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 موجز

 

  منظمة األغذية والزراعة لألمم )الصندوق اخلاص( ميّكن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل

من اختاذ إجراءات سرريعة وععالرة اسرتجابة للتدديردات والطروارئ الرض تتعررغ يرا األغذيرة           املتحدة )الفاو(

( مكّون هو رأس املال العامل، لتقديم أموال، حاملا يرتم ترأما الترزام    1نات ثالثة هي: )والزراعة. وللصندوق مكّو

 نشررطة الزراعيررة ًررددا  جدررة ما،ررة، للقيررام  شررييات عوريررة للمرردخالت حلمايررة سرربل العرري  والبرردء باأل

هرو الصرندوق الردّوار لردعم جدرود املنظمرة يف تقردير         ومكرّون ( 2أو املساهمة يف االستجابات الفورية لألزمرات  و) 

وأنشرطة   االحتياجات، ووضع الربامج، واملباشرة باكرا  يف إنشاء وتعزيز قدرات الفرق الوطنية حلراالت الطروارئ،  

3من املسرتوى   التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ
( ومكرّون برنراًي يقروم بتعبئرة املروارد لردعم إطرار        3  و)1

برناًي حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق أو يكّمل اسياتيجيا  الربامج اجلارية من خالل ناعذة "قدرة االستجابة 

 لتوعري املستلزمات الزراعية".

 مليرون دوالر   93.8مليون دوالر، خصص مندا  193، تلقى 2015ديسمرب  31وحتى  اخلاص إنشاء الصندوق منذ

لربامج واسعة النطاق )الكوارث املفاجئة، منطقة الساحل، القررن األعريقري، إنفلرونزا الطيرور الشرديدة العردوى،       

مليون دوالر يف إطرار برنرامج ناعرذة قردرة االسرتجابة لتروعري املسرتلزمات الزراعيرة           33وأنفق  غزوات اجلراد( 

دوالر أمريكي إلنشاء أو تعزيز قدرات االستجابة حلاالت الطوارئ يف املكاترب القطريرة ودعرم    مليون  20واستخدم

مليون دوالر أمريكي لناعرذة التأهرب واالسرتجابة حلراالت      4.7وخصص  تقديرات االحتياجات وصياغة الربامج 

ل مشراريع طارئرة عوريرة،    مليون دوالر لتموي 281.6 اخلاص ومنذ إنشائه، قّدم الصندوق .3الطوارئ من املستوى 

، كران إارالي   2015كرانون األول  /ديسرمرب  31مليون دوالر خالل الفية املشمولة بدذا التقرير. ويف  14.3مندا 

 مليون دوالر 40.6مليون دوالر، يف حا كان الرصيد النقدي  0.9املستحقة الدعع  السلف

 
 

 

 املطلوبة من جلنة املالية اتالتوجيه

 

  مقّدمة لإلحاطة عقطهذه الوثيقة. 

 
 

  

                                                      
 عجأة وتتطّلب استجابة على مستوى املنظمة حتّلالكوارث واألزمات الواسعة النطاق الض   1
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 معلومات أساسية   -أواًل

 

 اخلراص  الصرندوق  إنشراء  املالية أّيدت جلنة، 2003 أيار/مايو شدر يف ُعقدت الض املائة بعد الثانية دورتدا يف -1

 عمليرات  بسررعة  تبردأ  أن مرن  املنظمرة  متكرا "..  التأهيل)الصرندوق اخلراص( بضررغ    إعرادة  وأنشطة الطوارئ حلاالت

أعمرال   لتنسريق  وحردة  وإقامرة  الوكراالت،  با املشيكة االحتياجات وتنسيق تقدير أنشطة يف باملشاركة الطوارئ، وذلك

 مرن  الترزام  على لدى احلصول لشراء املدخالت مسبق متويل وتقديم ومشاريع براًية، برناًي إطار وإعداد الطوارئ،

 2ما،ة". جدة

 

يقّدم هذا التقرير السنوي وصفا  موجزا  للعمليات الرئيسية الض ُشِرع بدا بأموال الصندوق لفرية األشردر االثر      -2

 . ويتضمن التقرير بيانات مالية تضطي هذه الفرية، كمرا تضطري األعروام     2015ديسمرب/كانون األول  31عشر املنتدية يف 

 . املنصرمة منذ أن أصبح الصندوق عامال 12الر 

 

 الصندوق اخلاص إنشاء   -ثانيًا

 

 جدرة  الترزام  ترأما  يرتم  حاملرا  أمروال،  لتقديم العامل، املال مكّون هو رأس( 1: )هي ثالثة للصندوق مكونات -3

 استجابة يف املساهمة أو ًددا  الزراعية باألنشطة والبدء العي  سبل حلماية للمدخالت عورية  شييات للقيام ما،ة،

 مبكرا  واملباشرة الربامج، ووضع االحتياجات، تقدير يف املنظمة جدود لدعم الدّوار الصندوق هو مكّون( 2)و ألزمة  عورية

املسرتوى   مرن  الطروارئ  حلراالت  واالسرتجابة  التأهرب  وأنشطة قدراتدا، الطوارئ وتعزيز حلاالت الوطنية الفرق إنشاء يف

3
 مرن  جاريرة  بررامج  اسرياتيجيا   يكّمل حمددة أو النطاق واسعة طوارئ عمل على حاالت لدعم يرناًب مكّون( 3و)  3

 "الزراعية املستلزمات لتوعري االستجابة "قدرة ناعذة خالل

 

 ونوافذه صندوقالمكونات   -1اجلدول 

 الدّوار الصندوق رأس املال العامل

 الطوارئ حاالت يف التنسيق ناعذة 

  الربامج وإعداد االحتياجات تقدير ناعذة  

 الطوارئ حلاالت واالستجابة التأهب ناعذة 

 3 ىاملستو من

 املكّون الربناًي 

 الربامج الواسرعة النطراق )مرثال ،     ناعذة

الكرروارث املفاجئررة، أنفلررونزا الطيررور   

الشررديدة العرردوى، غررزوات اجلررراد،   

 القرن اإلعريقي، منطقة الساحل(

    ناعررررذة قرررردرة االسررررتجابة لترررروعري

  املستلزمات الزراعية 

 
 

                                                      
 FC 102/14الوثيقة   2

 .املنظمة مستوى على استجابة وتتطّلب عجأة حتّل الض النطاق الواسعة واألزماتالكوارث   3
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وقت رد الفعل حلاالت الطوارئ، وذلك بتمكا املنظمة مرن الشرروع يف أنشرطة وشرراء     رأس املال العامل يقلل  -4

األصول احلامسة األهمية قبل استالم األموال من اجلدات املا،ة. وبتمكا االستجابة السريعة، يساعد هذا املكرّون مرن   

 ل تعايف املتضررين.مكّونات الصندوق على ختفيف أثر املخاطر والطوارئ ويعّج

 

جدود عرق الطوارئ القطرية التابعة للمنظمة لتحديد االحتياجات األشد إحلاحا  للسركان   الصندوق الدّواريدعم  -5

