ريات اإلقليمية ال ي بلغت  34في المائة في عام .2019

-19

وخالل الثمانية عتتر شتهرا الممصترمة ،وقع ثادثان رئيستيان بتتأن  Super Cerealأثرا ستلبا في قدر البرنامج على تلبية
الطلب من هذا المم ج.

-20

ووقع الحتادث األول في كيميتا في متايو/أيتار  2018ثيممتا تبين أن مستتتت ويتات البروتين في  Super Cerealالتذي يورده أثتد
موردي البرنامج الرئيستيين كانت أقل بتتكل مطرد من المست ويات العادية .وفي عام  2019وال حميق ال يزال جاريا ،تم ال عاقد
المورد كمالذ أخير وتواصتتل اإلن ا وأُخضتتع لمظام تف يش أكثر صتترامة .وفي نهاية المطاف ،فرضتتت لجمة جزا ات
مع هذا
ِّ
المورد لمد غير محدد .
البائعين في البرنامج عموبات على هذا
ِّ

-21

أما الحادث الثاني الذي وقع في مارس/اذار  2019في أوغمدا ،ف علق بستتت المة األغذية وأد إلى متتتتكالت صتتتحية وبع
مورد اخر للبرنامج .وأ ُوفد موظفون من وثد ستتالمة األغذية وضتتمان جودتها فورا
الوفيات بعد تماول  Super Cerealمن ِّ
المورد في أوغمدا وأوقف است خدام هذا المم ج على الصتعيد العالمي من باب
وستحب  Super Cerealالممدم من هذا
لل حميقُ .
ِّ
االث ياط .وأجريت اخ بارات مخ برية مستتت فيضتتتة على ما تم توريده من  Super Cerealوثبت أنه يح وي تركيزا عاليا من
قلويات ال روبان (عتتتتبة جيمستتتون) .وفي أعماب ذلك ،نفذ البرنامج نظام اخ بار معززا للكتتتتف عن قلويات ال روبان .وكف
المورد وهو عاكف على تدمير المخزونات الم بمية.
البرنامج عن تمديم أي طلبات أخر إلى هذا
ِّ

-22

وما برح الطلب على ( Super Cerealخلي الذر والصتتتويا  +وخلي الممح والصتتتويا  )++وعلى Super Cereal Plus
(خلي الذر والصتتت ويا وخلي الممح والصتتتتويا  )++يزداد في الستتتتموات المليلة الماضتتتتية .ويبلر مجموع المدر الم اثة من
الموردين الحتاليين  213 600طن م ري في العتام ،وهي كميتة أقتل كثيرا من االث يتاجتات الم وقع أن تكون مطلوبتة لعتام 2020
ِّ
وهي  317 510أطمان م رية.

-23

وتس مد خطة الطوار العاجلة ل وريد األغذية المغذية الم خصصة إلى عد تدابير:


شرا المس و األمثل من المكمالت ال غذوية الدهمية إلثاللها محل Super Cereal Plus؛



اس خدام شراكة  Africa Improved Foodsفي رواندا االس خدام األمثل ل لبية الطلب على Super Cereal Plus
في شر أفريميا؛



اس خدام ال مويل بالسلف ل حميق المس و األمثل من المخصصات للموردين الممبلين الجدد في مخ لف المماطق؛



اس خدام المساهمات العيمية من  Super Cerealمن الواليات الم حد األمريكية االس خدام األمثل؛



البحا عن موردين محليين وإقليميين جدد لألغذية األساسية المموا .

