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 موجز
 

  منظمة األغذية والزراعة )الصنننننننندوحل اتاا( ميّكن الصنننننننندوحل اتاا طاالت الأوارة وأاشنننننننأة إعادة الت هيل
من اختاذ إجراءات سننننننريعة واعالة اسننننننتجابة للتاديدات والأوارة الأل تتعر   ا األغذية  لألمم املتحدة )الفاو(

حاملا يتم ت مني الذي يقّدم أموااًل  ( مكّون هو رأس املال العامل1والزراعة. وللصننننننننننننننندوحل مكواات ثالثة هي: )
بدء باألاشأة الزراعية وال عيشةاملمحاية سبل أجل  من لمستلزمات، للقيام مبشرتيات اورية لاملوارد يف شريكالتزام 

لدعم جاود املنظمة يف  اطسننننناج املتجددهو  مكّون (2جمدداً أو املسنننننااة يف االسنننننتجابات الفورية لأل مات  )
 ووضنننننننع الااما، واملباشنننننننرة باكراً يف إاشننننننناء وتعزيز قدرات الفرحل الوطنية طاالت الأوارة، ،تقدير االحتياجات

اء اإلاذارات اضننال عن تدابم مبكرة تتخذ جرّ  31واالسننتجابة طاالت الأوارة من املسننتوى  االسننتعدادوأاشننأة 
( مكّون برااجمي يقوم بتعبئة املوارد لدعم إطار برااجمي طاالت الأوارة 3  )املبكرة على املسنننننننننتوى امل سنننننننننسننننننننني

لزمات سننننننننننتجابة لتوام املسننننننننننتالواسننننننننننعة النأاحل أو يكّمل اسننننننننننرتاتيجياً الااما اقارية من خالل اااذة  قدرة اال
 الزراعية .

 خصص أمريكي مليون دوالر 207.6، تلقى 2016 األول/كااون ديسما 31وحىت  اتاا إاشاء الصندوحل منذ ،
، قياألاري منأقة السننننننننننناحلو الكوارث املفاجئة،  مثللااما واسنننننننننننعة النأاحل ) أمريكي مليون دوالر 102.0مناا 
 ،وات اقرادغز و إافلوازا الأيور الشننننننننننننننندينندة العنندوى، و  املننناخيننة، نينيوالواالسننننننننننننننتجننابننة لظنناهرة  القرن األاريقي،و 

يف إطار برااما اااذة قدرة االسننننننننننننننتجابة لتوام  أمريكي مليون دوالر 39.3 مبلغ أافق قدو  ( املمتدة واأل مات
 ىعل املكاتب القأرية مليون دوالر أمريكي إلاشنننناء أو تعزيز قدرات 20.0 مبلغ املسننننتلزمات الزراعية  واسننننتخدم

مليون دوالر أمريكي  8.2وخصنننص   السنننتجابة طاالت الأوارة ودعم تقديرات االحتياجات وغنننياغة الااماا
دوالر أمريكي  ماليني 3متت املسننااة مببلغ  وقد ،3واالسننتجابة طاالت الأوارة من املسننتوى  االسننتعدادلنااذة 

 مُقدّ لتمويل مشننننناريع طارئة اورية،  أمريكي مليون دوالر 308.5 اتاا الصنننننندوحل ومنح .العمل املبكرإىل اااذة 
، كان إمجايل 2016كااون األول /ديسننننننننما 31خالل الفرتة املشننننننننمولة رذا التقرير. ويف  مناا مليون دوالر 26.9

  اتاا للصننننننننندوحل الرغننننننننيد النقدي بلغ، يف حني أمريكي مليون دوالر 2.6 قد بلغ املسننننننننتحقة الداع السننننننننل 
 أمريكي. مليون دوالر 32.4 مقدار 2016 األول/كااون ديسما 31يف 

 
 

 المطلوبة من لجنة المالية اتالتوجيه
 

 اقط لإلحاطة مقّدمة الوثيقة هذه. 
 

 
  

                                                      
 .اج ة وتتأّلب استجابة على مستوى املنظمة حتلّ الكوارث واأل مات الواسعة النأاحل الأل   1
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 معلومات أساسية -أوالا 
 

 اتاا الصننننننننننندوحل إاشنننننننننناء ،2003 أيار/مايو شننننننننننار يف ُعقدت الأل املائة بعد الثااية دورهتا يف املالية قنة أيّدت -1
 ياتعمل بسنننننننننننرعة تبدأ أن من املنظمة متكني . .. غر ل)الصنننننننننننندوحل اتاا(  الت هيل إعادة وأاشنننننننننننأة الأوارة طاالت
 أعمال تنسنننننيقل وحدة وإقامة الوكاالت، بني املشنننننرتكة االحتياجات وتنسنننننيق تقدير أاشنننننأة يف باملشننننناركة وذلك الأوارة،
 جاة من التزام لىع اطصنول لدى املسنتلزمات لشنراء مسنبق متويل وتقدمي براجمية، ومشناريع برااجمي إطار وإعداد الأوارة،
 2ماحنة .
 
لفرتة األشنننار  ااات ب موال الصنننندوحل اسنننتالتهذا التقرير السننننوي وغنننفاً موجزاً للعمليات الرئيسنننية الأل  يقّدم -2

. ويتضنننننننننمن التقرير بيااات مالية تغأي هذه الفرتة، كما تغأي 2016ديسنننننننننما/كااون األول  31االثين عشنننننننننر املنتاية يف 
 . عمله اتاا الصندوحل بدأ نأ منذ املنصرمة 13 الناألعوام 
 

 الخاص الصندوق مكّونات   - ثانياا 
 
 ت مني يتم حاملا األموال يقدم الذي العامل، املال رأس هو مكّون( 1: )هي ثالثةمكواات  اتاا للصننننننننننننننندوحل -3

 أو جمدداً  الزراعية ألاشنننأةبا والبدء ملعيشنننةا سنننبل محاية ردف للمسنننتلزمات اورية مبشنننرتيات للقيام ،املوارد يف شنننريك التزام
 االحتياجات، تقدير يف املنظمة جاود لدعم املتجدد اطسننننننناج هو مكّون( 2)  ما أل مة فوريةال سنننننننتجابةالا يف املسنننننننااة
 واالسننننننتجابة هبالت  وأاشننننننأة قدراهتا، وتعزيز الأوارة طاالت الوطنية الفرحل إاشنننننناء يف مبكراً  واملباشننننننرة الااما، ووضننننننع
  الناجتة عن اإلاذارات املبكرة على املسننننننننتوى امل سننننننننسنننننننني ةاملبكر  األعمالاضنننننننناًل عن  33 املسننننننننتوى من الأوارة طاالت

 من التنفيذ جارية براما اسننننننننرتاتيجياً  يكّملأو  النأاحل واسننننننننعة أوارةلل حمددة براماعلى  عملال لدعم يرااجمب مكّون )3)
  .الزراعية املستلزمات لتوام االستجابة قدرة  اااذة خالل

 
 ونوافذه الخاص صندوقالمكونات  -1 الجدول
 المتجدد الحساب مكّون رأس المال العامل مكّون

 
 الأوارة حنننننناالت يف التنسنننننننننننننننيق اننننننااننننننذة 

 وقدرات االستجابة
 االاام وإعداد االحتياجات تقدير اااذة  
 طاالت واالسننننننننننننننتجابة االسننننننننننننننتعداد اااذة 

 3 املستوى من الأوارة
 العمل املبكر اااذة 

 المكّون البرنامجي
 

 الااما واسنننننننننننننننعة النأاحل )مثالً،  اااذة
الكوارث املفنننننننناجئننننننننة، أافلوازا الأيور 
الشنننننننننننننننننندينننندة العنننندوى، غزوات اقراد، 

القرن اإلاريقي،  ،منأقننننة السننننننننننننننننننناحننننل
 األ مننننننننات املننننننننناخيننننننننة، نينيوالظنننننننناهرة 
 (املمتدة

  اننننننااننننننذة قنننننندرة االسنننننننننننننننتجننننننابننننننة لتوام
 املستلزمات الزراعية 

 
                                                      

 .FC 102/14 الوثيقة  2
 .املنظمة مستوى على استجابة وتتأّلب اج ة حتلّ  الأل النأاحل واسعة واأل مات الكوارث  3
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 نظمننة امل همتكيننن عاالأوارة، وذلننك  حنناالت مع لتجنناوجل املألوج قننتالو المااال العاااماال  رأس مّكون صيقلّ  -4
 كنيمتخالل  منو . املوارد يف الشننننننركاءاألموال من  ااقبل اسننننننتالم ،األاية حامسة أغننننننولمن الشننننننروع يف أاشننننننأة وشننننننراء 

 رين.تعايف املتضر  من املخاطر والأوارة ويعّجل وط ة من تخفي ال يف املكّون هذا يساعد السريعة، االستجابة
 
األشننننننننند  االحتياجات حتديد يفارحل الأوارة القأرية التابعة للمنظمة  جاود المتجدد الحسااااااااب مكّون يدعم -5

 خالل منو . قااوتنسنننني تقنيا سننننليمة اسننننتجابة براماإطاحاً للسننننكان املتضننننررين، وتعزيز القدرة على االسننننتجابة، وإعداد 
  االسننننننننتثنائية للتحديات تسننننننننتعدتسننننننننتأيع املنظمة أن  ،3 املسننننننننتوى من الأوارة طاالت واالسننننننننتجابة السننننننننتعداداااذة ا
 املبكرة، االسنننننننننتجابة اااذة خالل. ومن  ا تسنننننننننتجيب أنو  3من املسنننننننننتوى  طارئة ةحال خالل الزراعي القأاع تواجه الأل