 واالسرتجابة  املتضررين، وتعزيز القدرة على االستجابة، وإعداد وتنسيق برامج استجابة سليمة تقنيا. وعرب ناعذة التأهب

للتحديات االستثنائية الض تواجره القطراع الزراعري خرالل      تستعد تستطيع املنظمة أن ،3ستوى امل من الطوارئ حلاالت

 وتستجيب يا. 3حاالت الطوارئ من املستوى 

 

 علرى  املتطرورة  لالحتياجرات  تكييفدرا وعقرا   وأكثر تنظيمية  ميكرن  أسرع مساعدة توعري املكّون الربناجميييسر  -6

 تبعرا  للمنراطق   والردعم  األنشرطة  لتكييرف  الالزمرة  املرونة الصندوق يعتمده الذي األموال جتميع ندج ويوّعر .الواقع أرغ

تضّيرر   مرع  مرن التكّيرف   العمليرات  الربنراًي  وباملثل، ميّكرن الرندج   .األعظم احتياجا املواضيعية واجملاالت اجلضراعية

الربنرامج   وقرت. كرذلك يشرمل    أقرب يف املتضررين السكان األنسب املساعدة تبلغ أن لضمان اإلجراءات وتبسيط األوضاع

 الفروريا للمردخالت   والتوزيرع  اجملمعة للشراء األموال توّجه الض الزراعية"، املستلزمات لتوعري االستجابة "قدرة ناعذة

 .احلرجة التوقيت

 

 التأهيل إعادة وأنشطة الطوارئ حلاالت اخلاص مصادر الصندوق   -ثالثًا

 

مليرون دوالر أمريكري. وقرد     193مرا ًموعره    2004تلقى الصندوق منذ إنشائه يف أبريل/نيسران  : املقبوضات -7

مليرون   6.3دوالر أمريكري مندرا،  را يف ذلرك      مليرون  134.8  بلرغ  أدناه اجلدول يف املدرجة األعضاء البلدان ساهمت

 31 حترى  شردرا   12الر  عية أرصدة مشاريع حاالت طوارئ منتدية إىل الصندوق. وأثناءنقلت  4دوالر من جدات ما،ة

   أمريكي. دوالر مليون 9.4 الصندوق يف الودائع بلضت ،2015 انون األولديسمرب/ك

                                                      
 اليونران،  أملانيرا،  عرنسرا،  عنلنردا،  اإلكروادور،  الدميقراطيرة،  الكونضرو  ادوريرة  كولومبيرا،  شيلي، كندا، الربازيل، بلجيكا، أسياليا، أندورا،  4

 مونراكو،  برريو،  نيوزيلندا، النرويج، هولندا، مولداعيا، املكسيك، لكسمربغ، الشعبية، الدميقراطية الو ادورية الكويت، األردن، إيطاليا، إيرلندا،

 .املتحدة اململكة السويد، سويسرا، إسبانيا، أعريقيا، جنوب سلوعاكيا، السعودية، العربية اململكة
*
 
 غشقرتشمل عمليات حماسبية من عمليات مكاعحة اجلراد يف مد *
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 متحصالت الصندوق -2اجلدول 

 املساهمون

ديسههههمرب/نانون  31شهههههرا إ   12

)آالف الههههههههههدوالرات  2015األول 

 األمريكية(

ديسههمرب/نانون  31منههذ إنشههاء الصههندوق و تهه   

 )آالف الدوالرات األمريكية( 2015األول 

 594 36 686 1 بلجيكا

 825 28 549 2 النرويج

 659 23  -  السويد

 339 9 - اململكة املتحدة

 413 8 **193- عرنسا

 473 7 2 عنلندا

 225 7 - كندا

 893 4 - سويسرا

 456 1 - إيطاليا

 375 1 - اململكة العربية السعودية

 304 1 - أملانيا

 125 1 - النمسا

 998 - يرلنداآ

 520 - إسبانيا

 500 - الصا

 452 - جنوب أعريقيا

 227 - اليونان

 107 - أسياليا

 60 - األردن

 59 - موناكو

 50 - الكويت

 36 36 يةمدورية التشيكاجل

 21 - هولندا

 14 - ادورية الو الدميقراطية الشعبية

 13 - نيوزيلندا

 8 - غلكسمرب

 5 - شيلي

5خرونآ
 - 34 

 786 134 081 4 جمموع األعضاء

 481 - للنفط )األوبك( املصدرة البلدان منظمة صندوق

 21 - البنك الدولي

 تسررديدات مررن ذلررك يف  ررا أخرررى، مسرراهمات 

 الطوارئ مشروعات دعم تكاليف
5 298 57 756 

 043 193 379 9 املتحصلة املبالغ ًموع 

 .العام األستاذ طوبقت مع دعي عرعية سجالت من ًمعاملصدر:  –2015 األول ديسمرب/كانون 31 يف كما

                                                      
 مليون دوالر أمريكي من تربعات على شبكة اإلنينت 31 000تشمل   5
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 استخدام أموال الصندوق   -رابعًا

 

مليون دوالر أمريكي ملشراريع، بعرد تأكيرد اجلدرات املا،رة التزامدرا        224.7يف إطار رأس املال العامل، قّدم  -8

مليون دوالر أمريكي غرري مسرددة بانتظرار تلقري أمروال مرن        0.9ولكن قبل تلقي املساهمات نقدا. ومن هذا املبلغ، يظل 

 اجلدات املا،ة.

 

مليون دوالر أمريكري يف إطرار    24.8مليون دوالر أمريكي ُقّدمت كمساهمات، متت املواعقة على  193من مبلغ  -9

مليون دوالر  126.9ما ًموعه  مليون دوالر أمريكي خالل الفية املشمولة بدذا التقرير(. وُخصص 6.5الصندوق الدّوار )

مليون دوالر أمريكي خالل الفية املشمولة بالتقرير. وترد تفاصيل اسرتخدام األمروال    8.7أمريكي يف إطار الربنامج، مندا 

  .3يف اجلدول 

 

 التمويل اتمكّون -3اجلدول 
 31شهههههههههههههههههههرا إ   12  

 2015ديسمرب/نانون األول 

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 إنشاء الصندوقمنذ 

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 التقدميات

     رأس املال العامل

 643 281 260 14 ًموع التقدميات أثناء الفية 

 763 280 323 14 مبالغ مسيّدة لقاء التقدميات خالل الفية 

 880  سددةاملالتقدميات غري  

 االستخدامات

     الصندوق الدّوار

 250 11 000 2 وحدات تنسيق العمل يف حاالت الطوارئعزيز إقامة وت 

 753 8 000 3 دعم تقييم االحتياجات وتطوير الربامج 

 747 4 500 1 3التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى  

 750 24 500 6 جمموع الصندوق الدّوار

     املكّون الربناجمي

 998 32 102 6 املستلزمات الزراعية"ناعذة "قدرة االستجابة لتوعري 

 928 45 -  محلة مكاعحة أنفلونزا الطيور 

 598 15 567 2 الكوارث املفاجئة

 521 13 19 برامج إقليمية )القرن األعريقي(

 002 10 -  محلة تسونامي

 982 4 - محلة مكاعحة اجلراد

 642 2 - برامج إقليمية )منطقة الساحل(

 168 1 -  رتفاع الشاهق يف أسعار املواد الضذائيةاالمبادرة بشأن  

 840 126 688 8 جمموع املكّون الربناجمي

 590 151 188 15 اجملموع الكلي لالستخدامات 

 العام األستاذ دعي مع طوبقت عرعية سجالت من ًمع: املصدر –2015 األول كانون/ديسمرب 31 يف كما
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مليرون دوالر أمريكري، حمتسربة     40.6، كان الرصيد النقردي للصرندوق   2015 ديسمرب/كانون األول 31تى ح -10