7
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وت مثل الخطة في األجل الطويل في زياد قاعد اإلمداد الحالية بضتتتتم موردين جدد إليها .وفي عام  ،2019بُذلت جهود كبير
ل حديد موردين جدد لكال  Super Cerealو .Super Cereal Plusوجر االتصتتتتال بأكثر من  300شتتتتركة بيد أن تحديد
الموردين الراغبين في إجرا االستتتت ثمتارات الالزمتة في مصتتتتتانعهم تك مفته الصتتتتعتاب ،فطبيعتة هتذه المم جتات فريتد ألن
 Super Cerealليس غذا لألطفال وال هو دقيق معياري .وبستتب الطابع الفريد الذي ي ستتم به ستتو ( Super Cerealثيا
يمثل البرنامج أكثر من  80في المائة من الطلب العالمي) ،فإن تتتتتييد مرافق جديد أو االست ت ثمار في إنتتتتا طاقة جديد يُعد
عملية صتعبة ومحفوفة بالمخاطر في نظر الموردين دون ال زام طويل األجل من البرنامج بتترا كميات كافية من هذه الستلعة
األستاستية بما يجعل زياد االست ثمارات أمرا مجديا .وأبدت ثالث شتركات اه مامها وست كون مست عد إلن ا Super Cereal
بحلول عام  2020ف زداد طاقة اإلن ا الكلية بممدار  35 000طن م ري في السمة على وجه ال مدير.

الحبوب والدقيق
-25

في عتام  ،2019اشتتتت ر البرناامج  2.3مليون من الحبوب ،أو  67في المتائتة من مجموع األغتذيتة المتتتتت را  ،بميمتة بلغتت
 779مليون دوالر أمريكي.

-26

وزادت المتت ريات من دقيق الممح ذات المصتدر ال ركي أستاسا ألجل االس جابة لحالة الطوار من المس و  3في اليمن بمسبة
 60في المتائتة ممتارنتة تبالستتتتمتة الستتتتابمتة فمتاربتت مليون طن م ري في عتام  .2019وبمتا أن اليمن يمثتل قرابتة  75في المتائتة من
اث ياجات البرنامج من دقيق الممح ،أُجري تمييم لل حمق من أن تجار الحبوب الرئيستيين لديهم المدر على تخزين الممح وطحمه
في مواقع است راتيجية مثل بورستودان وعمان واإلمارات العربية الم حد  .وستيزيد ذلك مرونة العمليات في ثالة انخفاض طاقة
الطحن في اليمن وتمليل اث مال رف

-27

التحمات عمد ال وريد بسبب انمضا تواريخ ان ها الصالثية.

ونمصتتتت كمية الممح المتتتت ر إلى  257 500طن م ري في عام  2019بستتتبب تماقص طاقة الطحن في اليمن وزياد في
مت ريات دقيق الممح .وتركزت مت ريات الممح في عام  2019في ممطمة البحر األسود (أوكرانيا ورومانيا واالتحاد الروسي)
وهو وضع يعبر عن مد ال وافر في سو الممح.

-28

وكانت إثيوبيا الم لمي الرئيستي للممح في عام  2019فهي تست هلك أكثر من  200 000طن م ري أو  78في المائة من مجموع
الكميات المت را  .ويُس عان في الترا أساسا بمموذ ل مديم الخدمات نيابة عن ثكومة إثيوبيا.

-29

وازدادت متت ريات الذر الرفيعة باطراد في الستموات األخير فبلغت  350 000طن م ري في عام  .2019واست ُخدمت اليات
المورد الرئيستي ،مست أثرا بمستبة  63في المائة من
ال مويل بالستلف في شترا نستبة ست ة وتستعين في المائة .ومثل الستودان البلد
ِّ
متتتتت ريتات التذر الرفيعتة ،تليته بوركيمتا فتاستتتتو ( 13في المتائتة) فميجيريتا ( 7في المتائتة) ثم الميجر ( 6في المتائتة) والكتاميرون
( 5في المائة).

-30

وكتان جموب الستتتتودان ،والستتتتودان ،وبوركيمتا فتاستتتتو ،وإثيوبيتا البلتدان الم لميتة الرئيستتتتيتة للتذر الرفيعتة ،مستتتت تأثر بمرابتة
 70في المائة من مجموع الكميات المتت را  .وزادت نيجيريا است هالكها من الذر الرفيعة ممذ نهاية عام  2016بستتبب األزمة
الغذائية في شمال شر البالد.

