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 موجز
 

  منظماة األغذياة والزراعاة ل ما  )الصاندوق اخلااص( ميّكن الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعاادة التأهيال
. وفعالة استجابة للتهديدات والطاوارئ الات تتعارا ااا األغذياة والزراعاةمن اختاذ إجراءات سريعة ( املنظمة)املتحدة 

مكّون هو رأس املال العامل الذي يقّدم أمواالً حاملا يت  تأمني التزام شاري    ( 1: )وللصندوق مكونات ثالثة هي
الزراعياة دادداً أو املساا ة املوارد، للقيام مبشرتيات فورية للمستلزمات من أجل محاية سابل املعيشاة والبادء باألنشاطة 

مكااّون هااو احلساااد املتجاادد لاادع  جهااود املنظمااة   تقاادير االحتياجااات، ( 2)  االسااتجابات الفوريااة ل ؛مااات  
ووضااااع الااااملامش، واملباشاااارة باااااكراً   إنشاااااء وتعزيااااز قاااادرات الفاااارق الوطنيااااة حلاااااالت الطااااوارئ، وأنشااااطة االسااااتعداد 

مكاّون برناادي يقاوم بتعبئاة املاوارد لادع  إطاار برناادي حلااالت و ( 3)  31ملساتوى واالستجابة حلاالت الطوارئ من ا
قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات "الطاوارئ الواسااعة النطاااق أو يكّماال اساارتاتيجياً الااملامش الاريااة مان خااالل نافااذة 

 .املؤسسي، فضال عن تدابل مبكرة تتخذ جرّاء اإلنذارات املبكرة على املستوى "الزراعية
 

  ملياااون دوالر أمريكااااي،  230.4 اخلاااااص، تلقااااى الصاااندوق 2018كانون األول /ديساااممل 31إنشاااائه وحاااا  مناااذ
مثاال الكااوارف املفاجئااة، ومنطقااة الساااحل )مليااون دوالر أمريكااي لااملامش واسااعة النطاااق  102.5 خصاام منهااا

املناخياااة، وإنفلاااونزا الطياااور الشاااديدة العااادوى، وغااازوات  األفريقاااي، والقااارن األفريقاااي، واالساااتجابة لظااااهرة النينياااو
مليااون دوالر أمريكاي   إطااار برنااامش  51.2وقااد أنفااق مبلا    (الاراد، ودودة احلشااد اخلريفياة، واأل؛مااات املمتادة

مليااون دوالر أمريكااي إلنشاااء أو تعزيااز  27.8نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة  واسااتخدم مبلاا  
درات املكاتااااق القطريااااة علااااى االسااااتجابة حلاااااالت الطااااوارئ ودعاااا  تقااااديرات االحتياجااااات و ااااياغة الااااملامش  قاااا

وقااد  اا   ،3مليااون دوالر أمريكااي لنافااذة االسااتعداد واالسااتجابة حلاااالت الطااوارئ ماان املسااتوى  9.2وخصاام 
 .ماليني دوالر أمريكي إىل نافذة العمل املبكر 5.2املسا ة مببل  

 
  36.1مليااون دوالر أمريكااي لتموياال مشاااريع طارئااة فوريااة، ق ااّدم  390.9 اخلاااص، م ماان  الصااندوقومنااذ إنشاااء 

، كاان إاااا السال  2018كانون األول /ديسممل 31و  . مليون دوالر منها خالل الفرتة املشمولة هبذا التقرير
 ر اااااايد النقاااااادي للصااااااندوق اخلاااااااص مليااااااون دوالر أمريكااااااي،   حااااااني بلاااااا  ال 7.6املسااااااتحقة الاااااادفع قااااااد بلاااااا  

 .أمريكي مليون دوالر 26.9مقدار  2018كانون األول /ديسممل 31  

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

 
 .هذه الوثيقة مقدمة لإلحاطة فقط 

 
  

                                                      
 الكوارف واأل؛مات الواسعة النطاق الت حتّل فجأة وتتطّلق استجابة على مستوى املنظمة.  1
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 معلومات أساسية –أوالا 

، إنشااء الصاندوق اخلااص 2003أياار /لنة املالية   دورهتا الثانية بعد املائاة الات ع قادت   شاهر مايوأيّدت  -1
 كااني املنظمااة ماان أن تباادأ بساارعة عمليااات "... لغاارا ( الصااندوق اخلاااص)حلاااالت الطااوارئ وأنشااطة إعااادة التأهياال 