مليون  151.6مليون دوالر أمريكي، مطروحا  مندا استخدامات قدرها  193على النحو التالي: مقبوضات تراكمية قدرها 

 مليون دوالر أمريكي. 0.9دوالر أمريكي، مطروحا  مندا التقدميات غري املسددة وقدرها 

 

 رأس املال العامل   -ألف

 

يف املائة من تقدميات الصندوق لدعم مشراريع وولرة مرن     95خالل الفية املشمولة بالتقرير، كان  – التقدميات -11

 .4مخسة شركاء يف املوارد، كما هو مبا يف اجلدول 

 

 شرناء يف املوارد من املمولة التقدميات -4اجلدول 

 اجلهات املاحنة

 التقهههههههههههههههدميات

الههههههدوالرات )آالف 

 األمريكية(

 التقههدميات املسهه دة

)آالف الهههههدوالرات 

 األمريكية(

 070 4 305 6 الواليات املتحدة األمريكية

 000 3 000 3 الصندوق املشيك لألعمال اإلنسانية يف السودان

 240 3 620 1 عرنسا

 428 1 428 1 اململكة املتحدة

 151 1 151 1 االحتاد األوروبي

 143 1 715 إيطاليا

 41 41 كولومبيا

 أملانيا
 

100 

 الربازيل
 

150 

 323 14 260 14 اجملموع

 

دعمت التقدميات بصورة رئيسية برامج قطرية رئيسية يف ستة بلدان، )أي، جنوب السودان وادورية أعريقيا  -12

كانون الثاني /يناير 1يف املائة من كاعة التقدميات با  70الوسطى ومدغشقر والسودان والصومال والنيجر( متثل أكثر من 

 .2015كانون األول /ديسمرب 31و  2015
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 تقدميات الصندوق للربامج القطرية -5اجلدول 

 البلدان

 التقدميات

الههههههههدوالرات  آالف)

 األمريكية(

 اتاملس د

الههههههدوالرات  آالف)

 األمريكية(

 600 3 600 3 جنوب السودان

 600 700 1 العامل

 651 1 651 1 ادورية أعريقيا الوسطى

 240 3 620 1 مدغشقر

 029 1 224 1 أعريقيا اإلقليمية

 115 1 215 1 السودان

 128 1 128 1 الصومال

 951 951 النيجر

   300 إندونيسيا

   200 مصر

 150 150 ميكرونيزيا

   150 ميامنار

 100 100 أعضانستان

 90 90 اليمن

   90 إثيوبيا

 50 50 مالي

 41 41 كولومبيا

 150   هايض

 428   سوريا

 323 14 260 14 اجملموع

 

 بل العري  مّكنت التقدميات الض وعرها الصندوق اخلاص املنظمة من تناول ًموعة أولويات األمن الضذائي وس -13

يف جنوب السودان، معززة التنسيق ومساهمة يف تقييمات االحتياجات وختطريط االسرتجابات. وكانرت هرذه التقردميات      

حامسة األهمية ملشييات مدخالت سبل العي  يف الوقت املناسب للسكان النازحا بسبب النزاع وللمجتمعات احملليرة  

انعدام األمن الضذائي، لتمكيندا من املشراركة يف أنشرطة إنتاجيرة    املضيفة يم، كما لألسر املعيشية املنكشفة على خماطر 

كزراعة احملاصيل وصريد األمسراك. وباإلضراعة إىل ذلرك، دعمرت املنظمرة إنشراء نظرام عّعرال لتقرديم خردمات الصرحة             

يف  عاجلتدرا ومالثرروة احليوانيرة    أمراغ الثروة احليوانية وتطعريم يف الوقت املناسب ملراقبة  احليوانية، وأدارت محالت

 املناطق املعرضة للخطر.

 

دعمرا  لسربل العري  وعرززت      اخلراص  منحدرا الصرندوق   يف ادورية أعريقيا الوسطى، وّعرت التقدميات الض -14

القدرات اإلنتاجية لصضار املزارعا املتضررين من األزمات األمنية املستمرة. وقرد سراعدت املنظمرة اجملتمعرات احملليرة      

اطر على استعادة اعتمادها على النفس بتوعري البذور واألدوات اليدوية للموسم الزراعي الرئيسي يف عام املنكشفة على املخ
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ودعم ًموعات املزارعا يف عمليات إكثار بذور ذات جودة. وباإلضاعة إىل ذلك، جرى تعزيز قدرة النسراء علرى    2015

 –من خالل نظام توعري وقرروغ   –ضاعرا  مع الدعم املالي التكّيف والصمود من خالل التدريب على اإلنتاج املستدام، مت

 لالخنراط يف أنشطة توليد للدخل وتنويع سبل العي .

 

املنظمرة مرن أن تنجرز يف الوقرت املناسرب برنرامج        اخلاص الصندوق وعرها الض يف مدغشقر، مكنت التقدميات -15

نشطة الدعم التق  ووضع املواد الضرورية لرصد ومراقبة االستجابة لضزوات اجلراد. وكانت التقدميات حامسة يف توعري أ

الضزوات يف مواقعدا مسبقا. ومشلت التقدميات متديد خدمات طائرات ايليكوبي الجتناب إندراء عمليرة املسرح اجلروي     

 .دةجدي مرحلة وبائيةوظدور وعمليات املكاعحة. وكانت هذه املساهمة حامسة يف منع التدهور السريع حلالة اجلراد 

 

للمزارعا مرن أصرحاب احليرازات الصرضرية والرعراة بتحسرا        اإلنتاجيةيف السودان، عززت املنظمة القدرات  -16

إمكانية حصويم على تكنولوجيات جديدة ووارسات زراعة وتربية حيوانات مستدامة، جنبا  إىل جنب مع تعزيز إدارة 

اجملتمعات احمللية املضيفة املنكشفة على املخاطر وتلقى املشردون والعائردون  املوارد الطبيعية. ويف منطقة دارعور، تلقت 

 تدريبا  على إنتاج اخلضروات وعلى املناولة ما بعد احلصاد واإلدارة املتكاملة لآلعات. –ومعظمدم من النساء  –حديثا  

 

خلاص أمواال  لتمويل تعزيز قردرات  كجزء من خطة استجابة املنظمة إلعصار النينو يف الصومال، قّدم الصندوق ا -17

األسر املعيشية املنكشفة علرى املخراطر يف املنراطق الرض  تمرل أن تضررر مرن الفيضرانات علرى االسرتعداد للفيضرانات            

النينو، واالستجابة يرا والتعرايف مرن آثارهرا. وقرد      ظاهرة احملتملة، الض تياوح من الشديدة إىل الشديدة جدا  املرتبطة ب

ضفاف األندار والسدود وجرى القيام بأنشطة تتعلق بصحة املاشية لبناء قدرتدا على الصمود وتقرديم دعرم لسربل    ُعززت 

 العي  جملتمعات تربية األمساك الندرية.