  معنّي ( التخفي  من تنننن ثمات حنننندث متوقع 2) أو( اط ول دون وقوع كننننارثننننة يف طور تكّو ننننا  1) منتتمكن الفنننناو 
 ا نناداننة  من خالل االسننننننننننننننتثمننارات معني داهم هتنندينند خص ايمنناالأوارة  طنناالت االسننننننننننننننتجننابننة قنندرات تعزيز( 3)أو 
 . االستعداد جمال يف
 
  ناميةملتا لالحتياجات واقا تكييفااميكن  وبرجمةً  سننننننننننننننرعةً  أعلى مسنننننننننننننناعدة توام البرنامجي المكّون يسننننننننننننننّال -6
 تبعاً  ،والدعم ةاألاشننننننننأ لتكيي  الال مة املرواة اتاا ايواّر الصننننننننندوحل يعتمده الذي األموال عبئةت  ا أما. ر األ على

 تغّم  مع التكّي  نم العمليات الاااجمي. وباملثل، ميّكن الناا احتياجا األعظم املواضننننننننننننننيعية واجملاالت اقغرااية للمناطق
ط األوضنننناع  يشننننمل كذلكو . وقت أقرج يف املتضننننررين السننننكان األاسننننب املسنننناعدة بلوغ يضننننمن لكياإلجراءات  ايبسننننّ
الشنننننننراء والتسنننننننليم  إىل حشننننننندها مت ألال األموال توّجه الأل ، الزراعية املسنننننننتلزمات لتوام االسنننننننتجابة قدرة  اااذة الاااما
 اطيوي توامها يف أوقات حمددة. منملستلزمات الفوريني 

 
  الخاص الصندوق مصادر -ثالثاا 

 
 دوالر مليون 6.207 إىل جمموعاا وغل مبالغ 2004الصندوحل منذ إاشائه يف أبريل/ايسان  تلقى - المتحصالت -7

أمريكي مناا، مبا يف ذلك  دوالر مليون 149.3 نننننننننننننننننننننننب أدااه اقدول يف ترد لألا األعضننننننننناء البلدان سننننننننناات وقد. أمريكي
 وأثناء. ااات الصنننندوحل إىل منتاية طوارة حاالت شننناريعمل أرغننندة قاموا بنقل املوارد يف شنننركاء قدماا دوالر مليون  6.7
   .أمريكي دوالر مليون 14.6 اتاا الصندوحل ودائع بلغت ،2016 األول/كااون ديسما 31 يف املنتايةشاراً  12 الن ارتة
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 الخاص الصندوق متحصالت  -2 الجدول

 المساهمون
ون ديسمبر/كان -الثاني/كانون يناير

 الدوالراتآالف ب) 2016األول 
 (األمريكية

 إنشاء الصندوق  منذ
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 42 468 874 5 بلجيكا

 30 665 1 840 النرويا

 659 23 0 السويد

 339 9 0 اململكة املتحدة

 140 9 915 1 كندا

 742 8 330 اراسا

 515 7 42 انلندا

 893 4 0 سويسرا

 461 4 440 4 هولندا

 456 1 0 إيأاليا

 375 1 0 اململكة العربية السعودية

 305 1 1 أملاايا

 155 1 158 يرلنداآ

 125 1 0 النمسا

 520 0 إسباايا
 500 0 الصني
 452 0 أاريقيا جنوج
 227 0 اليواان
 107 0 أسرتاليا
 60 0 األردن
 59 0 موااكو
 50 0 الكويت
 36 0 ةالتشيكي اقماورية
 35 0 4خرىأ مصادر
 14 0 الشعبية الدميقراطية الو مجاورية
 13 0 ايو يلندا
 8 0 غلكسما 
 5 0 شيلي

 386 149 14 600 األعضاء مجموع
 481 0 ()األوبك للنفط املصدرة البلدان منظمة غندوحل
 21 0 الدويل البنك

 تكالي  تسننننننننننديد  ذلك يف مبا أخرى، مسننننننننننااات
 756 57 0 الأوارة مشروعات دعم

 207 643 14 600 المتحصلة المبالغ مجموع
  .العام األستاذ دارتل ومأابقة: جممعة من سجالت ارعية املصدر–2016 األول/كااون ديسما 31 من اعتباراً 

                                                      
 .اإلارتات عا قدمت مسااات من أمريكي دوالر 31 000 ذلك يف مبا  4
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 الصندوق أموال استخدام -رابعاا 
 
شنناريع، بعد امل من عدد صنناحل كسننل   دوالر أمريكي مليون 308.5 مبلغ اعدُ رأس املال العامل،  مكّونيف إطار  -8

مليون دوالر أمريكي غم  2.6 بقي. ومن هذا املبلغ، النقديةولكن قبل تلقي املسنننااات  مالتزاما املوارد يف الشنننركاءت كيد 
 .املوارد يف شركاءموال من الاأل صيلبااتظار حت ،مسدد
 
مليون دوالر  31.2املوااقة على  جرت ،به املسننااة متت يذال دوالر أمريكي مليون 207.6 النننننننننننننننن مبلغ أغننل من -9

ه ما جمموع دوالر أمريكي خالل الفرتة املشننننننمولة رذا التقرير(. وُخصننننننص مليون 6.5) املتجدداطسنننننناج أمريكي يف إطار 
مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة املشننننننننننننننمولة  14.5 مبلغ منه قّدم، يالاااجم املكون مليون دوالر أمريكي يف إطار 141.3

 .3بالتقرير. وترد تفاغيل استخدام األموال يف اقدول 
 

 التمويل مكّونات -3 الجدول

  
 - الثاني/كانون يناير

 2016ديسمبر/كانون األول 
آالف الدوالرات ب)

 األمريكية(

 منذ إنشاء الصندوق
 آالف الدوالرات األمريكية(ب)

 السلف مبالغ
     رأس املال العامل مكّون
 507 308 864 26 أثناء الفرتة السل  مبالغجمموع 

 923 305 159 25 خالل الفرتة السل  من املسددة املبالغ

 584 2  مسددةالغير  السلف

 االستخدامات
 250 11 0 وتعزيزها االت الأوارةط تنسيق العمل ةإقامة وحد

 753 8 0 تأوير الااما ماامتقييم االحتياجات و 
 247 8 500 3 واالستجابة  ا 3طاالت الأوارة من املستوى  االستعداد
 000 3 000 3 العمل املبكر
 250 31 500 6 الحساب المتجددمجموع 

     المكّون البرنامجي
 338 39 340 6 اااذة قدرة االستجابة لتوام املستلزمات الزراعية

 521 13 - (إقليمي)برااما  األاريقي القرن
  - (إقليمي)برااما  األاريقي الساحل

 928 45 -  محلة مكااحة أافلوازا الأيور

 002 10 -  تسوااميبال اتاغة ملةاط
 1 168 - يف األ مة الغذائية اطاد االرتفاع بش ن بادرةامل

 982 4 - محلة مكااحة اقراد
 648 3 648 3 املمتدة األ مات
 598 15 0 واألعاغم املدارية األعاغم

 552 4 552 4 النينيو لظاهرة واالستجابة املبكر العمل
 381 141 541 14 البرنامجيالمكّون  إجمالي

 428 32   الخاص الصندوق رصيد
  .دارت األستاذ العامل ومأابقةعة من سجالت ارعية املصدر: جممّ  – 2016ديسما/كااون األول  31اعتباراً من 
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 العامل المال رأس مكون -ألف

 
دعم مشنناريع لولة من ل الصننندوحل سننل يف املائة من  87 خصننصننتخالل الفرتة املشننمولة بالتقرير،  – لفالساا   -10

أجل  من أموالالتزام شننننننريك يف املوارد، ختصننننننص  حاملا يتم ضننننننمان .4مخسننننننة شننننننركاء يف املوارد كما هو مبني يف اقدول 
 استجابة اورية يف املسااة وردف محاية سبل املعيشة أو إعادة إطالحل األاشأة الزراعية أ ستلزماتاملشرتيات املباشرة للم

 ينة. أل مة مع
 

 الموارد في شركاء منالممولة  السلف -4 الجدول

 السلف الموارد في الشريك
 آالف الدوالرات األمريكية(ب)

 المستردة المبالغ
 آالف الدوالرات األمريكية(ب)

 16 685 16 289 الواليات املتحدة األمريكية

 2 668 2 668 اململكة املتحدة

 147 2 147 2 هولندا

 500 1 500 1 اإلاسااية الش ون تنسيق مكتب

 806 806 بلجيكا

 660 660 اإلمنائي املتحدة األمم برااما

 650 650 اليابان

 615 615 مدغشقر

 500 500 كندا

 378 378 النرويا

 0 250 مكان كل  يف واإلغاثة املساعدة تعاواية

 0 230 االحتاد األورويب

 100 100 آيرلندا

 70 70 إيأاليا

 15 620- 0 اراسا
 159 25 864 26 المجموع

 
 مثّلت لسننودانا وجنوج الصننومال وجنوج أاريقيا وإثيوبيا وسننوريا يف هامةبصننورة رئيسننية براما  السننل  دعمت -11

 .2016األول  كااون/ديسما 31و 2016الثاين  كااون/يناير 1بني  السل  جممل من املائة يف 66أكثر من 
 

  

                                                      
 .يف ذلك تعديالت حماسبية من عمليات مكااحة اقراد يف مدغشقر مبا  5
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 القطرية لبرامجا إلى الخاص الصندوق من المقدمة السلف -5 الجدول

 السلف البلد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 المتحصلة المبالغ
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 150 9 150 9 الصومال