-31

وردين من أستت ت راليا وأوكرانيا واإلمارات
موردي الذر الرفيعة في عام  ، 2019مضتتتتيفا إليها م ِّ
ونوع البرنامج قاعدته من ِّ
العربية الم حد لضمان اإلمداد الم واصل بغية تلبية الطلب الم زايد.

-32

وتراجع ثصتتاد األرز في الصتتين وتايلمد وفييت نام في عام  ، 2019ممارنة بعام  .2018واتستتمت ال جار العالمية بالب ،
ف راجع الطلب بمستبة  3.1في المائة بستبب تحستن الحصتاد في بمغالديش وإندونيستيا ونيبال وستري النكا ومخ لف بلدان غرب
أفريميا وانخفاض االث ياجات من الواردات في هذه البلدان.

-33

واتستم ان ا الذر في عام  2019بصتعوبة الظروف الستائد في الستو ل عذر ال مبؤ بأثوال الطمس مثل الجفاف والفيضتانات
ال ي أدت إلى انخفاض الغلة وعدم توافر الستلع الرئيستية وتملب أستعار األغذية .وأد شترا الذر بكميات كبير (است يراد نحو
 35 000طن م ري للسفيمة في الم وس ) باس خدام اليات ال مويل بالسلف إلى تمصير المهل الالزمة.
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البقول
-34

تراجعتت متتتتت ريتات البمول في عتام  2019تراجعتا يعز في الممتام األول إلى ترثيتل المخزونتات من عتام  2018إلى عتام
 .2019وظلت الجمهورية العربية الستورية واليمن أكبر مست هلكين للبمول وا ُست عين في عمليات التترا بيليات التترا بالستلف
الرئيسية المتت را من الفاصتوليا
ت
(أستاستا لوضتع المخزونات مستبما في ممري شتر أفريميا والجموب األفريمي) .وتكونت البمول
والعدس والبازال المجروشتتتة والحمص .ونظرا ل ملب الطلب ،ركز شتتترا الفاصتتتوليا والعدس والحمص على المماقصتتتات
الفورية للحصتول على أفضتل األستعار في أوقات محدد  .وكان ال مبؤ بالطلب على البازال المجروشتة الصتفرا أيستر ،فأتاح
ذلك التتترا باالست عانة بتتتكل أستتاستتي باتفاقات اإلمدادات الغذائية ال ي تحدد األستتعار ولكمها ال ت ضتتمن ال زاما من البرنامج
بتأن الكميات .واس مدت الكميات إلى االث ياجات اإلجمالية الم وقعة الممولة.

-35

ومثلتت البتازال  34في المتائتة على وجته ال مريتب من مجموع البمول المتتتتت را  ،بتانخفتاض من نستتتتبتة  60في المتائتة في عتام
 .2018ويعز ذلك في الممتام األول إلى ارتفتاع أستتتتعار البازال وزياد الطلب على البمول الرخيصتتتتة بدرجة أكبر (العدس
والحمص) .وتمثل البازال (البازال الخضتتترا والبازال المجروشتتتة)  20في المائة من مجموع البمول المتتتت را وفي ذاك
تراجع ممارنة بعام  2018يعز في الممام األول إلى تفضتيل البازال والحمص والعدس بتتد في الجمهورية العربية الستورية
واليمن.

-36

وثدث انخفاض على الصتعيد العالمي في غلة البمول ألن المزارعين ان ملوا في عام  2019إلى محاصتيل تدر أرباثا أكبر مثل
الكانوال والمطن .ويواصتل البرنامج جهوده ل مويع قاعد الموردين وستلة البمول ،داعيا إلى است بدال البمول الم تتابهة (الحمص
والعدس والبازال والفاصتوليا ) بعضتها ببع

ثستب الستعر الستائد لكل ممها .ويعود المست وردان الرئيستيان للبمول وهما الهمد

وبمغالديش إلى السو بعد توقف طويل بسبب الفوائ

المحلية.