 

يف النيجر، دعمت تقدميات الصندوق اخلاص تنسيق "ًموعة األمن الضذائي" وتيسري البدء بتدخالت مشيكة  -18

لعاملي لدعم جدود الصمود والتكيف الض تقودها احلكومة. ويف هذا الصدد، عززت األنشطة الزراعية مع برنامج األغذية ا

والرعوية الض تقوم بدا املنظمة إنتاجية األراضي الض أعاد تأهليدرا برنرامج األغذيرة العراملي، وذلرك مرن خرالل تروعري         

كمرا بوشرر بالتردريب مرن خرالل املردارس امليدانيرة        مدخالت زراعية وخدمات إرشاد رعيعة اجلودة يف الوقت املناسب. 

 للمزارعا والرعاة لتحسا القدرات بشأن املمارسات الزراعية وتقنيات إدارة املياه وإدارة الثروة احليوانية.

 

 الصندوق الدّوار   -باء

 

خلرباء الطروارئ، وكرذلك   لصندوق الدّوار النشر السريع ا يفاملتضمنة التنسيق يف  االت الطوارئ" تيّسر ناعذة " -19

 املواعقرة  مّترت  املاضرية،  السرنة  تعزيز الفرق املوجودة لدعم أنشطة إضاعية أو سد ثضرات التمويل القصرية األجل. وخالل

 إقامرة ( 2) امليدانيرة   املكاترب  يف القردرات  وتعزيرز  األساسيا الطوارئ ملوظفي السريع النشر( 1) لدعم خمصصات على
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 .املكتبيرة  التجديرزات  مرن  وغريهرا  كومبيوتر وأجدزة أساسية اتصاالت معدات توعري( 3) ية مكاتب وتسديالت لوجست

 ويبا اجلدول التالي ختصيص املوارد حسب البلد:

 

 التنسيق يف  االت الطوارئ -6اجلدول 

 البلد
 املخصصهههات املوافهههق عليهههها  

 الدوالرات األمريكية( آالف)

 38 بوروندي

 36 الكامريون

 52 أعريقيا الوسطىادورية 

 18 تشاد

 224 ادورية الكونضو الدميقراطية

 167 إثيوبيا

 94 العراق

 100 األردن

 75 لبنان

 82 ليسوتو

 12 مدغشقر

 381 ميامنار

 100 نيبال

 79 النيجر

 91 نيجرييا

 53 بابوا غينيا اجلديدة

 50 الصومال

 80 ةسوري

 100 أوكرانيا

 100 عانواتو

 99 الضربية وقطاع غزةالضفة 

 74 أعريقيا اإلقليمية

 100 شرق أعريقيا

 40 جنوب أعريقيا

 245 2 النشر السريع –جمموع املخصصات 

 

أنشطة تقييم االحتياجرات يف بدايرة    الدّوارالصندوق  املتضمنة يفتقييم اال تياجات ووضع الربامج متول ناعذة  -20

نّفرذت خرالل   قرد  لدعم املنظمة وشركائدا يف احلصول على املعلومات الالزمة لوضع برنامج اسرتجابة سرريعة. و   اتاألزم

 .7لربامج يف البلدان املبينة يف اجلدول لوضع و الحتياجاتل تقييمالتقرير، عمليات دذا الفية املشمولة ب
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 تقييم اال تياجات اتخمصصات بعث -7اجلدول 

 البلد
 املوافق عليهااملخصصات 

 )آالف الدوالرات األمريكية(

  170 أعضانستان

 57 ألبانيا

 43 بنا وتوغو

 28 بوركينا عاسو

 13 الرأس األخضر

 49 الكامريون

 38 تشاد

 20 ادورية الكونضو الدميقراطية

 90 إثيوبيا

 10 الكامريون

 21 غينيا بيساو

 50 العراق

 12 األردن

 30 كينيا

 72 ليربيا

 39 ليبيا

  45 مدغشقر

 57 مالوي

 83 مالي وكوت ديفوار

 40 موزامبيق

  150 ميامنار

 76 ناميبيا وأنضوال

 100 نيبال

  43 النيجر

 49 نيجرييا

 50 باكستان

 100 بابوا غينيا اجلديدة

 8 باراجواي

 20 الفلبا

 40 سرياليون

 52 الصومال

 43 السودان

 25 سوازيلند

 51 سورية

 108 أوكرانيا

 76 عانواتو
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 البلد
 املوافق عليهااملخصصات 

 )آالف الدوالرات األمريكية(

 100 الضفة الضربية وقطاع غزة

 20 اليمن

 43 زميبابوي

 110 أعريقيا اإلقليمية

 86 أمريكا الوسطى

 30 احمليط ايادئ

 343 2 تقييم اال تياجات-جمموع املخصصات

 

الصندوق الدّوار يف أعقراب مصرادقة   يف إطار  3نافذة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى  أنشئت -21

 وضرع ( 1) تركز هذه الناعذة على اجملاالت السرتة التاليرة:  . 6جلنة املالية عليدا يف دورتدا السابعة واألربعا بعد املائة

 من الطوارئ حلاالت التأهب قدرات بناء( 2) وصيانة هذِه اإلجراءات  3 املستوى من الطوارئ حلاالت مالئمة إجراءات

  3 املسرتوى  مرن  للتعامرل مرع الطروارئ    الوكراالت  برا  العمليرات  يف املشاركة( 4) التنظيمي  التأهب( 3)  3 املستوى

 .3 املستوى من الطوارئ حلاالت االستجابة( 6)  3 من املستوى الطوارئ حاالت متارين حماكاة( 5)

 

 التأهب

 

 ، ُوضعت، من"صيانة هذه اإلجراءات 3 املستوى من الطوارئ حلاالت مالئمة "وضع إجراءات من ضمن ًال -22

املنظمرة   كتّيرب "و ،3 املستوى من الطوارئ حلاالت لالستجابة تشضيلية موحدة واسعة، إجراءات مشاورة عمليات خالل

 .3 املسرتوى  من الطوارئ حلاالت االستجابة لتيسري مالئمة وتوجيدات وأدوات ،"الطوارئ حلاالت واالستجابة للتأهب

تشررين الثراني   /يف حراالت الفلربا )نروعمرب    3وكانت هذه املواد ضرورية ضرورة حيوية لتأطري تفعيل املنظمرة للمسرتوى   

( والرريمن 2014شررباط /( وجنرروب السررودان )عربايررر2013كررانون األول /( وادوريررة أعريقيررا الوسررطى )ديسررمرب2013

 (.2015)يوليو/متوز 

 