الطوارئ، وذل  باملشاركة   أنشطة تقدير وتنسيق االحتياجاات املشارتكة باني الوكااالت، وإقاماة وحادة لتنسايق أعماال 
ر برناادي ومشااريع برادياة، وتقادي  ويال مسابق لشاراء املساتلزمات لادى احلصاول علاى التازام مان الطوارئ، وإعداد إطاا

 2".جهة ماحنة
 
هذا التقريار السانوي و افاً ماوجزاً للعملياات الرئيساية الات اساتهل  باأموال الصاندوق اخلااص لفارتة األشاهر يقّدم  -2

ويتضاامن التقرياار بيانااات ماليااة تغطااي هااذه الفاارتة، كمااا تغطااي . 2018كانون األول /ديسااممل 31االثااع عشاار املنتهيااة   
 .املنصرمة منذ أن بدأ الصندوق اخلاص عمله 15األعوام الا 

 

 مكّونات الصندوق الخاص –اثانيا 

مكاّون هاو رأس املاال العامال، الااذي يقادم األماوال حاملاا يات  تااأمني ( 1: )اخلااص مكوناات ثالثاة هاايللصاندوق  -3
التزام شري    املوارد، للقياام مبشارتيات فورياة للمساتلزمات هبادة محاياة سابل املعيشاة والبادء باألنشاطة الزراعياة دادداً أو 

نظمااة   تقاادير االحتياجااات، مكااّون هااو احلساااد املتجاادد لاادع  جهااود امل( 2)املسااا ة   االسااتجابة الفوريااة أل؛مااة مااا  
ووضااع الاااملامش، واملباشاارة مبكاااراً   إنشاااء الفااارق الوطنيااة حلااااالت الطااوارئ وتعزياااز قاادراهتا، وأنشاااطة التأهااق واالساااتجابة 

مكّون برنادي لدع  العمال علاى بارامش ةاددة للطاوارئ واساعة النطااق أو يكّمال و  )3)  33حلاالت الطوارئ من املستوى 
قدرة االساتجابة لتاوفل املساتلزمات الزراعياة"، فضااًل عان األعماال املبكارة "رامش جارية التنفيذ من خالل نافذة اسرتاتيجياً ب

 .الناجتة عن اإلنذارات املبكرة على املستوى املؤسسي
 

 مكونات الصندوق الخاص ونوافذه –1الجدول 

مكّون رأس 
 المال العامل

 

 المتجدد الحساب مكّون
 الطوارئ حاالت   التنسيق نافذة 

 وقدرات االستجابة
 وإعااداد االحتياجااات تقاادير نافااذة 

  الملامش
 واالسااااااااااتجابة االسااااااااااتعداد نافااااااااااذة 

 3 املستوى من الطوارئ حلاالت
 

 المكّون البرنامجي
  الاااااملامش واساااااعة النطااااااق )ماااااثاًل، الكاااااوارف نافاااااذة

املفاجئة، أنفلونزا الطيور الشديدة العدوى، منطقة 
 (املمتدة األ؛مات املناخية، النينيوظاهرة  ،الساحل

 نافذة قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية 
 نافذة العمل املبكر 

                                                      
 .FC 102/14الوثيقة   2
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الوق  املطلود للتجاود مع حاالت الطوارئ، وذل  عمل  كينه املنظمة مان رأس المال العامل  مّكونيقّلم  -4
ومن خالل  كني االستجابة . األموال من الشركاء   املوارد الشروع   أنشطة وشراء أ ول حامسة األ ية، قبل استالمها

 .السريعة، يساعد هذا املكّون   التخفي  من وطأة املخاطر والطوارئ ويعّجل من تعا  املتضررين
 
جهااود فاارق الطااوارئ القطريااة التابعااة للمنظمااة   حتديااد االحتياجااات األشااد  الحسوواب المتجوودد مكووّونياادع   -5

وماان خااالل . للسااكان املتضااررين، وتعزيااز القاادرة علااى االسااتجابة، وإعااداد باارامش اسااتجابة سااليمة تقنيااا وتنساايقهاإحلاحاااً 
، تسااتطيع املنظمااة أن تسااتعد للتحااديات االسااتثنائية الااات 3نافااذة االسااتعداد واالسااتجابة حلاااالت الطااوارئ ماان املساااتوى 