 668 2 952 2 اقنوبية ألاريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب

 444 2 354 2 إثيوبيا

 747 1 747 1 سوريا

 643 1 678 1 اإلقليمية أاريقيا

 600 1 600 1 السودان جنوج

 0 555 1  مبابوي

 985 985 ندسوا يل
 800 800 وتليسو 

 800 650 ميامنار

 14 500- 615 مدغشقر

 578 578 هايأل

 500 500 ايجميا

 160 410 الدميقراطية الكواغو مجاورية

 380 380 اإلقليمي األدىن الشرحل

 400 300 السودان

 288 288 ألاريقيا الشرقية الفرعي اإلقليمي املكتب

 171 171 اليمن

 150 150 أاغااستان

 200 1 0 عامليا  

 200 0 مصر

 300 0 إادوايسيا

 159 25 864 26 المجموع

 
 ملعرضنننننننةا تدعم األسنننننننر املعيشنننننننية واجملتمعا يفالسنننننننل  الأل قدماا الصنننننننندوحل اتاا ذات أاية حيوية  كاات -12

الصننننندمات وعوامل اإلجااد، من خالل اسنننننتعادة القدرة على  بوجه الصنننننمود على قدرهتا زيادةليف الصنننننومال  للتاديدات
اإلاتاج وإضنننننااة القيمة، واسنننننرتاتيجيات تنويع سنننننبل املعيشنننننة ومصنننننادر الدخل، والعمالة امل قتة من خالل تدخالت النقد 

 دعمت تقدم، ما ىلإ باإلضننااةمقابل العمل، والعمالة الدائمة من خالل توام املعارف واملاارات املتصننلة بالثروة اطيوااية. 
ا بعد م محاغنننننيلللور م اإلاتاج اطيواين، ومعدات  باللقاحات األخأار على املنكشنننننفة األسنننننر اتاا الصنننننندوحل سنننننل 

 التحتية البنية لت هي أعيد وقدبعد مصننننيد األمساا، والتدريب على جتفي  األمساا ذي القيمة املضننننااة.  املاطصنننناد ومواد 
ية الأل العل  وغابات املنغروف(، مبا يف ذلك البنية التحت طرحلو  الري وقنوات والرتبة ياهامل غننننننننننننننون هياكل)أي  اإلاتاجية

                                                      
 .يف ذلك تعديالت حماسبية من عمليات مكااحة اقراد يف مدغشقر مبا  4
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 إلياا والوغنننننول ملياها إتاحة حتسنننننني طريق عن اقفاف، ظروف من والتعايف الناو  أجل من إلياا احمللية اجملتمعات حتتاج
 استخداماا.  وكفاءة
 
ليسننننوتو ومدغشننننقر ومالوي، حسنننننت الفاو وضننننع األمن الغذائي من خالل السننننل  الأل قدماا الصننننندوحل إىل  -13

 والوغننننول يةاألسنننناسنننن يةالزراع سننننتلزماتإتاحة امل من  ادت إذ ،لصننننغار املزارعني املتضننننررين من اقفاف الناجم عن النينيو
 قدراتأرية وتعزيز البي يادة وغو ا إىل املياه واألعالف وخدمات املعاقة  عااملت ثرة بالظاهرة  األسر مواشي تومح ،إلياا

 األمن بشننننننن ن اتاملعلوم ومجع التنسنننننننيق وحتسنننننننني التقين الدعم توام عا ،والزراعة الغذائي األمن يف املصنننننننلحة أغنننننننحاج
سنننننننننننكان آليات التكّي  لدى ال دعم أماوالقأري وعلى مسنننننننننننتوى املقاطعات.  اإلقليمي املسنننننننننننتوى على وحتليلاا الغذائي
 .املستقبل يف الصدمات بوجه لصمودعلى ا ه الء قدرة عز ا قدا موتأوير مااراهت ،يناملتضرر 
 
خالل  منو  ،صندوحلبفضل سل  ال الفاو متكنت إثيوبيا، يف النينيو ظاهرة وّلدهتا الألاستجابة ملوجة اقفاف  -14

اريق املاام الزراعي املعين بإدارة خماطر الكوارث، من أن تعز  بسرعة سبل معيشة أسر الرعاة والرعاة الزراعيني وقدرهتم على 
 اطاالتيف  ملواشياوأعالف  للزراعةالصمود بوجه اقفاف، عا توام اوعية جيدة من احملاغيل وبذور األعالف ومواد 

 منسية ومحاية أغول الرتبية األسا ،وإدارة املياه وتصغم حجم القأعان ،ودعم إاتاج األعالف القائم على الري الأارئة،
 وقد. وتعزيز خدمات الصحة اطيوااية القائمة على اجملتمع الضرع، جااة املنتجة اطيواااتواملرضعة و  اطاملة اطيوااات

 ضع  من لتخفي ا أجل مناملعيشة وتنسيقاا،  سبلبرث املتصلة بالزراعة و مكنت السل  اإلدارة السريعة واحملسنة للكوا
راعي لدى إىل ذلك، تعز ت قدرة اإلاتاج الز  باإلضااةقدرة سبل املعيشة على الصمود.  ءوبنا وواياهتا، ضااومر  القأعان

 أسر املزارعني خالل ارتات البذر الرئيسية. 
 
الزراعية يف  زماتاملستل توام عا سوريا يف غذيةإاتاج األ تزيد أنمن  للفاو اتاا سل  الصندوحل أتاحت وقد -15

حل )البساتني الصغمة النأا لمزارعل األساسية األاشأة ودعم ،الراهنة الوقت املناسب إىل األسر الضعيفة املت ثرة باأل مة
ضروات قدرة األسر املعيشية على اإلاتاج املستدام للحبوج والبقول وات وتعزيز ،غغم اأاحل علىاملنزلية( وإاتاج املواشي 

 سل  دعمتو وتغذيتاا من خالل إاتاج اتضروات.  لألسر الغذائي األمن نبغية حتسني غحة الرتبة وخصوبتاا. حتسّ 
لكة افية غم املية الرياجملموعات الضعيفة ذات الوغول احملدود إىل األراضي اضالً عن اجملموعات السكاا اتاا الصندوحل

أة إاتاج الداخليني( الأل استفادت من أاش النا حنيالأل تقأن ختوم املدن )مثل  تلكلألراضي واجملموعات اطضرية و 
 . للحدود العابر املنا ل حدائق يفاألغذية 

 
 ،ذائيغأكثر السكان ضعفاً وااعداماً لألمن ال ةسبل معيش اتاا الصندوحل سل  دعمت السودان، جنوج يف -16

جه اتصوا، و  علىمسبقاً وتو يعاا.  ااموضعيف حاالت الأوارة وحتديد  ملعيشةا سبل ألدواتمن خالل الشراء املبكر 
/أدوات اولواملع السوداين الفول وبذور نيوالذرة الرايعة واللوبياء سوداء الع العادية احملاغيل )الذرة إاتاج حزمأدى تو يع 
غيد  وحزمة( للماءودلو  ومعول/أداة  املالودا  املختلفة ضرواتاتبذور  من أاواعإاتاج اتضروات )تسعة  وحزم ، املالودا (

 تعزيز إىلو عني الضعفاء وغيادي األمساا املزار  معيشة سبلمحاية  إىل (اديحوخيط أاألمساا )علبة من الصّنارات وحبلني 
 أمنام الغذائي. 
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 المتجدد الحساب مكّون -باء
 
ر -17  السنننننريع نشنننننرالللصنننننندوحل اتاا،  التابع املتجدد اطسننننناج ملكّون الطوارئ حاالت في التنسااااي اااذة  تيسنننننّ
ة األجل. ثغرات التمويل القصنننننم  سننننندللدعم أاشنننننأة إضنننننااية أو  اليةالأوارة، وكذلك تعزيز الفرحل اط يف حاالت خااءلل

 يف حاالت الأوارة، أسنننناسننننيني ملوظفني السننننريع النشننننر( 1) :لدعم خمصننننصننننات على املوااقة مّتت املاضننننية، السنننننة خالل
 معدات توام( 3) لوجستية  تسايالت إاشاءو  مكاتب الستضااة أمكنة جتايز( 2) امليدااية  املكاتب يف القدرات وتعزيز

   عةً مو  املوارد خمصنننننننننصنننننننننات 6رقم . ويبني اقدول املكتبية التجايزات من وغمها كومبيوتر  وأجازة أسننننننننناسنننننننننية اتصننننننننناالت
 :على خمتل  البلدان

 
 الطوارئ حاالت في التنسي  -6 الجدول

  المعتمدة المخصصات البلد
 آالف الدوالرات األمريكية( ب)

 199 بوروادي

 55 الوسأى أاريقيا مجاورية

 75 الدميقراطية الكواغو مجاورية

 53 ايجي

 60 العراحل

 49 ياليا 

 25 مايل

 39 النيجر

 200 ايجميا

 15 الفلبني

 74 والعراحل وسوريا وتركيا ولبنان األردن

 177 اقنوبية أاريقيا

 28 ا ادة احمليط جزر

 186 سوريا

 100 تركيا

 47 أوكراايا

 65 غزة وقأاع الغربية الضفة

 1 447 المخصصات مجموع

 
ياجات يف بداية أاشننننأة تقييم االحت بتمويل ،املتجدد للحسنننناجالبرامج  وتطويراالحتياجات  تقييماااذة  قومت -18

 عةسننننننننننريال سننننننننننتجابةلال امابر  غننننننننننياغة أجل منلدعم املنظمة وشننننننننننركائاا يف اطصننننننننننول على املعلومات الال مة  ،األ مات
 ولصنننننياغة تياجاتلالحعمليات تقييم  اّفذت التقرير، رذا املشنننننمولة الفرتة خاللواسنننننرتاتيجيات للصنننننمود أطول أجاًل. و 

 .7يف اقدول  واردةال البلدان يف لااماا
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 االحتياجات تقييم مهاممخصصات  -7 الجدول

 المعتمدة المخصصات البلد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 70 أاغااستان
 5 البااما جزر