" أنشرطة حتديرد وتفصريل    3املستوى  من الطوارئ حلاالت التأهب قدرات بناء "دعمت املوارد من ضمن ًال  -23

للتأهب، أي اجملاالت الفّعالة الرئيسية الض ينبضي أن ُيبنى حويا التأهب التنظيمي. كما سراهمت   األساسية" "اللبنات

ويرهرا مرن ضرمن ًرال "التأهرب      الطارئة، الض جرى املزيد مرن تط  االستجابة يف تعريف إطار واسع لقائمةاملوارد  هذه

التنظيمي" بددف متكا التعّرف السريع على املوارد البشرية املؤهلة وتعبئتدا لدعم االسرتجابة حلراالت الطروارئ. كمرا     

 و.ي/ العمل املبكر" يف سياق أزمة النيناإلنذار املبكر مكن هذا اجملال املنظمة من إطالق إطار "

 

                                                      
 FC147/8الوثيقة   6
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"، مّكرن  3عمليرات املشريكة برا الوكراالت يف حراالت الطروارئ مرن املسرتوى         من ضمن ًال "املشاركة يف ال -24

الصلة املشيكة برا الوكراالت، عضرال عرن االضرطالع  سرؤولياتدا        التمويل املنظمة من املشاركة يف كاعة العمليات ذات

 "ًموعرة األمرن الضرذائي".    ( وكالوكالرة املشراركة يف قيرادة    IASCكعضو يف اللجنة الدائمرة املشريكة برا الوكراالت )    

"، سراهمت املنظمرة يف متررين احملاكراة الرذي قامرت بره        3املسرتوى   مرن  الطوارئ ويف ًال "متارين احملاكاة حلاالت

"ًموعة األمن الضذائي" العاملي بددف حتسا كفاءة االستجابة حلراالت الطروارئ يف األمرن الضرذائي وإعرداد مروظفا       

 ليلعبوا دور منسقا جملموعة األمن الضذائي أو مديرين لعمليات إدارة املعلومات. ميكن نشرهم يف بيئات ميدانية

 

  املوارد املخصصة وعقا للتقدم احملرز. 8ترد يف اجلدول  -25

 

 3من املستوى متويل نافذة التأهب حلاالت الطوارئ  -8اجلدول 

 املخصصات 3نافذة التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى 

 (األمريكية الدوالرات آالف)

 330 وضع وصيانة اإلجراءات املناسبة

 350 3بناء قدرات التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى 

 420 التأهب التنظيمي

 400 املشاركة يف العمليات املشيكة با الوكاالت

 200 3متارين احملاكاة حلاالت الطوارئ من املستوى 

 700 1 ًموع املخصصات

 

 ستجابةاال

 

" إجرراءات االسرتجابة   3دعمت األموال املخصصة من ضمن ًال "االستجابة حلاالت الطوارئ مرن املسرتوى    -26

، الذي ُيعّرف بأنه توعري املوارد يف غياب تقييمات احتياجات وخطط اسرتجابة مفصرلة.   "بال أسف"الفورية على أساس 

 ألنشطة استجابة للطوارئ يف اليمن. "بال أسف"وخالل الفية املشمولة بدذا التقرير، ووعق على موارد على أساس 

 

 3من املستوى  متويل االستجابة حلاالت الطوارئ -9اجلدول 

 3من املستوى  الطوارئاالستجابة حلاالت 
 املخصصات

 (األمريكية الدوالرات آالف)

 500 اليمن

 500 جمموع املخصصات

 

أزمة إنسانية حرادة طرال أمردها. و تراج      متفاقما، 2015ال يزال النزاع يف اليمن يتصاعد منذ مارس/آذار عام  -27

إنسانية. ويؤثر الصراع الدائر تأثريا  بالضا  علرى الرواردات    مليونا  مساعدة 26مليون من السكان البالغ عددهم  21.1،و 

يف يوليو/متروز   3الضذائية وشبكات النقل وإمدادات السوق. ويف أعقاب إعالن املنظمة استجابة حلالة طوارئ من املستوى 
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ابرات  ، جرى ختصيص أموال من الصندوق اخلاص لدعم أنشطة الشرراء وتعبئرة اجملتمعرات احملليرة و"خط    2015عام 

االتفاق" مع الشركاء. وقد دعمت املنظمة اإلنتاج احمللي لألغذية ومحاية سبل عي  السركان الرريفيا املنكشرفا علرى     

توعري مدخالت كسب  2015كانون األول /ذات األولوية حتى ديسمرب املخاطر انكشاعا  خطريا. ومشلت ًاالت التدخل

اج مصايد األمساك والثرروة احليوانيرة. وباإلضراعة إىل ذلرك، جررى القيرام       العي  إلنتاج الدواجن واحلدائق املنزلية وإنت

بالقسرائم   بأنشطة لتعزيز إمدادات املياه وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، باإلضراعة إىل حترويالت نقديرة وحترويالت    

  يز على اجملموعات النسائية.لدعم أنشطة توليد للدخل مرتبطة بإنتاج مواد غذائية ذات قيمة غذائية عالية، مع اليك

 

 املكون الربناجمي   -جيم

 

مليرون دوالر   8.7بدرذا التقريرر    املشرمولة  الفرية  يف إطار املكون الربناًي للصندوق اخلاص، ُخّصرص خرالل   -28

 أمريكي على النحو التالي:
 

 6.1  الزراعية   املستلزمات لتوعري االستجابة قدرة ضمن إطار ناعذةأمريكي مليون دوالر 

 مليون دوالر أمريكي لربنامج الكوارث املفاجئة. 2.6و 

 

 الزراعية املستلزمات لتوفري االستجابة قدرة نافذة

 

بلدا لدعم  14مليون دوالر أمريكي لر  6.1الزراعية، ُخّصص  املستلزمات لتوعري االستجابة قدرة من ضمن ناعذة -29

 برناًية لألزمات. أكثر املساعدة الزراعية الطارئة احلرجة التوقيت أثناء تطوير استجابة
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 الزراعية املستلزمات لتوفري االستجابة قدرة نافذةمتويل موّفر يف إطار  - 10اجلدول 

 نوع التدخل البلد
 املخصصات

 (األمريكية الدوالرات آالف)