 .أن تستجيق ااو  3تواجه القطاع الزراعي خالل حالة طارئة من املستوى 
 
لالحتياجااات املتناميااة علااى  تااوفل مساااعدة أعلااى ساارعًة وبردااًة ميكاان تكييفهااا وفقاااً  المكووّون البرنووامجييسااّهل  -6

أماااا تاااش تعبئاااة األماااوال الاااذي يعتماااده الصاااندوق اخلااااص فياااوفّر املروناااة الال؛ماااة لتكييااا  األنشاااطة والااادع ، تبعااااً . األرا
وباملثاال، ميّكاان الاانهش الملنااادي العمليااات ماان التكيّاا  مااع تغااّل . واضاايعية األعظاا  احتياجاااللمناااطق الغرافيااة وا اااالت امل

وكااذل  يشااامل . األوضاااع فيبّسااط اإلجااراءات لكااي يضااامن بلااوس املساااعدة األنسااق السااكان املتضاااررين   أقاارد وقاا 
وال الااات م حشااادها إىل الشاااراء والتسااالي  ، الااات توّجاااه األمااا"قااادرة االساااتجابة لتاااوفل املساااتلزمات الزراعياااة"الملناااامش نافاااذة 

ومن خالل نافاذة االساتجابة املبكارة، تاتمكن املنظماة مان العمال . الفوريني ملستلزمات من احليوي توفلها   أوقات ةددة
   وق  مبكر حاملا يت  حتديد خطر وشي ، قبل تكبد خسائر الكارثة   القطاع الزراعي أو قبل املساس بسبل املعيشة.

 
 مصادر الصندوق الخاص –اثالثا 

مليااون  230.4مبااال  و اال دموعهااا إىل  2004نيسااان /تلقااى الصااندوق منااذ إنشااائه   أبريل - المتحصوو ت -7
مليااون دوالر أمريكااي منهااا، مبااا   ذلاا   164.9بااا  2وقااد سااا   البلاادان األعضاااء الاات تاارد   الاادول . دوالر أمريكااي

وأثنااء . أر ادة ملشااريع حااالت طاوارئ منتهياة إىل الصاندوق اخلااص  املاوارد قااموا بنقال مليون دوالر قدمها شركاء  7.8
 .مليون دوالر أمريكي 9.6 اخلاص ، بلغ  ودائع الصندوق2018كانون األول /ديسممل 31شهراً املنتهية    12ة الا فرت 
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 متحص ت الصندوق الخاص -2الجدول 

 المساهمون
 -الثانيكانون /يناير
 2018كانون األول /ديسمبر

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 إنشاء الصندوق  منذ
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 256 50 374 4 بلجيكا

 472 34 0 النرويش

 276 28 407 2 السويد

 339 9 0 اململكة املتحدة

 288 9 38 كندا

 872 8 75 فرنسا

 937 4 43 سويسرا

 462 4 0 هولندا

 745 3 0 فنلندا

 453 3 000 2 يرلنداآ

 490 1 0 *إيطاليا

 377 1 0 اململكة العربية السعودية

 305 1 0 أملانيا

 125 1 0 النمسا

 520 0 إسبانيا

 500 0 الصني

 452 0 أفريقيا جنود

 430 430 اليابان

 227 0 اليونان

 107 0 أسرتاليا

 60 0 األردن

 59 0 موناكو

 50 0 الكوي 

 37 2 (5000ى )أقل من أخر  مصادر

 36 0 التشيكية المهورية

 14 0 الشعبية الدميقراطية الو اهورية

 13 0 نيو؛يلندا

 8 0 لكسمملس

 5 0 شيلي

 915 164 369 9 األعضاء مجموع

 497 65 263 مصادر أخرى

 412 230 632 9 المتحصلة المبالغ مجموع

  .دمّعة من سجالت فرعية ومطابقة لدفرت األستاذ العام: املصدر – 2018كانون األول /ديسممل 31اعتباراً من 
 تصني  احملاسبةإعادة * 
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 استخدام أموال الصندوق –ارابعا 

مليون دوالر أمريكي كسل  لصاحل عدد من املشاريع، بعد  390.9إطار مكّون رأس املال العامل، د فع مبل     -8
ملياون دوالر أمريكاي غال  7.6تأكيد الشركاء   املوارد التزامه  ولكن قبل تلقي املسا ات النقدية. ومن هذا املبل ، بقي 

 مسدد، بانتظار حتصيل األموال من الشركاء   املوارد.
 