 2 بنغالديش
 4 بليز

 158 الوسأى أاريقيا مجاورية
 102 تشاد
 40 الدميقراطية الكواغو مجاورية
 12 الشرقية أاريقيا
 19 إكوادور
 5 إريرتيا
 48 ايجي
 171 هايأل

 12 إادوايسيا
 47 العراحل
 31 األردن
 15 لبنان األردن،
 4 كينيا
 12 الصومال كينيا،
 31 لبنان

 60 مدغشقر
 23 مايل

 35 موريتاايا
 40 ااميبيا
 140 ايجميا
 9 ا ادة احمليط جزر

 18 باراغواي
 25 رواادا
 15 األاريقي الساحل
 68 الصومال
 217 السودان جنوج
 130 اقنوبية أاريقيا
 109 السودان
 120 سوريا
 55 تنزاايا
 13 تواغا
 57 أوكراايا
 58 اام اييت
 108 غزة وقأاع الغربية الضفة
 15 اليمن
 100  مبابوي
 2 203 المخصصات مجموع
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يف أعقاج مصادقة  املتجدد اطساج ضمنلها  واالستجابة 3الطوارئ من المستوى  لحاالت االستعدادنافذة  أاشئت
 وضع( 1) :التالية الستة اجملاالت على النااذة هذه تركز. 5دورهتا السابعة واألربعني بعد املائة ااعقاد لدىقنة املالية علياا 

 من الأوارة طاالت االسننننننننننننننتعداد قدرات بناء( 2)  علياا واطفاظ 3 املسننننننننننننننتوى من الأوارة طاالت مالئمة إجراءات
 منالأوارة  ختص الأل الوكاالت بني املشنننننننننننننرتكة العمليات يف املشننننننننننننناركة( 4) التنظيمي  السنننننننننننننتعدادا( 3)  3 املسنننننننننننننتوى
 .3 املستوى من الأوارة طاالت االستجابة( 6)  3 املستوى من الأوارة حاالت اكاةحمل متارين( 5)  3 املستوى

 
 االستعداد

 
مليون دوالر  1.7مليون دوالر أمريكي إىل امليزااية األسننننننننننناسنننننننننننية البالغة قيمتاا  2، أضننننننننننني  مبلغ 2016عام  يف -19

 .8دوالر أمريكي حبسب ما يظار يف اقدول  مليون 3.7أمريكي حبيث بلغ اجملموع 
 

 3تمويل االستعداد لحاالت الطوارئ من المستوى  -8 الجدول

  المخصصات  3لحاالت الطوارئ من المستوى  االستعداد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 580 واطفاظ علياا  الئمةامل اإلجراءات وضع

 980 3طاالت الأوارة من املستوى  االستعداد على القدرة بناء

 1 230 التنظيمي االستعداد

 560 الوكاالت بني املشرتكة اإلجراءات يف املشاركة

 350 3 املستوى من الأوارة حاالت حماكاة متارين

 3 700 المجموع

 
استالت مشاورات  والحفاظ عليها"، 3لحاالت الطوارئ من المستوى  المالئمة اإلجراءات وضع  جمال حتت -20

واتأوط التوجياية التشغيلية املصاحبة له الأل ختص االستعداد  2013/32موسعة من أجل استعرا  بيان املدير العام رقم 
إدماج الدروس املستفادة من االستجابة طاالت الأوارة من املستوى  بغية  ا، واالستجابة 3الأوارة من املستوى  طاالت

عن حاالت الأوارة هذا االستعرا  غياغة بروتوكوالت لإلعالن  يوجب .20166و 2013يف الفرتة بني  افذتالأل  3
ات واملس ولي رألدوال تحديدب بذلك يتصل عما اضالً  ،2و 1ختص حاالت الأوارة من املستويني  تشغيليةوخأوط توجياية 

 الفاو لثلي جتايز أجل من  ا املرااق والدليل للأوارة لالستعداد الفاو خأة إعداد متلالستجابة للأوارة.  االستعداد قاة
تأة إىل وقد ترمجت ا .الأوارة طاالت االستعداد أجل نلدى املكاتب م ت هبلضمان حد أدىن من ال ألوبةامل بالوسائل

 أدرج امل سسية، اإلجراءات يف للأوارةعلى سبيل إدماج االستعداد  .البلدان من عدد يف ميدااياً  حنتاللغة الفراسية وامت
ملستويات  يلاإلمجا وضعال بش ن مفيدة معلومات مقدّ  ،يف التقرير القأري السنوي للأوارة لالستجابة االستعداد يتناول قسم

                                                      
 .FC147/8 الوثيقة  5
 ولأل مات لكوارثاسنننننننتجابة ل 3الأوارة من املسنننننننتوى  تعن حاال اإلعالااتبإرشننننننناد  العام املدير بيان، قام 2013مايو/أيار  7 تاريخ اشنننننننره يف منذ  6

( وجنوج السننننننننودان 2013(، ومجاورية أاريقيا الوسننننننننأى )ديسننننننننما/كااون األول 2013 ومن غنننننننننع اإلاسننننننننان يف الفلبني )اواما/تشننننننننرين الثاين الأبيعية
يا إثيوبيا ومشال شننرحل ايجميا وأاريقمتزايد لعدد من البلدان ) م سننسنني دعم أاشنن (. باإلضننااة إىل ذلك، 2015)يوليو/متو   واليمن( 2014)اااير/شننباط 
 (.وسوريا والعراحل)هايأل  املستدام الدعم أشكال من معني شكل إىل حباجة كاات  لبلداناقنوبية( أو 
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ملكاتب خصائص كل من ا على بناءم مصمّ دعم  مقدّ على هذا التحليل،  بناءو الفاو.  لثليات لدىاالستعداد للأوارة 
 االستعداد لالستجابة للأوارة.  االتيف جم ،القأرية

 
قصم  تدرييب ايديو شريط إخراج  3لحاالت الطوارئ من المستوى  الستعدادا على ةبناء القدر   الجم دعم -21

 اش أ  التنظيمي االستعداد"نافذة  حتتو الفاو للااما واجملتمع.  وقعاالستعداد للأوارة  اشر على م بعنوان  مقدمة إىل
خدمات  على ميقو  الذيعة واألمن الغذائي، لرغد املخاطر الرئيسية الأل هتدد الزرا العمل املبكر  –إطار  اإلاذار املبكر 
 العمل - املبكر اإلاذار  إلطارالتقرير الفصلي العاملي  أما. خارجيةة لدى الفاو اضالً عن مصادر اإلاذار املبكر املتخصص

الفاو من  كاات.  2016وقد اشر ثالث مرات عام  املنتا الرئيسي  ذا التحليل يعدّ بش ن األمن الغذائي والزراعة ا  املبكر
من التقارير  زيدامل  غدرتاواألمن الغذائي،  الزراعةالوكاالت الرائدة الأل حللت الت ثم املتنامي لظاهريت النينيو والنينيا يف 

يز القدرات الداخلية. املرشحني من أجل تعز  اتااء ائمةأعيد اتح ق ،االحتياجات على وبناءهاتني املس لتني احملددتني.  حول
 ئ  يف جمال االستجابة للأوارة.وأطلقت دعوات إلبداء االهتمام ايما خص عدد من الوظا

 
 مكنيكفياًل بت  التمويل كان ،  3 المساااااتوى منفي اإلجراءات المشاااااتركة بين الوكاالت  المشااااااركة  جمال يف -22

مة اضننالً عن أداء مسنن ولياهتا كعضننو يف اللجنة الدائ ،يف مجيع اإلجراءات ذات الصننلة ما بني الوكاالت املشنناركة نالفاو م
اً يف اجملموعة املعنية باألمن الغذائي. والفاو منخرطة أيضنننننننن تقود الأل الوكاالت إحدىوبوغننننننننفاا  ،املشننننننننرتكة بني الوكاالت

 يف اإلاسنناين للعمل امليعمبادرات عاملية لالسننتعداد مثل الشننراكة العاملية لالسننتعداد الأل مت االتفاحل علياا يف م متر القمة ال
اقماعي من أجل تعزيز قدرات الفاو بالعمل  تلتزمخالل الشنننننننننننراكة املذكورة،  منو . 2016تركيا يف مايو/أيار  اسنننننننننننأنبول،

لوكاالت، أطلقت بني ا املشنننرتا العمل مسنننتوى علىو ومنسنننقة.  ملةاالسنننتعداد الوطنية ألكثر البلدان ضنننعفاً، بأريقة متكا
بش ن  وكاالتال نيب موحدة تنفيذية جراءاتإغياغة  أعقبتاامشاورة  اإلاسااية،الفاو بالتعاون مع مكتب تنسيق الش ون 

منظمة غم حكومية وشننننننننننننننركاء لألمم  20اإلجراءات التنفيذية املوحدة جاداً متواغنننننننننننننناًل ألكثر من  وتعتاالنينيو والنينيا. 
الغ عناما يف الوقت واإلب كوارث،  على تنأويان لتنياملناخيتني الاملتحدة من أجل تنظيم كيفية رغنننننننننننننند هاتني الظاهرتني 

ية وقد كاات الفاو أيضنننناً من املسننننااني املنتظمني يف العمل .به قوملكل قأاع أن يميكن  مبكرعمل املناسننننب وحتديد أي 
 .2016للجنة الدائمة ويف التقرير الذي غدر مرتني يف عام   املبكر العمل - املبكر اإلاذار  إلطار التحليلية

 
أعمال حتضنننمية خالل عدد من البعثات  افذت"، 3محاكاة حاالت الطوارئ من المساااتوى  تمارين  جمال يف -23

. وسنننننننننننتكون ورش العمل 2017يف النصننننننننننن  الثاين من عام  عقدها املقرر منامليدااية، من أجل تنظيم ورش عمل إقليمية 
، واالستعداد 3إىل  1القدرات بش ن بروتوكوالت االستجابة طاالت الأوارة من املستويات  اءتلك مبثابة ارغة للتوعية وبن