الحصص الغذائية
-37

تمثل اإلمدادات الغذائية عبر الحدود إلى الجمهورية العربية الستتتورية عملية خاصتتتة جدا للبرنامج وكان مست ت و عدم اليمين
عتاليتا في عتام  2019بستتتتبتب إرجتا مجلس األمن ال تابع لألمم الم حتد اع متاد قرار يتأذن ب متديتد العمليتة .وقتد ُمتددت العمليتة في
نهاية المطاف ولكن ث ى مم صتف عام  ،2020فزاد الضتغ على العملية وأخر نمل الحصتص الغذائية إلى الجمهورية العربية
الستتورية .وفي ضتتو االث ياجات الم زايد وضتترور خفة الحركة واالستت جابة الستتريعة ،أبرم البرنامج اتفاقين لإلمدادات
الكمي ة المطلوبتة لهتذه العمليتة ،فتأمكن بتذلتك
الغتذائيتة مع موردين في هتذه الممطمتة يغطيتان أكثر من  70 000طن م ري من ت
تمصير المهل الالزمة للترا (الوقت من اس الم الموارد إلى تسليم األغذية) من  90يوما إلى  50يوما فحسب.

الزيت النباتي
-38

في ستتيا ستتياستتة البرنامج البيئية وفي إطار عملية أعم ل خضتتير ممارستتاته ،واصتتل البرنامج إدما االع بارات البيئية في
عملياته للتترا  ،تتتجيعا إلن ا زيت المخيل المست دام ،مست مستكا في الوقت نفسته بوالي ه الم مثلة في تحميق كفا ال كاليف في
المتت ريات .وال تزال مستألة توافر زيت المخيل المم ج بتتكل مست دام تثير تحديا ،إذ أن قلة من الموردين لديهم المدر على ان ا
ما يكفي ل لبية الطلب .وفي عام  ،2019بلغت نستبة زيت المخيل المم ج بتتكل مست دام الذي اشت راه البرنامج  25في المائة وهي
نستتتبة ت جاوز الهدف المحدد .وستتتيحر

البرنامج في شتتترائه زيت المخيل خالل الستتتموات الممبلة ،على المثابر على زياد

ثصتة زيت المخيل الذي يثبت أنه مم ج بتتكل مست دام .وتماقص الطلب العام على زيت المخيل بستبب تحول العمليات الواستعة
المطا مثل العملية في اليمن إلى اس خدام زيت عباد التمس.
الشراء من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على الصعيدين المحلي واإلقليمي
-39

في عام  ،2019فاقت متت ريات الستلع األستاستية من المزارعين أصتحاب الحيازات الصتغير  96 500طن م ري بميمة كلية
المورد الرئيستتتتيتة هي الستتتتودان ( 11مليون دوالر أمريكي) وجمهورية
تجتاوزت  37مليون دوالر أمريكي .وكتانتت البلتدان
ِّ
الكونغو الديممراطية ( 7.9مليون دوالر أمريكي) وبوركيما فاسو ( 4.9ماليين دوالر أمريكي).
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وزادت المتت ريات من المزارعين أصتحاب الحيازات الصتغير بمستبة  79في المائة في عام  2019ممارنة بالستمة الستابمة من
ثيتا الكم ( 54 000طن م ري في عتام  )2018وبمستتتتبتة  19في المتائتة من ثيتا الميمتة ( 31مليون دوالر أمريكي في عتام
 .)2018وتعز الكمية الزائد في الممام األول لتترا كميات كبير من الذر الرفيعة والدخن ،وال ستيما من الستودان ،بمستبة
تمثل  48في المائة من المجموع.

-41

وزادت كمية األغذية المتتتت را من المزارعين أصتتتتحاب الحيازات الصتتتتغير في عام  2019كحصتتتتة من مجموع األغذية
المت را  ،بيد أنها بميت تمثل  2.2في المائة ألن مجموع كمية األغذية المت را زاد كذلك.

-42

ويجوز عزو الزياد في كمية األغذية المت ت را من المزارعين أصتتحاب الحيازات الصتتغير أيضتتا إلى اللجو ال دريجي إلى
طرائق ال عاقد غير المباشتتر المم رن بالحد من نمص ال بلير عن المت ت ريات من أصتتحاب الحيازات الصتتغير بفضتتل تحستتين
عمليات ال ستجيل الداخلية .ومكنمت طرائق ال عاقد غير المباشتر ،شتأنها في ذلك شتأن التترا من أصتحاب الحيازات الصتغير ،
البرنامج من زياد ثجم المتت ريات ممهم عبر ال جار بما يضتتمن التتتفافية والرقابة على الصتتفمات بين ال جار والمزارعين أو
ممظمات المزارعين.