مليااون دوالر  37مليااون دوالر أمريكااي الااذي  اا  املسااا ة بااه، جاارت املوافقااة علااى  230.4أ اال مبلاا  الااا ماان  -9

تقريار(. وخ صاام مااا دموعااه مليااون دوالر أمريكااي خااالل الفارتة املشاامولة هبااذا ال 4.8أمريكاي   إطااار احلساااد املتجادد )
مليااون دوالر أمريكااي خااالل الفاارتة املشاامولة  7.3مليااون دوالر أمريكااي   إطااار املكااون الملنااادي، قااّدم منااه مبلاا   158.9

 .3الجدول بالتقرير. وترد تفا يل استخدام األموال   

 
 مكّونات التمويل -3الجدول 

 

 -كانون الثاني /يناير
 2018كانون األول /ديسمبر

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 منذ إنشاء الصندوق
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 مبالغ السلف

     مكّون رأس املال العامل

 890 390 123 36 دموع مبال  السل  أثناء الفرتة

 278 383 952 30 املبال  املسددة من السل  خالل الفرتة

 مسددةالالسلف غير 
 

7 612 

 االستخدامات

 307 15 557 2 وتعزيزها إقامة وحدة تنسيق العمل حلاالت الطوارئ

 456 12 202 1 تقيي  االحتياجات ومهام تطوير الملامش

 247 9 000 1 واالستجابة اا 3االستعداد حلاالت الطوارئ من املستوى 

 010 37 759 4 مجموع الحساب المتجدد

 المكّون البرنامجي

 167 51 731 5 قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية نافذة

 521 13  - (برنامش إقليمي)القرن األفريقي 

 642 2  - الساحل األفريقي )برنامش إقليمي(

 928 45  - محلة مكافحة أنفلونزا الطيور

 002 10  - احلملة اخلا ة بالتسونامي

 168 1  - الغذائيةاملبادرة بشأن االرتفاع احلاد   األ؛مة 
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 -كانون الثاني /يناير
 2018كانون األول /ديسمبر

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 منذ إنشاء الصندوق
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 982 4  - محلة مكافحة الراد

 648 3 - األ؛مات املمتدة

 598 15 - األعا ل املدارية واألعا ل

 552 4 - ظاهرة النينيو

 500 500 دودة احلشد اخلريفية

 5 200 1 063 العمل املبكر

 910 158 294 7 ا موع الفرعي للمكّون الملنادي

 919 195 054 12 ل ستخداماتالمجموع اإلجمالي 

   

  رصيد الصندوق الخاص
 

26 881 

 

 مكون رأس المال العامل –ألف
  املائة مان سال  الصاندوق لادع  مشااريع مولاة مان  96 خصص خالل الفرتة املشمولة بالتقرير،  – السلف -10

أجال  مان أماوالحاملاا يات  ضامان التازام شاري    املاوارد، ختصام . 4الجودول مخسة شركاء   املاوارد كماا هاو مباني   
  اسااتجابة  املسااا ة وهباادة محايااة ساابل املعيشااة أو إعااادة إطااالق األنشااطة الزراعيااة أ سااتلزماتاملشاارتيات املباشاارة للم

 .فورية أل؛مة معينة
 

 السلف الممولة من شركاء في الموارد -4الجدول 

 السلف الموارد في الشريك
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

 المستردة المبالغ
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

 229 22 029 22 الواليات املتحدة األمريكية

 000 3 000 5 النرويش

 000 1 000 3 اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتق

 0 544 2 أملانيا

 100 2 100 2 املنظمة الدولية للهجرة

 300 0 النمسا

 300 427 األغذية العامليبرنامش 

Crown Agents 340 0 

 0 200 فرنسا

 160 160 بلجيكا
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 السلف الموارد في الشريك
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

 المستردة المبالغ
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

 0 135 نيو؛يلندا

 627 128 اليابان

 60 60 الصناديق متعددة األطراة

UDF 0 700 

 476 0 اململكة املتحدة

 952 30 123 36 المجموع

 
 املائاة   80أكثار مان  مثّلا  جنود السودان،و    نيجليا والصومال هامةبصورة رئيسية برامش  السل  دعم  -11
 .5الجدول ، كما هو مبني   2018األول  كانون/ديسممل 31و 2018الثاين  كانون/يناير 1بني  السل دمل  من

 
 القطرية البرامج إلى الخاص الصندوق من المقدمة السلف -5 الجدول

 السلف البلد
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 المتحصلةالمبالغ 
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 750 11 250 11 جنود السودان