 الرأس األخضر

دعم طارئ لتمكا األسر املتضررة من االنفجار الربكراني يف  

بتروعري مردخالت زراعيرة     إنتاجدرا  جزيرة عوغو من إعرادة 

 ومدخالت ثروة حيوانية ضرورية ضرورة حيوية

210 

 ادورية أعريقيا الوسطى

مسرراعدة طارئررة لألسررر املعيشررية الزراعيررة املنكشررفة علررى  

باألزمة يف ادورية أعريقيا املخاطر يف املناطق األكثر تضررا  

 الوسطى

548 

 ادورية الكونضو الدميقراطية

زيادة قدرة اجملتمعات احمللية املتضررة من النرزاع املسرلح   

يف مشررال كيفررو وجنرروب كيفررو علررى الصررمود والتكيررف    

بتحسا التأهب وقدرات االسرتجابة يف مواجدرة األزمرات    

 والتدديدات املفاجئة

419 

 لبنان

 املخراطر  على للمزارعا اللبنانيا املنكشفا طارئة مساعدة

لتعزيرز   النرازحا والسروريا   باألزمة يف سرورية  املتضررين

 أمندم الضذائي

300 

 مدغشقر
 2014/2015مكاعحررة اجلررراد عررام   دعررم طررارئ حلملررة 

 للتصدي لبالء اجلراد يف مدغشقر
620 

 مالوي
إنتاج  الستئناف أصحاب احليازات الصضرية طارئة مساعدة

 احملاصيل يف املناطق املتضررة من الفيضانات يف مالوي
550 

 نيبال
الستعادة نظام الزراعة املتضرر بالزلزال الذي  طارئة مساعدة

 وقع يف وسط نيبال دعما  لألمن الضذائي وسبل كسب العي 
500 

 أعريقيا اإلقليمية
بأزمرة   املتضررة املخاطر على لألسر املنكشفة طارئة مساعدة

 مشال شرقي نيجرييا
520 

 رواندا
استجابة طارئة سريعة لتفشي مرغ "تعّرق الكساعا الرب "  

 يف رواندا
30 

 السودان

يف ًرالي األمرن الضرذائي وسربل كسررب      تردخالت طارئرة  

املتضرررررين  املخررراطر العررري  للسررركان املنكشرررفا علرررى

بالصراعات والكروارث يف واليرات غررب وجنروب دارعرور      

 والنيل األزرق

300 

 أوكرانيا

عوريرة يف ًرالي األمرن الضرذائي والتضذيرة       طارئة مساعدة

بالنزاع  بتوعري مدخالت حامسة للماشية يف املناطق املتضررة

 يف منطقض دونتسك ولوهانسك

300 

 عانواتو
دعرم طررارئ إلعررادة إرسراء األمررن الضررذائي يف اجملتمعررات   

 "بام"احمللية املتضررة من "اإلعصار االستوائي 
330 

 الضفة الضربية وقطاع غزة
من يعانون اخنفاغ األمن الضرذائي   عي  دعم طارئ لسبل

 يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية يف قطاع غزة
475 

 اليمن
املخرراطر  علررى حتسررا أوضرراع األسررر املعيشررية املنكشررفة 

 وحتسا وضع األمن الضذائي والتضذية يف حماعظة صعدة
1 000 

 102 6 اجملموع
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املتضرررة  وإىل األمرن الضرذائي    تفتقرر لألسرر الرض    النطاق أكثر عأكثر أهميرة حيويرة  الصضري  األغذيةإنتاج  يكتسي -30

، عّطل الصدام املتصراعد والنرزوح أنشرطة السروق والتجرارة وكسرب العري ،        2015بالنزاع يف اليمن. ومنذ مارس/آذار عام 

 الزراعيرة   املسرتلزمات  لتروعري  االسرتجابة  قردرة  . وقد مّكنرت أمروال ناعرذة   يدية أصال املضذائي المن األحالة  وأدى إىل تفاقم

يف الصندوق اخلاص األسر املتضررة من احلفاظ على قدرتدا على احلصول على أطعمة مضذية، كراللحوم ومنتجرات األلبران،    

طة كسرب عري  تقروم    وما يتصل بذلك من دخل. وتركز تدخالت املشروع،  ا يف ذلك إنتاج الدواجن والعسل، علرى أنشر  

 عيدا املرأة بدور نشط.

 

 الصرندوق  يف الزراعيرة  املسرتلزمات  لتروعري  االسرتجابة  قردرة  أمكن باألموال احلرجة التوقيت الض وعرتدا ناعذة -31

يف مدغشرقر. عفري ندايرة     2014/2015خرالل عرام    اجتناب تعطل عمليرات مكاعحرة اجلرراد الواسرع النطراق      اخلاص

، واجه الربنامج الذي مدته ثالث سنوات نقصرا  يف األمروال كران ميكرن أن يتسربب يف إندراء       2015يناير/كانون الثاني 

 عمليات املسح واملكاعحة الواسعة النطاق قبل األوان. ويف تلك اللحظة احلرجة، أتاحت أموال الصندوق اخلاص للمنظمرة 

 التردهور السرريع   ذه املسراهمة ضررورية ملنرع    احملاعظة على العمليات على األرغ واجتناب انقطاع الربنامج. وكانرت هر  

 .وحدوث مرحلة وبائية جديدةيف وضع اجلراد 

 

اسرتطاعت املنظمرة    اخلراص  الصندوق يف الزراعية املستلزمات لتوعري االستجابة قدرة بفضل مساهمات من ناعذة -32

الست. عقرد كفرل تروعري املردخالت      ةتوعري دعم زراعي عوري لألسر املتضررة من الفيضانات يف مقاطعات مالوي اجلنوبي

اسرتددعت املاشرية الصرضرية اسرتعادة القردرة اإلنتاجيرة لألسرر الزراعيرة          إلكثار البذور وقسائم توزيع للبذور وتردخالت 

املشرروع أيضرا  أنشرطة     املخراطر، نفرذ   علرى  املتضررة. وباإلضاعة إىل تلبية االحتياجات احلرجة املباشرة لألسر املنكشرفة 

 لألسر الض ترأسدا نساء لتعزيز قدراتدا وجعل سبل كسب عيشدا مرنة قابلة للصمود. تدريب، وخاصة

 

 ادوريرة  ضررا  عادحا  بقردرات اإلنتراج وأوهرن سربل كسرب العري  يف       االستقرار أحلق استمرار الصراع وعدم -33

 اخلراص  الصرندوق  يف الزراعيرة  ماتاملستلز لتوعري االستجابة قدرة الض وعرتدا ناعذة الوسطى. وقد مكنت األموال أعريقيا

 نقرص  بفرريوس  املتضرررة  واألسرر  والفتيات النساء وخاصة – انكشاعا  على املخاطر األكثر لألسر عورية من تقديم مساعدة

 وذلرك بتزويرد هرذه األسرر ببرذور احملاصريل واخلضرروات إىل جانرب أدوات صرضرية متكندرا            - اإليدز/البشرية املناعة

من زيادة إنتاجدا. كذلك ُدعمت اجلمعيات النسائية وًموعات الشباب يف املناطق الريفية لزيادة قدرتدا علرى الصرمود   

 سرا التماسرك االجتمراعي    والتكيف مرن خرالل تعزيرز املدرارات اإلنتاجيرة وحتسرا توليرد الردخل، مرا سراهم يف حت          

 على مستوى اجملتمع احمللي.