 العمل املبكر.  –، و اإلاذار املبكر للأوارة
  



FC 166/INF/3 14 

 

 االستجابة
 
 قد  3 املسنننننتوى من الأوارة طاالت واالسنننننتجابة امل سنننننسنننننية اقاود  يادة  جمال حتت املخصنننننصنننننة األموال إن -24

ت أي عندما يتم االلتزام بتقدمي أموال يف غياج تقديرا ،على أساس  عدم الندم  للفاو، الفورية الستجابةا أعمال دعمت
 على در موا ختصيص املوااقة على تمفصلة لالحتياجات ويف غياج خأط لالستجابة. وخالل الفرتة املشمولة بالتقرير، مت

 .اقنوبية وأاريقيا وايجميا إثيوبيا يف للأوارة االستجابة أاشأة لصاح  الندم عدم  أساس
 

 3 المستوى من الطوارئ لحاالت واالستجابة المؤسسية الجهود زيادةتمويل  -9 الجدول

  المخصصات 3 المستوى من الطوارئ لحاالت واالستجابةالجهود المؤسسية  زيادة
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 500 إثيوبيا
 500 ايجميا
 120 اقنوبية أاريقيا

 1 120 المجموع

 
معين بزيادة  اريق خالل اشر من التشغيلية، قدراهتال السريع التوسيعللفاو  اتاا الصندوحل أتاح ،إثيوبيا يف -25

 عالناإل وعقب .البلد يف 2015/2016 الفرتة يف والنيني ظاهرة عن الناتا لجفافردف تعزيز استجابة الفاو ل ة،االستجاب
ذ تنفي دعملو  األر  على الفريق دعملت عدة بعثا تشر اُ ، 2016يف أبريل/ايسان  فاوتياطي امل سسي للالدعم االح عن

القدرة املتزايدة كفيلة بتمكني الفاو يف إثيوبيا من االستجابة بسرعة واعالية لالحتياجات الضرورية  وكااتالاااما. 
 حمددة أاواعو  يلخالل تدخالت لتوام حماغ من باقفاف، واملت ثرةللمقاطعات )الووريدا( األكثر ضعفاً من الناحية التغذوية 

 . من اطيوااات
 
 وأداماوا ويويب وراوب مقاطعات يف بسرعة التشغيلية قدراهتا توسيع من الفاو الصندوحل سل  نتويف ايجميا مكّ  -26
دي للوضع من أجل التص ،الأوارة طاالت استجابة اريق واشر مايدوغوري يف مكتب إاشاء عا البالد، شرحل مشال يف
 متكينام أجل من ملوظفنيوا املكتب ختصاملخصصات تدابم أمنية أساسية  تغأ كماساوي لألمن الغذائي يف اإلقليم.  امل 
 اإلاتاج إىل لدعما ت مني حيث منأاية حيوية  ذات يادة القدرات  كااتو يف بيئة أمنية شديدة التقلب.  سالمةالعمل ب من

 عاتواجملتم عفاً ض النا حة، ااستادات أكثر األسر 2016اقفاف يف  اية عام  موسم منو  الرئيسي املوسم من كل  يف الزراعي
 العائدين.  والنا حني املضيفة
 
ألاريقيا  لفرعيا يف أاريقيا اقنوبية، أدى الصندوحل اتاا دوراً بالغ األاية ووار دعماً هاماً إىل املكتب اإلقليمي -27

من  األاية من كبمب  متعددة على جاا تقييم مااماقنوبية، كما أن اريقه املعين بالقدرة على الصمود يف جوهااساغ ينفذ 
 يف اقنوبية ريقياأا صاحل للفاو  سسياستجابة الدعم االحتياطي امل عن اإلعالن عقبأجل حتليل الوضع واالحتياجات. 

 إجراء نم لتمكيناا و مبابوي وتنزاايا وااميبيا ومدغشقر ليسوتواتاا ل الصندوحل أموال خصصت، 2016/متو  يوليو
 دقتاا اا مسااة الصندوحل أماوإاشاء آليات تنسيق مالئمة.  ابةلالستج براما وغياغة البلدان الحتياجات تقييمات
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 برامايسم على األر  اضاًل عن ت ةاملوجود لفرحلا لتعزيزالفاو من إرسال املزيد من الدعم التشغيلي إىل امليدان  مّكنت
 الفاو وتسريعاا.

 
 المبكر العملنافذة 
 
الوطنية  اطكومات مع العمل من املنظمة لتمكني 2016/متو  يوليو يف املبكر اإلاذار اااذة العام املدير أاش  -28

أعمال مبكرة، وخصوغًا للقأاعات املتصلة بالزراعة واألغذية والتغذية. وا دف هو محاية  استاالل بغيةواجملتمع املدين 
اجملتمعات املعرضة للخأر عا  يادة قدرة سبل املعيشة على الصمود لدى غغار املزارعني والرعاة وغيادي األمساا 

ي  االستجابة اطاالت الأارئة وتكال خفضعة واجملتمعات املعتمدة على الغابات والنظم الغذائية. وتشمل النتائا املتوق
 االستثنائية املناخية لظواهراالكوارث الأبيعية مبا اياا  وقوع املبكر العمل اااذة تستبقوتفادي اتسائر النامجة عن الكوارث. 

واقراد(  ل)مثل اقفاف والفيضااات ودرجات اطرارة القصوى( وتفشي اآلاات واألمرا  )مثل أمرا  املواشي واحملاغي
 املعقدة.  الأوارة حاالتو 
 
قبل  كن، ولشننننيكو يتم حتديد خأر  حاملا تنفذ الأل األاشننننأة أ ا على تعّرفاملبكرة الأل  األعمالالنااذة  تدعم -29

( متنع 1)الأل  ةاملبكر  ألعمالا ةتكبد خسنننننننننائر الكارثة يف القأاع الزراعي أو قبل املسننننننننناس بسنننننننننبل املعيشنننننننننة.  متول النااذ
( تعزيز قنندرات االسننننننننننننننتجننابننة 3) أو  ( التخفي  من تنن ثمات اطنندث املتوقع2)  دوثمن اطنن التكّونالكوارث يف طور 

 ا اداة يف جمال االستعداد.  ترااالوشيك، من خالل االستثم للكوارث ايما خص اتأر احملدد
 
سبل املعيشة. عا اطفاظ على األغول الرئيسية ل ،وط هتا على سبل املعيشة لّأ وت الت ثمات من النااذة حتمي -30

امل هلة دعم الثروة اطيوااية )تقليصننننننننننننناا أو تعزيز أعدادها، ومكااحة األمرا   ةاملبكر  ألعمالاتشنننننننننننننمل بعض األمثلة عن 
اخية نعات من أجل خفض سنننننرقة املواشننننني(  وإاتاج احملاغنننننيل )مشنننننورة ماوختفي  وط ة النز  ىو  واملوالتغذية  هايوإمداد امل

وختزين احملاغيل(   ،قائمة على التوقعات، واملمارسات الزراعية املكيفة وإدارة املوارد املائية وتوام املستلزمات ومحاية النبات
ومصننننننننننايد األمساا والغابات )توام معدات الصننننننننننيد وإدارة خأر اطرائق(  واملداخيل وارا العمل يف الري  )شننننننننننبكات 

ملنح لسننننبل العيش(. وعالوة على ذلك، ي دي االسننننتثمار يف املعلومات والتحليل إىل دعم السننننالمة  توليد ارا للعمل وا
 املواق  االستباقية على مستوى السياسات يف ما يتعلق مبخزواات األغذية وما يتصل را من أسواحل وجتارة. 

 
إعداد  ذلك يف مبا) األوضننناع تردتما  إذا سنننريعةال سنننتجابةاال لتمكني الال مة التحضنننمية لألاشنننأة الدعم يقّدم -31
 تقدمي ملياتع وبدء املوردين مع اتفاقات وضننننننعو  املاحنة  اقاات مع واالتصننننننال املقرتحات وضننننننعو  البشننننننرية  املوارد اظم

 التدخالت لبدء التمويل وامت وسيتم. (التنسيق دعمو  والتحليل  والتقييم املراقبةو  احملليني  الشركاء قدرة تعزيزو  العأاءات 
 .املبكر العمل منح تو يعبش ن  القرارات لدعم التحليلية القدرة أيضاً  النااذة ستمول كما.  التنب ات إىل استناداً  املناسبة
 
لدان العمل املبكر  وجتريبه يف ثالثة ب –جرى على الصنننننننننننننعيد القأري تأوير إطار  اإلاذار املبكر  2016عام  يف -32

)باراغواي وكينيا ومدغشننننننننننننقر(. وكان ا دف الرئيسنننننننننننني من البعثات التجريبية متكني املكاتب امليدااية للفاو من العمل يف 
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ول بتنفيذها بناء على م شننننننننرات اإلاذار املبكر، ومت يباشننننننننراملراحل املبكرة من خالل خأط للعمل املبكر ختص كل قأاع 
العمل املبكر للصننننننننننننننندوحل. ويف باراغواي عملت الفاو مع و ارة الزراعة من أجل تعزيز القدرة على العمل  ةمن خالل اااذ

 املواشنننني يف اااتالفيضنننن أثر ختفي  أجل منينيا اقد وضننننعت خأة للعمل املبكر ك  يف أمااملبكر ايما خص الفيضننننااات. 
 من اقفاف حاالت يف املبكر للعمل خأة غيغت مدغشقر، ويف. اقفاف إلدارة الوطنية ا يئة مع الوثيق بالتعاون وذلك
 بناء على مواطن الضع  املومسية.  واملواشي، احملاغيل من كالً   تستادف اقنوبية املقاطعات أجل
 