 950 10 018 12 الصومال

 106 2 582 5 نيجليا

 100 2 100 2 بنغالديش

 0 000 2 سوريا

 100 1 300 1 أفغانستان

 300 0 أوغندا

 427 427 ؛مبابوي

 0 340 ميامنار

 028 1 329 السودان

 476 0 بوروندي

 0 262 الفلبني

 260 260 أفريقيا اإلقليمية

 200 0 عاملياً 

 160 160 العراق

 60 60 الشرق األدىن اإلقليمي

 35 35 كوت ديفوار

 952 30 123 36 المجموع
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مس  التقدم الذي أحر؛ه الصاندوق اخلااص للمنظماة باالساتجابة ألعلاى مساتويات انعادام األمان ، 2018  عام  -12
الغااذائي علااى اإلطااالق   جنااود السااودان، ماان خااالل حتسااني قاادرة األساار وا تمعااات احملليااة علااى الصاامود واالنتعااا ، 

و أتا كانا  ذات  الة بالصاراعات ومنع الصدمات الت تؤثر سلباً على سبل العيش، سواء كان  حتدف بشكل طبيعي أ
العنيفاااة. وذااال ذلااا  اساااتعادة سااابل العااايش وتنويعهاااا، واساااتعادة مارساااات اإلنتااااا الزراعاااي وتنويعهاااا، وتعزياااز املمارساااات 

  حااالت ا تمعية وتقاس  املوارد بني ا تمعات احمللية والبلديات، و؛ياادة إمكانياة احلصاول علاى مادخالت سابل العايش 
حفاااع علااى اإلنتاااا الغااذائي أو اسااتئنافه. وقااد ساااعد الاادع  الااذي تقدمااه املنظمااة ماان خااالل إنتاااا احملا اايل الطااوارئ لل

فصول العجاة، وكذل  دع  أنشطة الصيد،   ؛ياادة تاوافر األغذياة املنتجاة ةليااً الواخلضروات خالل الفصول الرئيسية و 
 تصل باإلنتاا.ومحاية األ ول احليوانية لضمان استمرار توليد الدخل امل

 
وتلبيااة االحتياجااات   الوقاا  املناسااق وباااحلج  املناسااق، لالسااتجابة بفعاليااة و  الصااومال، م انتهااا؛ الفاارص  -13

لالحتياجااات اإلنسااانية الضااخمة   املناااطق الريفيااة واحلااد منهااا. وقااد مساا  التقاادم الااذي أحاار؛ه الصااندوق اخلاااص بتقاادي 
(   املناااطق الرعويااة، ماان خااالل المااع بااني التحااويالت النقديااة مااع +Cashرة بااا مساااعدة نقديااة ومعيشااية متكاملااة )تعاا

الرعايااة البيطريااة واألعااالة املضااغوطة وحاويااات التخاازين، الاات حتساان تااوافر احلليااق وجودتااه ونقاوتااه. وماان خااالل أمااوال 
لومااات والتحلاايالت   الوقاا  الصااندوق اخلاااص، م تعزيااز قاادرة ا تمعااات احملليااة علااى التكياا  ماان خااالل اسااتخدام املع

املناسق، بشأن األمن الغذائي والتغذية واألوضااع املعيشاية، فضااًل عان معلوماات اإلناذار املبكار لتحساني احلاد مان  ااطر 
 الفيضانات والفاة، والتأهق اا واحلد من آثارها.

 
النيجلية  راعات تفاقم  لعدة سانوات، ماا أدى إىل نازوع أعاداد هائلاة  وواجه  واليات أداماوا وبورنو ويويب -14

وال تكفي مستويات إنتاا احملا ايل الغذائياة والثاروة احليوانياة ومصاايد األمسااا والغاباات   الوالياات الثالثاة من السكان. 
. وقد تدهورت نسبة كبلة من األراضاي ا تمعات املضيفة والعائدين والنا؛حني داخلياً  –إلطعام الزء األكمل من السكان 

املخصصة للزراعة، ما أدى إىل خسارة تدرجيية وشديدة   الغطاء النباا  األ الي. وماع سال  الصاندوق اخلااص، عاز؛ت 
قسائ . كما ال، من خالل 2019-2018املنظمة اإلنتاجية الزراعية ل سر املتضررة من النزاع خالل موس  الفاة   فرتة 

وا رتات الصغلة والدواجن، لتنويع مصادر الر؛ق وحتسني املنزلية الصغلة، م توفل التدريق، واملدخالت الزراعية للحدائق 
 ، خا ة بالنسبة للنساء.واالئتماناتالو ول إىل األسواق 