 

على مشرال شررقي نيجرييرا والنيجرر والكرامريون حترديات        2015عرضت هجمات بوكو حرام منذ بداية عام  -34

الضرذائي   معقدة ومتعددة األوجه، إذ أّدت زيادة الضضوط النااة عن التحركرات السركانية إىل الترأثري سرلبا  علرى األمرن      

ملدخالت الزراعيرة واللروازم البيطريرة    ا من تزويد ية اللذين كانا ميديا أصال . ومّكنت مساهمات الصندوق اخلاصوالتضذ

 من الالجئا وللمجتمعات املضيفة دعما  لسبل كسب العي . املخاطر على واألعالف بسرعة للفئات املنكشفة
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اسرتجابة املنظمرة لالحتياجرات     اخلراص  الصندوق يف الزراعية املستلزمات لتوعري االستجابة قدرة ناعذة دعمت -35

العاجلة للمزارعا أصحاب احليازات الصضرية املتضررين بالزلزال يف نيبال، بددف ضمان اسرتئناعدم سرريعا  ألنشرطتدم    

رجة التوقيرت  الزراعية واحليلولة دون وقوع املزيد من الضرر على إنتاج املاشية والدواجن. واستكمل توعري املدخالت احل

الثروة احليوانية بالتدريب على استخدام البرذور احملسرنة وعلرى املمارسرات      لصحة الطارئة إلنتاج احملاصيل واملساعدة

 حسب العلوم الزراعية.

 

أيضا  الدعم الالزم  اخلاص الصندوق يف الزراعية املستلزمات لتوعري االستجابة قدرة قّدم التمويل من ناعذة -36

 تالية: لألنشطة ال
 

 يف البيئات احلضرية وشبه احلضرية دعما  إلنشاء وحدات  املخاطر على يف "قطاع غزة"، تلقت األسر املنكشفة

إنتاج زراعي على نطاق صضري لتنويع الضذاء ومصادر الدخل. وقد دعمت املنظمة خدمات الطب البيطري 

إىل حتسا رصد ومراقبة إنفلونزا الطيور التابعة لوزارة الزراعة يف جدودها الرامية  احليوانية والصحة

 يا  واالستجابة

 من النازحا داخليا والعائدين واجملتمعات املضيفة يف مشال وجنوب كيفو  املخاطر على تلقت الفئات املنكشفة

 يف ادورية الكونضو الدميقراطية الدعم يف شكل ًموعات من الوسائط الزراعية تتكون من بذور وأدوات، 

تدريب على املمارسات الزراعية اجليدة. وأنشئت خمزونات بذور اسياتيجية مسبقا  احتياطا   إىل جانب

  ةاملداهملألخطار واألزمات 

  دعم التمويل من الصندوق اخلاص التعايف يف عانواتو من اإلعصار االستوائي "بام"، مستعيدا  اإلنتاج الزراعي

 ظ األغذية  بتوزيع بذور اخلضار وزيادة املعرعة بإنتاج وحف

 حرجة التوقيت ملاشية األسر املتضررة بالصراع يف دونيتسك وولوهانسك يف أوكرانيا.  ُقّدمت مساعدة طارئة

 عتلقت األسر الصضرية علفا  حيوانيا  لضمان بقاء أصويا من الثروة احليوانية 

 للزراعة والثروة احليوانية  األزرق، ُقّدمت مدخالت طارئة والنيل دارعور وجنوب غرب واليات يف السودان، يف

لألسر املتضررة بالنزاع واجلفاف والفيضانات، وبصورة رئيسية للنازحا داخليا  والعائدين واألسر املضيفة 

 وذلك لتحسا حالة األغذية والتضذية، كما جرى تعزيز قدرات العاملا  املخاطر، املنكشفا ايعا  على

 وانية جلعل خدمات الصحة احليوانية أكثر استدامة احمللي يف ًال الصحة احلي يف اجملتمع

 املتضررون باألزمة يف سورية بذورا  هجينة رعيعة اجلودة  املخاطر على تلقى املزارعون اللبنانيون املنكشفون

 لتعزيز إنتاجدم للخضروات على نطاق صضري، باإلضاعة إىل تدريبدم لتحسا إنتاج احلليب 

  ملتضررة باالنفجار الربكاني يف الرأس األخضر دعما  لتمكيندم من استعادة سبل من األسر ا 150تلقى أكثر من

كسب عيشدم، إذ تلقوا بذور خضروات وأدوات ري صضرية ومواشي صضرية وأدوات إلنتاج اجلنب. وُأكملت 

 هذه املدخالت بتدريب تق  لتحسا مدارات اإلنتاج  

 من تكثري أنواٍع  املخاطر يازات الصضرية املنكشفا علىيف رواندا، استفاد مزارعو الكساعا من أصحاب احل

 . كما أن محلة تلقيح ملاشية األسر املعيشية "الب  الكساعا تعّرق"مقاومة لألمراغ استجابة لتفشي مرغ 

 على احلدود مع بوروندي محتدا من انتشار األمراغ احليوانية.
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 نافذة الكوارث املفاجئة

 

مليرون دوالر يف ناعرذة الكروارث املفاجئرة ضرمن       2.6خالل الفية الض يشملدا التقرير، أسردمت النررويج برر     -37

 الصندوق اخلاص.

 

 املفاجئة الكوارث نافذة ضمن التمويل -11 اجلدول

 املستلم املبلغ املاحنة اجلهة املستفيد البلد

 (األمريكية الدوالرات آالف)

 549 2 النرويج نيبال

 

 اجملموع
2 549 

 

 تردمري  عرن  عضرال  بشررية،  سرائر خب متسرببا   نيبرال،  وسرط  7.8 قوتره  زلرزال  ضررب  ،2015 نيسان/أبريل يف -38

 الكروارث مرن ناعرذة    املقردم  التمويرل . عكران  سربل العري  األخررى    وأصرول  احليوانية والثروة الزراعية البذور خمزونات

 أصرحاب  للمرزارعا  الزراعرة  علرى  القائمرة  العري   سربل  سرتعادة ال طارئرة  مساعدة تقديم حاسم األهمية لضمان املفاجئة

عررب   املناسرب  الوقرت  يف التمويرل . عقرد مّكرن   تضررا األكثر املقاطعات من ست يف بالزلزال املتضررين الصضرية احليازات

 الزراعري  اإلنتاج الستئناف املخاطر على منكشفة أسرة ألف 130ملا يقارب  تق  ودعم مدخالت الصندوق اخلاص توعري

 .احليوانية الثروة أصول ومحاية

 

 املبكر العمل نافذة

 

 تريليرون  1.5برر   2013و 2003 عرامي  يف الفية برا  تسببت الطبيعية األخطار عن النااة الكوارثأن  ُيقّدر -39

  األضررار  مرن  كّلفرت  الكروارث  هرذه أن  ُيقرّدر  وحردها،  الناميرة  البلدان يف. والعامل أ،اء يف قتصاديةاال ضرارمن األ دوالر

 ألخطرار انكشراعا  علرى ا   أكثرر الرذين   . ومعظرم سرمة ن مليراري بلرغ   وأن عدد املتضررين مليار دوالر 550 حواليما قيمته 

 املرزارعا  وصرضار  الضرذائي  الفقررية املفتقررة إىل األمرن    األسرر هرم مرن    املتطرعة، املناخية األحداث ذلك يف  ا الطبيعية،

 املتجرددة.   الطبيعيرة  املروارد  مرن  الرذين يكسربون عيشردم    الضابات، على املعتمدة واجملتمعات األمساك وصيادي والرعاة