لمحة عامة عن الدعم في حاالت الطوارئ
-43

اشت رت دائر المتت ريات الغذائية زها  1.9مليون طن م ري من األغذية لالست جابات لحاالت الطوار من المست و  3في
عام  ،2019أي ما يمثل  54في المائة من الحجم الكلي.

-44

وتم ضتتتي كل ثالة طوار اتباع نهج فريد في التتتترا يُيستتتر تلبية الطلب المزداد تلبية فعالة .وتحميما ل لك الغاية ،تعد دائر
المت ريات الغذائية اس راتيجيات توريد وخط تدخل تك يكية ل لبية االث ياجات في كل عملية اس جابة للطوار  .وظلت الدائر
تتتارك متتاركة ثثيثة في أنتتطة االست عداد للطوار وفي إستدا المتتور للحكومات بتتأن تدابير االست عداد لحاالت الطوار .
ويُوفد موظفو مت ريات األغذية بان ظام لدعم جهود الترا المحلية والدولية في غضون  24ساعة من بد ثاالت الطوار .

-45

وأُجريت است ثمارات كبير ل وستيع قاعد البرنامج من الموردين على الصتعيد العالمي ث ى ي ستمى لعمليات شترا األغذية ال ي
يضتتتتطلع بهتا تلبيتة الطلبتات الم زايتد من األغتذيتة في ثتاالت الطوار المفتاجئتة .ويُستتتت عتان بتاتفتاقتات اإلمتداد بتاألغتذيتة وبتأنواع
أخر من العمود في ال عتامتل مع الموردين التدوليين ،تحميمتا للمرونتة ال تامتة ال ي ت يح تحويتل مستتتتار التتتتتحمتات من الوجهتات
الم عاقد عليها أصتتتال .وفضتتتال عن ذلك ،تُبذل جهود ل عزيز المدرات وتمصتتتير المهل الالزمة ،تمكيما من تلبية الطلب المرتفع
والم ملب.

-46

وفي إطار االست ت جابة لحالة الطوار في جمهورية فمزويال البوليفاريةُ ،خزنت مخزونات األغذية مستتتبما في كولومبيا وكانت
عرضتة النمضتا أجل صتالثي ها .وعولجت الحاجة إلى اإلبما على االست عداد للعمليات والحد من مخاطر الخستائر الفادثة في
الوقت نفستتتته من خالل اتفا مب كر أُبرم مع فريق ستتتتلستتتتلة اإلمداد ال ابع للمك ب اإلقليمي ألمريكا لالتيمية وممطمة الكاريبي
ومورد األرز األصتتلي .واتُفق على أن يُخزن المورد مستتبما الستتلع ال ي يمكن إرستتالها بستترعة عمد الحاجة إليها ،وذلك بإعاد
ِّ
تجهيز هذه السلعة األساسية.
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الجدول  :5مجموع كمية وقيمة األغذية المشتراة لالستجابات لحاالت الطوارئ من المستوى  3في عام 2019
الكمية

القيمة

الكمية

القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

(نسبة مئوية)

(نسبة مئوية)

المتلقي
اليمن

926 421

421 859 804

48.83

45.57

الجمهورية العربية السورية

603 045

318 562 932

31.79

34.41

جموب السودان

176 992

80 486 719

9.33

8.69

موزامبيق

73 214

40 215 612

3.86

4.34

نيجيريا

49 861

20 302 147

2.63

2.19

جمهورية الكونغو الديممراطية

40 966

31 335 911

2.16

3.39

بوركيما فاسو

20 222

9 370 099

1.07

1.01

الميجر

5 796

2 205 857

0.31

0.24

مالي

683

1 354 562

0.02

0.16

1 897 200

925 693 644

100

100

المجموع

الجدول  : 6السلع األساسية المشتراة لالستجابات لعمليات الطوارئ من المستوى 3
مجموعة
السلع األساسية