، اّعلت لثلية الفاو يف كينيا خأة 2016العمل املبكر  يف سننننننننننننننبتما/أيلول  –بعد جتريب اظام  اإلاذار املبكر  -33

 صنننننننننولح اقرتاج، بعد مراقبة حثيثة مل شنننننننننرات اإلاذار املبكر الأل دلت على 2016العمل املبكر يف اواما/تشنننننننننرين الثاين 
من اااذة العمل املبكر للصنننننندوحل إىل  أمريكي دوالر 400 000 مبلغ خصنننننص لذلك، واتيجة. لكنة حادة جفاف موجة

مألع  يفاألساسية  بيةالرت  قأعان طماية األاشأة تنفيذ من املكتب املخصص املبلغ ناألاشأة املتفق علياا مسبقاً. امكّ 
ع التكالي  اسنننننتخضننننن مردوديةمن خالل تو يع األعالف واملياه، والدعم البيأري ودعم أسنننننواحل املواشننننني. أما  2017عام 

 . 2017عام  ةيا لتقييم كامل يف 
 

 البرنامجي المكون -جيم
 

ص اتاا، للصنننندوحل الاااجمي املكون إطار يف -34 مليون دوالر  14.5 مبلغالتقرير  رذا املشنننمولة الفرتة خالل ُخصنننّ
 أمريكي على النحو التايل:

 
 6.3 الزراعية  املستلزمات لتوام االستجابة قدرة اااذة إطار ضمن أمريكي دوالر مليون  
 املمتدة األ مات لنااذةمليون دوالر أمريكي  3.6و 
 مليون دوالر أمريكي لنااذة االستجابة لظاهرة النينيو. 4.6و 
 

 الزراعية المستلزمات لتوفير االستجابة قدرة نافذة
 
بلدا لدعم  14دوالر أمريكي لن  مليون 6.3ُخّصص  الزراعية، املستلزمات لتوام االستجابة قدرة اااذة ضمن من -35

 .لأل مات برااجمية كثرأتأوير استجابة  جيري ايما حمددة،  منية ارتاتيتوجب توامها يف  الألاملساعدة الزراعية الأارئة 
  



17  FC 166/INF/3 

 

 الزراعية المستلزمات لتوفير االستجابة قدرة نافذةفي إطار  قّدمم تمويل - 10 الجدول

آالف ب) المبلغ التدخل نوع البلد
 الدوالرات األمريكية( 

واتأر  السياسي-جراء النزاع االجتماعي املت ثرة الضعيفة لألسر  راعية مساعدة بوروادي
 وكموادو و  املناخي يف واليأل كااكو 

500 

ضحية  الواقعة اجملتمعات احمللية غمود تعزيزحاالت الأوارة من أجل  يف دعمال الدميقراطية الكواغو مجاورية
 النزاع املسلح يف البالد

500 

 إثيوبيا
ة لألغول املعيشية القائمة على الثروة اطيوااي الأوارة حاالت يف مايةاط تقدمي

 يف الصومالية  وين ألسي منأقةيف  النينيو بتداعياتاملت ثرين  نيللرعاة والرعاة الزراعي
 أثيوبيا. 

500 

 األمساا دمصاي وإاتاج الزراعي اإلاتاج السرتجاع وارةيف حاالت الأ دعمال تقدمي ايجي
 االستوائي واستون.  عصاراإل أعقاج يف ،املائية والنباتات

300 

على الصمود يف ما يعرف باملمر  لقدرةاالأارئة و  قفافا طاالت االستجابة والسلفادور  غواتيماال
 اقاف ألمريكا الوسأى 

500 

 هايأل
 500 قدرة اجملتمعات الريفية املت ثرة باقفاف على الصمود  تعزيز

 من ررةاملتضعلى املواشي واملصايد  قائمةال املعيشة سبل ت هيل ادةوإع محاية
 ي. الغذائ امن أجل إعادة أمنا وسود، أاسي غراادي مقاطعأل يف ثيوما عصاراإل

500 

 300 ضعيفةال والسوريني اينيدر األ الالجئني ألسراألمن الغذائي والتغذية  زيزتع األردن

 500 نيولألسر الضعيفة املت ثرة باقفاف وبتبعات الني الأارئة اطاالت يف ساعدةامل مدغشقر

 300 تشني والية يف بالفيضااات املت ثرة لشعوجل املعيشةالسرتجاع سبل  طارئة مساعدة ميامنار

 500 ايجميا شرحل مشال يف الزراعي اإلاتاج دعم برااما ايجميا

السريعة ودعم سبل املعيشة للشعوج املت ثرة باأل مات يف جنوج  الستجابةا السودان جنوج
 السودان 

500 

 سبل املعيشة الزراعية لدى اجملتمعات ستعادةال الأارئة اطاالت يف ستجابةالا الفلبني
 املداري كوبو عصاراإلاملتضررة جراء 

440 

جنوج  املتداقني من لالجئنياملعيشة الزراعية  لسبليف حاالت الأوارة  دعمال أوغندا
 أوغندا يف املضيفة لمجتمعاتلالسودان و 

500 

 6 340  المجموع

 
 اااذةال أمو  بفضلو وجات اقفاف يف التاريخ املعاغر. م أسوأ من واحدة إثيوبيا واجات 2015/2016 الفرتة يف -36
سننب ك  أسننر الرعاة وأسننر الرعاة املزارعني من معاودة متكنتللصننندوحل اتاا،  الزراعية املسننتلزمات لتوام االسننتجابة قدرة

يف البالد.   راً ضننننننننننر يف واحدة من أكثر املناطق ت ة،ارتات األ م خالل مواطفاظ على مواشننننننننننيا موتغذية عائالهت معيشننننننننننتام
 اليورياو  دبسوال السننكر قصننب ثُفل اياا مبا - ةً إضننااي أعالااً  أسننرة 3 000 من أكثر تلقت املواشنني، أعالف نوحتت مكوّ 

 اتضنننراء يناواللوسننن اطجا ي الاسنننيمالقادرة على الوغنننول إىل الري،  راضنننالً عن ذلك، تلقت األسننن .للكفاف وأعالااً  -
 أعداد في خت مكونأما حتت  األعالف على يد اجملتمع احمللي. إاتاج تعزيز أجل من السننننننننننننننوداين للعشننننننننننننننب وبذور املزرقة
 مت اقدية أموال لقاء الرعاة أسر من أسرة 3 200من حوايل  زعرأس غنم وما 4 400 ابتياع مت اقد ،ذبحال بواسأة القأعان
من بني  ،ونالديو  واألدوية الغذاء مثن تسنننننندد ياقاات املسننننننتفيدة لك قبل من اماااا يف االقتصنننننناد احمللي واسننننننتخدضننننننخ

 اطاجيات واتدمات األخرى الضرورية. 
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السننننوات األخمة  يفيف مشال شنننرحل ايجميا  واملناكاالقتصنننادي والبيئي ا ش -النظام االجتماعي حالة تمتفاق   -37

 يف األمن ر ذلننك التمرد سننننننننننننننلبنناً اقنند أثّ  الثالث أدامنناوا وبوراو ويويب. والينناتالجراء مترد حركننة بوكو حرام، وبنناألخص يف 
 قدرة ذةاااأموال  مكنت وقدواملصننننننننننادر االعتيادية ملعيشننننننننننتاا.  اإلاتاجية أغننننننننننو ا األسننننننننننر اقدت إذ ،يالغذائي والتغذو 
أسننننرة من واليأل بوراو  4 600تقدمي مسنننناعدة اورية إىل أكثر من  للصننننندوحل اتاا الزراعية املسننننتلزمات لتوام االسننننتجابة
 لمحاغننننننننننيلل بذوراً  يدوناملسننننننننننتف تلقى ذلك، عن اضننننننننننالً األراضنننننننننني املزودة مبرااق للري.  إىل الوغننننننننننول على قادرةويويب 

 وطماية مصادر معيشتاا.  يةاإلاتاج قدراهتا لتعزيز الضعيفة األسر عمد مت قدو  .واتضروات
 
 االجتماعية األ مةبغننننننننننننننغار املزارعني املت ثرين  من 10 000وكموادو يف بوروادي، تلقى  يف مقاطعأل كااكو و -38

ومعاول(.  طسبأاواتضروات، وعقالت  رةوالذ لحبوجلمستلزمات  راعية )ال سيما بذور  ،املناخية واملخاطر االقتصادية
  على اً يكيأمر  دوالراً  58املسننننتلزمات الزراعية وأسننننعارها يف األسننننواحل احمللية، مت تو يع قسننننائم بقيمة  إتاحة ملدى تقدير بعدو 
 املنظمة عار امل خالل احتياجاهتا أولويات حبسنننننب قااتنف لكي الضنننننع ،معايم  على ناءب وذلك ،مسنننننتاداة رةأسننننن كل

ا دف اكان حتسني وغول املستفيدين إىل املستلزمات ودعم استئناف النشاط الزراعي يف أعقاج ت ثم  أما. زماتللمستل
 ظاهرة النينيو يف املوسم الزراعي األسبق و يادة اإلاتاج وضمان تغأية االحتياجات الغذائية. 

 
+ ملساعدة األسر الضعيفة املت ُثرة باقفاف CASH ا  وجنويب شرقاا مناطق جنوج مدغشقرافذت الفاو يف  -39

 000 دعم جاود يف ،للصندوحل اتاا الزراعية املستلزمات لتوام االستجابة قدرة اااذةأموال  سااتاالناجم عن النينيو. 
األسر افساا  تتلقخمتل  الشركاء يف املوارد،  وبفضلخالل أاشأة التحويالت النقدية.  من باقفاف مت ثرة أسرة 51

للمواسم  ياجاهتااحتتليب  كي  للمستلزمات، التجارية املعار  خالل من األخرى مستلزماتبذور و  شكل علىدعماً إضااياً 
 الزراعية املقبلة. 