 إارالي  مرن  املئرة  يف 22 توسرط يف امل ميرتص  الناميرة  البلردان  يف الزراعري  القطراع  املنظمة أنأجرتدا  دراسة وجدتوقد 

عقرط   النظرر  عنرد  املائة يف 25إىل  نسبةال رتفعوت الطبيعية، اإلخطار عن النااة الكوارثالض توقعدا  واخلسائر األضرار

 تضرري  فراقم . ويواألعاصرري احللزونيرة  االستوائية  واألعاصري واألعاصري والفيضانات اجلفافك باملناخ، املتصلة الكوارث يف

 .وشدة وتكلفة تواترا  أكثر أصبحت الض الصدمات، آثار املتزايدة املناخية والتقلبات املناخ

 

 الشرروع علرى   املردني  واجملتمع الوطنية احلكومات مع العمل من املنظمة لتمكا مبكر إنشاء ناعذة عمل جيري -40

 محايرة هرو   وايردف . بالتضذيرة  الصرلة  ذات والقطاعرات  واألغذيرة  للزراعرة  التحديرد  وجه على استباقي، مبكر عمل يف
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 األمسراك  وصريادي  والرعراة  املرزارعا  صرضار  ي عر  سربل وصرمود   مرونرة  بزيرادة  للخطرر،  املعرضة احمللية اجملتمعات

 احلراالت  اخنفراغ  املتوقعرة  النترائج  وتشرمل . الضذائيرة  النظم وصمود مرونة وزيادة الضابات، على املعتمدة واجملتمعات

 الكروارث  توقرع ب بكرر . وسرتقوم ناعرذة العمرل امل   الكروارث  عرن  الناارة  اخلسرائر  وتفرادي  االسرتجابة  وتكراليف  الطارئة

 وتفشري (، القصروى  احلررارة  ودرجرات  والفيضانات اجلفاف حاالتاملتطرعة )ك املناخيةاألحداث  ذلك يف  ا الطبيعية،

 .املعقدة الطوارئ وحاالت( واجلراد واحملاصيل املاشية أمراغ)ك واألمراغ اآلعات

 

 قبل ولكن وشيك، خطر على التعرفجرد  جترى  الض األنشطة بأنه عّرفُي الذي املبكرالعمل  ناعذةال ستدعم -41

  بكررة امل جرراءات . وسرتمّول الناعرذة اإل  العري   كسرب  سربل تلحرق ضرررا  ب   أو الزراعرة  قطراع  يف خسائر تكبد كارثة وقوع

الطارئرة   االسرتجابة  قردرات  تعرزز ( 3) أو متوقرع   حردث  آثرار  ختفيرف ( 2)  وشيكة كارثة( حتول دون وقوع 1الض )

 .هادعةتأهب  استثمارات خالل من وشيك،حمدد  لتدديد

 

 . سربل العري  األساسرية    أصرول  علرى  باحلفراظ  عليدرا املنعكسرة   اآلثرار  وختفرف  العي  سبل ناعذةستحمي ال -42

  السريطرة  ،)ختفيرف القطعران وإعرادة إنشرائدا     املاشرية لرر:   الدعم تقديم املؤهلة املبكرة على اإلجراءات مثلةومن با األ

 احملاصريل  إنتراج و  (املاشية سرقة من للحّد وختفيف حّدة الصراعات ،املأوي التضذية،إمدادات املياه،  األمراغ، على

 املائيرة،  املروارد  إدارة الزراعيرة، القائمة على العلوم  املمارسات تكييف التنبؤات اجلوية، أساس على عن املناخ املشورة)

 إدارة الصريد،  معردات  توريرد ) واحلراجرة  األمسراك  مصرايد و  (احملاصيلختزين  النباتات، وقاية املدخالت، إمدادات

(. العري   كسرب لمرنحح  تقديم و عرص العملتوليد  األمان  شبكات) الريفية املناطق يف والعمالة الدخلو  (احلريق خماطر

األغذيرة   خمزونرات بشرأن   االسرتباقية  السياسراتية  واقرف امل والتحليل املعلومات يف االستثمار سيدعم ذلك، إىل وباإلضاعة

 .والتجارة واألسواق

 

إعرداد   ذلك يف  ا األوضاع، تردتما  إذا سريعةال ستجابةاال لتمكا الالزمة التحضريية لألنشطة الدعم سيقّدم -43

 تقرديم  عمليرات  وبدء املوردين مع اتفاقات وضعو املا،ة  اجلدات مع واالتصال املقيحات وضعو البشرية  املوارد نظم

 لبردء  التمويرل  تروعري  سريتم . والتنسريق  دعرم و والتحليرل   والتقيريم  املراقبةو احملليا  الشركاء قدرة تعزيزو العطاءات 

 مرنح  توزيرع بشرأن   القررارات  لردعم  التحليليرة  القردرة  أيضا  الناعذة . كما ستمولالتنبؤات إىل استنادا  املناسبة التدخالت

 .املبكر العمل

 

 .أمريكي دوالر مليون 40هو  املبكر العملايدف املوضوع لناعذة  -44

 

 االستنتاجات -دال

 

 املنظمرة   قردرة  السرتمرار ضررورة حيويرة    ضرروري  الصندوق اخلاص حلاالت الطروارئ وأنشرطة إعرادة التأهيرل     -45

 . برالكوارث انكشراعا  علرى املخراطر     املتضرررين  السركان  ألكثرر عئرات   التأثري عاليةال السريعة الطارئة املساعدة على تقديم
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 التشرضيلية زيرادة قردراتدا   مرن   ميكندرا  وضرع  يف وتكون دااستجابات يف مرونة وأكثر أسرع تكون املنظمة من أن ميّكن وهو

 تعزيرز  يف حامسرا   الصرندوق اخلراص دورا    يلعرب . ومرا  كارثرة  وقروع لردى   واطراد سرعةاحلاجات ب تزدادعندما بسرعة 

 وضرع  يف املنظمرة  الصرندوق . كرذلك جيعرل   ملكاتبهذه ا تأهبباإلضاعة إىل تعزيز  القطرية، لمكاتبالتشضيلية ل قدراتال

الصرندوق  الرذي يروعره    التمويرل  يتيح ذلك، على وعالوة. 3من املستوى  الطوارئ حاالت يف دورها تلعب أنمن  ميكندا

سبل العي  على الصمود والتكيف جتراه  قدرة  زيادةاملتمثل بر " االسياتيجي، هدعدا حتقيقيف  اخلاص للمنظمة النجاح

الصرندوق  . كما يلعب الصدماتًابدة  على السكان قدرات حتسا إىليرمي  الذي"  هذا ايدف واألزمات التدديدات

 اسرياتيجيات سربل عري  النراس وعلرى      علرى  تركرز  أجرال   طولأ تعاونية استجابة تنسيق يف حامسا دورا  اخلاص أيضا

 لتصون وحتمي وتستعيد العاعية. احمللية مؤسساتدم قدرات حتسا عن عضالوتكيفدم،  صمودهم