الكمية

القيمة

(طن متري)

(دوالر أمريكي)

النسبة
من الكمية

(دوالر أمريكي)

دقيق الممح

815 997

288 912 898

43.0

31.2

البمول الجافة

207 745

124 207 163

11.0

13.4

الذر الرفيعة

159 692

40 571 207

8.4

4.4

األرز

144 387

65 417 356

7.6

7.1

الزيت المباتي

109 040

109 153 302

5.7

11.8

األغذية المغذية الم خصصة

106 372

120 611 436

5.6

13.0

الحصص األسرية

104 582

57 036 340

5.5

6.2

األغذية المجهز المائمة على الحبوب

86 397

61 487 469

4.6

6.6

السكر

70 008

28 665 618

3.7

3.1

الممح

35 000

8 107 227

1.8

0.9

الذر

34 738

10 087 923

1.8

1.1

أغذية أخر

20 109

4 866 039

1.1

0.5

األغذية المعلبة

3 134

6 569 667

0.2

0.7

1 897 200

925 693 644

100

100

المجموع

النسبة من القيمة

الرقابة
-47

في عام  ،2019أعدت دائر المتت ت ريات الغذائية مواد تدريب تتتتتمل عملية التتتترا برم ها ،تعزيزا لمعرفة موظفي المكاتب
اإلقليمية والمكاتب المطرية والممر ومهاراتهم .وأُجري ال دريب وتكلل بالمجاح في المكاتب اإلقليمية الس ة كلها.

-48

وفي نوفمبر/تتترين الثاني  ،2019نُتتر نظام تكافؤ الواردات في ستلستلة اإلمداد الذي ُجددت أدواته في اآلونة األخير ل عزيز
ممارنات ال كافؤ في أسعار الواردات وتمكين دائر المت ريات الغذائية من تمييم خيارات ال وريد بتكل أفضل.
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سالمة األغذية وإدارة الجودة
-49

لموردي األغذية المجهز ،
في عام  ،2019أجرت وثد ستالمة األغذية وضتمان جودتها  83مراجعة لستالمة األغذية وجودتها
ِّ
مس ت عيمة في ذلك بخدمات شتتركة خارجية مع مد تس ت خدم نهجا قائما على المخاطر .وأستتفر ذلك عن شتترا  92في المائة من
موردين خضعوا للمراجعة.
األغذية العالية المخاطر من ِّ

-50

ونُتتتتتر على الصتتتتعيتد العتالمي برتوكول إلدار ثوادث األغتذيتة ود ُِّرب  118موظفتا في جميع أنحتا العتالم في أربع دورات
تدريبية مخ لفة .وبحلول نهاية عام  ،2019أُنتتتت  68في المائة من لجان إدار ثوادث األغذية المراد إنتتتتتابها بموجب هذا
البروتوكول على الصتتتتعيد العالمي .واخ برت وثد ستتتتالمة األغذية وضتتتتمان جودتها  136عيمة غذائية لل حمق من ام ثالها
للمواصتتتفات وأكثر من  500عيمة غذائية الستتت بانة العيوب فيها وإدار الحوادث .وراجعت الوثد أيضتتتا  24مواصتتتفة من
مواصفات األغذية وال غليف.

-51

وفي تعاون مع شتتتتعبة ال غذية ودائر المتتت ت ريات الغذائية ،عززت وثد ستتتتالمة األغذية وضتتتتمان جودتها الميمة ال غذوية
للبسكويت العالي الطاقة ومد صالثي ه ،مس خدمة ل لك الغاية مغذيات دقيمة محسمة وتغليفا أفضل.

-52

الموردين وأصتتدرت
موردي  Super Cerealوبرنامج مراجعة
ِّ
وعززت الوثد أيضتتا الضتتواب على الحبوب العتتتبية من ِّ
نطا عمل جديد لتركات ال ف يش.
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