 
من  عا هايأل، حاماًل معه رياحًا مدمرة ومنسوبًا مرتفعاً  مسارهيف  الدمار ةماثيو من الفئة الرابع عصاراإل خّل  -40

 مقاطعات، يف ارتة كان ال يزال اياا اإلاتاج الزراعي يعاين من العجز.  وقد ت ُثر ما واسعة النأاحل يف سبع اً األمأار وأضرار 
إىل املساعدة.  ومع اتكال جزء كبم من البالد  مليون منام 1.4 احتاجو  ذلك جراءمليون من سكان هايأل  2.1  بن ريقد

عة واملصايد من اسرتداد سبل املعيشة القائمة على الزرا مبكان األايةعلى إاتاج الكفاف لتلبية احتياجاته الغذائية، كان من 
 لتوام ةاالستجاب قدرةاااذة  حسابات خالل من. التالية األشار يف الغذائية اتأجل تفادي االتكال على املساعد

 إلعادة وسائليف مقاطعأل غراادي أاسي وسود ب مزارعني عائلة 2 500 تزويد مت ،للصندوحل اتاا الزراعية املستلزمات
يأرية للحيوااات. معاقات ب وامإطالحل إاتاجام بفضل تو يع األعالف طاالت الأوارة والعيادات اقوالة الأل أاشئت لت

من عائالت الصيادين يف غدد استعادة أاشأتاا يف غيد السمك اتيجة تو يع مواد  1 500إىل ذلك، هناا  باإلضااة
 الصيد وتعزيز القدرات التنظيمية. 

 
ية يف األمن الغذائي للسننننننننة الثاا وهي ت ثر ،أسنننننننوأ موجة جفاف منذ عقود ىالوسنننننننأ ألمريكا اقاف املمر يعاين -41

مساعدة إاسااية  إىلحباجة  -الكفاف والعمال  ارعيمعظمام من مز  -شخص  مليون 3.5على التوايل.  وكان أكثر من 
 قدرة ااذةاومن خالل مسنننننننااات  ارتة الظروف املناخية اقااة. طول بسنننننننبب احملاغنننننننيل يف اادحة خسنننننننائر تكبدهمبعد 
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 يف لغذائيا األمن مسننتوى على الأارة للوضننع الفاو اسننتجابت ،للصننندوحل اتاا الزراعية املسننتلزمات لتوام االسننتجابة
 ويعه. إلعادة ت هيل إاتاجاا الزراعي وتن مستلزمات واسأةأسرة معيشية ريفية ضعيفة ب 4 000 حوايل ادعمت اقاف املمر
 
ر الدعم وا قدللصننننننننننننننندوحل اتاا  الزراعية املسننننننننننننننتلزمات لتوام االسننننننننننننننتجابة قدرة اااذةأن التمويل حتت  كما -42

 األساسي لألاشأة التالية: 
 

  عدم بببسننننن - السنننننودان جنوج من معظمام - أاريقيا يف الالجئني من جمموعة أكا ثاين أوغندا تسنننننتضننننني 
للصنننندوحل  لزراعيةا املسنننتلزمات لتوام االسنننتجابة قدرة اااذةأموال  قّدمتالسنننياسننني يف البلدان اجملاورة.  راالسنننتقرا
 وبذور  للزراعة مواد شنننننننننننكل على مضنننننننننننيفة عائلة 1 000والج   4 000إىل  الأارئة الزراعية سننننننننننناعدةامل ،اتاا

تدخالت سريعة  الالجئني( اضالً عن أسرالظروف احمللية والأل تفضلاا  مع كيفةتوامل النضا ة)من األاواع املبكر 
الالجئني.  يف مسننننتوطنات حلالنأا غننننغم الري وتوسننننيع الدواجن اوال سننننيم - اطيوااية الثروة مسننننتوى علىاألثر 
 األمن الغذائي والتغذية لالجئني واجملتمعات املضيفة.  إىل حتسني املشروع تدخالت أدت وقد

 التحتية والبنية عيشننننةامل وسننننبل الناس حياة يف سننننلباً  روأثّ  غزيرة ب مأار الفلبني يف كوبو  يدار امل عصنننناراإل تسننننبب  
كوبو   عصاراإل رورم على شارين من أقل بعدو .   يف البالداألر  تخزينالرئيسية ل نأقةامل وهي ،لو ون الوسأى يف

  ألسننننننننننننننرا معظم كننااننتو بنناسننننننننننننننم اواننا( أن ضننننننننننننننرج البالد.  لينناً ميلور )املعروف حم املننداري عصنننننننننننننننارمننا لبننث اإل
 االسنننننتجابة درةق اااذة دعمت. والذرة األر   راعة قأاع يف ونمن مزارعني يعمل تت ل  ينعصنننننار باإل ت ثرت الأل
كوبو   املداريني ينعصننننننار أسننننننرة متضننننننررة من اإل 12 000أكثر من  للصننننننندوحل اتاا الزراعية املسننننننتلزمات لتوام

ىل أدت االسننننتجابة الأارئة إ وقداملتنوعة.  واتمن اتضننننر  اً وحزم وأمسدةوميلور حيث تلقت بذور أر  مضننننمواة 
الغذائي  األمن يادة   إىلو  ،سنننبل املعيشنننة الزراعية ةدالتدرجيي لقاع رتجاعواالسننن احملاغنننيل يادة اإلاتاجية يف جمال 

 . املستفيدين لدى
 الألب  رأثّ  وقد .الراهن النزاع تداعيات يونالسننننننور  والالجئون األرداية األسننننننر تعاين سننننننوريا، يف األ مة بداية منذ

 قدرة اااذةل خالل أموا ومنواإلسننكان واملرااق يف األردن.  يف تكلفة الغذاء سننلباً  واتدمات لسننلعااملتزايد على 
 خالل من قةلدقيباملغذيات ا ةغنيال األغذية جا اتإ جرى ،للصننندوحل اتاا الزراعية املسننتلزمات لتوام االسننتجابة

عدمية الرتبة  عيةالزرا النظمعلى بناء  ريبالتد األسننننننننر تلقت ذلك، عن اضننننننننالً إاتاج األغذية يف اطدائق املنزلية. 
ل املمارسنننننننننننات وتكيي  أاضننننننننننن املعارف تعزيزأجل  من ،الغذائي عدمي الرتبة وا وائية، اضنننننننننننالً عن اإلاتاج املنزيل

 .املمكنة الزراعية والغذائية
 مليون  1.6 نزوحب - كومني  عصننننارالأل تفاقمت بسننننبب اإل - األرضننننية واال يارات املومسية الفيضننننااات تسننننببت

 دوق .ميامنار يف اطديد سننننننننننككو  واقسننننننننننور بالأرقات اادحة راراً أضنننننننننن وأطقت املنا ل آالف رتشننننننننننخص ودم
 ريةالبيأ واألدوية طيواااتاأرغدة الثروة اطيوااية وأعالف  جتديدمن عملية  اااتضيبالف املت ثرة األسر استفادت
يما ال سننننن -من خالل  يادة إتاحة األغذية  ،األمن الغذائي والتغذية غنننننعيد علىلتحسنننننني وضنننننعاا  األسننننناسنننننية

التقنية على  قدرهتا تعزيز بغية املعلومات وتقاسنننننم القدرات ناءااهيك عن ب -يف اظماا الغذائية  لعنصنننننر الاوتني
 األعالف املتاحة على أحسن وجه لكن.  اللغتربية املواشي واست
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 العديد يثح أغالً  ا ش االقتصادي - االجتماعي السياحل تفاقم من تزيد السودان جنوج يف اطالية األ مة إن 
 طملة دعماً و  على حد سواء. واطضرية الريفية املناطق يف التغذية وسوء الغذائي األمن مالاعدا معر  األسر من

 الزراعية املسنننننننننننننتلزمات لتوام االسنننننننننننننتجابة قدرة اااذةقامت أموال  2016عام  يف الأوارة طاالت االسنننننننننننننتجابة
من اجملموعات السكااية األكثر تضرراً )مزارعني  5 000 لننننن ئياحبماية سبل املعيشة واألمن الغذ للصندوحل اتاا

االت يف ح املعيشننننننة لت مني احملاغننننننيلسنننننناهم املشننننننروع يف شننننننراء وتو يع حزم من  وقدأمساا ورعاة(.  اديوغنننننني
على الصننننننمود وتعزيز  يشننننننةعامل سننننننبل قدرة  يادة أجل من لسننننننمكالأوارة وكذلك حزم للخضننننننروات ولصننننننيد ا

 القأاعات اإلاتاجية القائمة على سبل املعيشة مع خفض التعر  للصدمات وعوامل اإلجااد. 
 الستوائي واستون ا عصاراإل أعقاج يف( واملصايد اطيوااية والثروة)احملاغيل  الزراعي القأاع يف اادح ضرر سجل

 ،صنننننندوحل اتاالل الزراعية املسنننننتلزمات لتوام االسنننننتجابة قدرة اااذةالصنننننادر عن  التمويليف ايجي. وقد دعم 
و اد من قدرة سنبل املعيشنة على  ،عصنارباإل ةاملت ثر  12 الننننننننننننننننإاعاش قأاع الزراعة واملصنايد، وال سنيما يف املناطق 

الصننمود بوجه التاديدات واأل مات عا التصنندي ملخاطر األمن البيولوجي ومسننائل الثروة اطيوااية وإعادة ت هيل 
 املنظر اطرجي واستخدام األشجار املقأوعة. 

 يفلصنننندوحل اتاا ل الزراعية املسنننتلزمات لتوام االسنننتجابة قدرة اااذة سننناات الدميقراطية، الكواغو اوريةمج يف 
 سننننننننننننننبل لت هي دةمن خالل إعا أمناا الغذائي  يادة يفو  الصننننننننننننننمود على بالنزاعات املت ثرة اجملتمعات قدرة  يادة

 من مكواةوارة )للأ اً والعائدون والعائالت املضيفة حزم النا حون تلقى اتصوا، وجه وعلى. الزراعية معيشتاا
 إىل األراضي.  الوغول على قدرهتم حبسببذور وأدوات( مكيفة 

  لفاوللصننندوحل اتاا، ل ةالزراعي املسننتلزمات لتوام االسننتجابة قدرة اااذةأموال  أتاحت هايأل، يف يف أرتيبوايأل 
 املضمواة البذور اتاجإ على وتدريباا قالتوالع البذور توام عا الصمود، ىعل الضعيفة الريفية األسر قدرة  يادة
 سنوات متعاقبة من اقفاف.  ثالث خلفتاا الأل السلبية اآلثار مكااحة أجل من قااوتسوي

 
 األزمات الممتدة  نافذة
 
 اطرخاملو  البشننننننننننر غنننننننننننع من عواملال أي -من األسننننننننننباج املتكررة  منوعة جمموعةاأل مات املمتدة جراء  تتفاقم -43

 ،نظم الغذائيةواأل مات الغذائية املمتدة وا يار سننبل املعيشننة وال الضننمنية وا شنناشننة(، بالتزامن حتصننلما  كثماً   الأل) طبيعية
إن اااذة األ مات املمتدة للصننننندوحل قد مّكنت الفاو من  .ذلك عن النامجة األ مات مع عاملوالقدرة غم الكااية على الت

دوالر أمريكي.   مليون 3.6 جمموعه مباوكندا، متت املسننااة  النرويامن  بدعم. و سننياقات هكذا يف كفاءة  أكثر أداءحتقيق 
وقد مكنت تلك املسننننااة الفاو من االسننننتجابة لالحتياجات يف سننننوريا وجنوج السننننودان لتحسننننني األمن الغذائي وسننننبل 

 املعيشة. 
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 المفاجئة الكوارث نافذة إطار في المقدم التمويل -11 الجدول

  المبلغ الموارد في الشريك البلد
 آالف الدوالرات األمريكية( ب)

 1 840 النرويا  سوريا

 1 809 كندا السودان جنوج

  649 3 المجموع

 
ا تقلص قاعدة املرتابأة والسلبية على املزارعني، مبا ايا التداعياتعن النزاع الدائر حالياً يف سوريا مجلة من  جنمت -44

 الكاربائي التيار وااقأاع (شاراا وما التخزين ومرااق)الري  الزراعية التحتية والبنية باآلليات األضرار وإطاحل النقدية، األموال
 1.8بالغة مسااة النرويا ال بفضلو الزراعية وتزايد أسعار السوحل.  الوغول إىل األراضي قدرة وتراجع املائية واإلمدادات

مليون دوالر أمريكية يف الصندوحل، تعمل الفاو على  يادة قدرة األسر الضعيفة على اإلاتاج املستدام للحبوج والبقول 
واملوارد املائية وتعز ها، وحتسن من إتاحة البيااات واملعلومات من أجل إرشاد ختأيط  الرتبةواتضروات، ايما تصون 
 الغذائيني.  واإلاتاجيةلتعزيز اإلاتاج  دعماً  وغياغتاا،االسرتاتيجيات والتدخالت 

 
 بعض املناطق األشد ت ثرًا بالصراع.  وباإلضااة إىل بلوغ على قدرةال منااعدام األمن  حدّ يف جنوج السودان،  -45

  على حد سواء، الأبيعية والبشرية املنش الكوارثالتعاطي مع اطدوث السريع واملتكرر للحاالت الأارئة املعقدة النامجة عن 
ومية.  يعد األمن بسبب األ مة املالية للوكاالت اطك تتفاقم الأل ،يعاين املوظفون الرمسيون يف البالد من حمدودية مااراهتم

لأل حتدحل ا إذ أن اقوع ال يزال من التاديدات املزمنة ،الغذائي والتغذية من املواضيع ذات األولوية لتدابم السياسات
 إىلمليون دوالر أمريكي  1.8مسااة كندا البالغة  قامتواستجابة لذلك،  .السودان جنوج يف والرجال النساءباألطفال و 
السياسات القائمة على األدلة والقدرات امل سسية واالستعداد للمخاطر والوقاية مناا   تعز  ب ن للفاو بالسماح الصندوحل،

 وإدارهتا، واالستجابة اإلاسااية. 
 

 النينيو لظاهرة االستجابة نافذة
 
 من الفاو مكنيبت كفيلة  الصندوحل ضمن للنينيو املبكرة االستجابة اااذة يف وآيرلندا هولندا مسااات كاات   -46

 يشة تلك البلدان. وسوا يلند وليسوتو، واملسااة يف حتسني سبل مع ومو امبيق إثيوبيا يف السريعة واالستجابة املبكر التدخل
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  المبلغ الموارد في الشريك البلد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 2 220 هولندا إثيوبيا

 1 110 هولندا مو امبيق

 555 هولندا سوا يلند

 555 هولندا ليسوتو

 4 440 هولندا مجموع

 113 آيرلندا إثيوبيا

 113 آيرلندا مجموع

 4 552  الكلي المجموع

 
 اوراً  تستجيب أن نم الفاو متكنت الصندوحل، يف للنينيو املبكرة االستجابة اااذة يف ا ولندية املسااة بفضل -47

 :النينيو عن الناتا اقفاف ولدها الأل لالحتياجات
 

 حتسننننني األمن الغذائي والتغذية للمت ثرين باقفاف من غننننغار املزارعني وجمتمعات الرعاة املزارعني يف إثيوبيا،  عا
  تو يع البذور يف اطاالت الأارئة وتعزيز اإلاتاج احملسن للمحاغيل واألعالف اطيوااية بفضل

 و امبيقم وهادالزراعي يف  اجاإلات واستئناف املواشي وايات خأر خفض   
 ذلككو  سوا يلند، يف النينيو عن الناجم باقفاف املت ثرة لألسر والتغذية الغذائي األمن وتعزيز املعيشة سبل غون 

 مقاوِمة، بأرحل ةفالضننننننعي األسننننننر إىل املسننننننتدام الغذاء توام عا اطيوااية الثروة على القائمة املعيشننننننة سننننننبل محاية
   مناطق أربع يف لمناخل

 خالل من ليسنننننننوتو يف باقفاف املت ثرة للعائالت تنويعهو  الزراعي اإلاتاج دعم عا غذائيال األمن ااعدام وخفض 
 مع الرتويا يف الوقت افسه ملمارسات الزراعة الذكية.  ،للخضروات منوعة بذوراً  تتضمن حزم توام

 
 لألسر الزراعي جاإلاتا  قدرة الفاو عز ت الصندوحل، يف للنينيو املبكر اإلاذار اااذة يف آيرلندا مسااة بفضل -48

 .يايف أثيوب اقنوبية والشعوج واقنسيات األمم ومناطقيف أمارة وتيغراي  النينيو من املتضررة الزراعية
 

 االستنتاجات   -خامساا 
 
 علياا املتفق املاحنة اقاات موارد خمتل  حشنننند عا  7للفاو 5 االسننننرتاتيجي ا دف تقييم هيإل أشننننار ما حبسننننب -49
 عدمئياً من وط ة جز  ولو خيف  أن من 5 االسرتاتيجي بالاااما املعين الفريق متكن الصندوحل، مثل أمااة حسابات ضمن
ندوحل الفاو ب داة لزيادة ميّد الص ، اإلجراءات االسرتاتيجية الرئيسيةللمشاريع واالستثمار يف القدرات و  التمويل توقع قابلية

 قابلية التوقع واستمرارية استجابتاا على املستوى القأري. 
 

                                                      
 ميكن االطالع على التقرير كامالً  mr740e.pdf-http://www.fao.org/3/a على املوقع PC 4/120 الوثيقة  7

 http://www.fao.org/3/a-bq613e.pdfعلى املوقع 

http://www.fao.org/3/a-mr740e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq613e.pdf
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 تعزيز آليات متويل مراة وغم خمصننصننة من أجل تعزيز  ردف تعمل ااي8الكاى بالصننفقة الفاو التزاموبناء على  -50
 مساعدة لتوام ةاملناسب الوسائل الفاو مينح الصندوحل يف املسااة إن.  االحتياجات تأور مع كي اتساحل التدخالت والت

رع أسنن تكون أن نم الفاو ذلك وميكن. ضننعفاً  املت ثرة بالكوارث الأوارة إىل أكثر الشننعوج حاالت يف األثر وعالية سننريعة
 تزداد اياا لتوسننننع قدراهتا التشننننغيلية بسننننرعة يف اطاالت الأل ةمالئم ضننننع املنظمة يف مكااةيوأكثر مرواة يف اسننننتجاباهتا، و 

 االحتياجات بوتمة سريعة وتصاعدية عقب وقوع كارثة ما. 
 
ب القأرية. ميكن اسنننتعداد املكات ويفي دي الصنننندوحل دوراً حامساً يف تعزيز القدرات التشنننغيلية للمكاتب القأرية  -51

اضالً عن توسيع جاود االستجابة بسرعة يف حال وقوع  3لأوارة من املستوى الصندوحل املنظمة من االستجابة طاالت ا
 سنننننبل على تركز أجالً  أطول تعاواية اسنننننتجابة نسنننننيقحيوياً يف ت دوراً  الصنننننندوحللى اأاحل أغنننننغر. وي دي حاالت طارئة ع

ماية مناا احمللية على منع الكوارث واط امل سنننسننناتود، ااهيك عن حتسنننني قدرة الصنننم على القدرة واسنننرتاتيجيات املعيشنننة
 واستعادة املوارد. 

                                                      
8  i5655e.pdf-http://www.fao.org/3/a. 

 