 
 الوا الني حاديثاً   مواقاع ومكن  سل  الصندوق اخلاص املنظمة مان حتساني األمان الغاذائي والتغذياة لالجئاني -15

اإلرشاد   كوتوبالون  وا تمعات السكانية املضيفة   بنغالديش، لتمكيانه  مان اساتعادة األمان الغاذائي وحتساني التغذياة 
و كن  دموعاات املازارعني مان تعزياز مهااراهت  الفنياة واإلنتاجياة مان خاالل التادريبات واملادخالت نظ  الغذائية. الوتنويع 
الودة. ومّكن ذل  بدوره املزارعني، مبن فيه  املزارعات، من ؛يادة اإلنتاا النبا . وأدى الدع  الذي قدمته املنظمة  عالية

السااتئناة األنشااطة الزراعيااة وحتسااينها واسااتعادة ساابل املعيشااة القائمااة علااى الزراعااة، فضاااًل عاان االسااتعادة البيئيااة وإعااادة 
 لمجتمعات املضيفة ودتمعات الالجئني.لالتحسن العام   األمن الغذائي وتغذية التشجل من أجل تثبي  الرتبة، إىل 
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 مكّون الحساب المتجدد –باء

التااابع للصااندوق اخلاااص، النشاار السااريع  احلساااد املتجاادد ملكااّونالتنسوويف فووي  وواالت الطوووارئ تيّساار نافااذة  -16
. للخااملاء   حاااالت الطااوارئ، وكااذل  تعزيااز الفاارق احلاليااة لاادع  أنشااطة إضااافية أو لسااد ثغاارات التموياال القصاالة األجاال

  صصات املوارد مو؛عة على  تل  البلدان: 6الجدول بني يو 
 

 التنسيف في  االت الطوارئ -6الجدول 

  المعتمدة المخصصات البلد
 آالف الدوالرات األمريكية(ب)

 199 بنغالديش

 65 الكاملون

 30 الوسطى أفريقيا اهورية

 20 مصر

 192 إثيوبيا

 20 اإندونيسي

 75 العراق

 55 كينيا

 100 أفريقيا اإلقليمية

 158 أفريقيا الشرقية

 62 لبنان

 60 ليسوتو

 265 ميامنار

 40 النيجر

 95 الشرق األدىن اإلقليمي

 112 السنغال

 4 السودان

 149 تركيا

 55 أوغندا

 50 أوكرانيا

 72 ؛امبيا

 878 1 المخصصات مجموع

أنشاطة تقياي  االحتياجاات   بداياة  بتمويال ،املتجادد للحسادالبرامج  وتطويراال تياجات  تقييمنافذة تقوم  -17
 السااااريعة لالسااااتجابة امشباااار   ااااياغة أجاااال ماااانلاااادع  املنظمااااة وشااااركائها   احلصااااول علااااى املعلومااااات الال؛مااااة  ،األ؛مااااات

 ولصااياغة لالحتياجاااتنّفااذت عمليااات تقيااي   التقرياار، هبااذا املشاامولة الفاارتة خاااللو . واساارتاتيجيات للصاامود أطااول أجاااًل 
 .7الجدول    الواردة البلدان   الملامش
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 اال تياجات تقييم مهاممخصصات  -7 الجدول

 المعتمدة المخصصات البلد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 4 بنغالديش
 20 بوركينا فاسو
 46 الكاملون
 60 الوسطى أفريقيا اهورية
 26 الصني

 60 كولومبيا
 10 إثيوبيا
 40 ااند
 20 إيران
 30 العراق
 35 األردن
 40 كينيا

 32 الدميقراطية الشعبيةاهوريّة الو 
 32 الوس
 22 لبنان

 60 مدغشقر
 4 ماا

 22 موريتانيا
 120 ميامنار
 7 النيجر
 135 الفلبني

 193 أفريقيا الغربية اإلقليمية الفرعية
 15 الساحل األفريقي

 15 الصومال
 108 جنود السودان

 109 السودان
 5 سورية
 15 توغو
 37 تركيا

 15 فنزويال
 15 الضفة الغربية وقطاع غزة

 129 اليمن
 1 449 المخصصات مجموع
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ضاامن احلساااد املتجاادد   واالسووتجابة لهووا  3نافووذة االسووتعداد لحوواالت الطوووارئ موون المسووتو   أنشاائ  -18
ا ااالت الساتة  . وتركز هذه النافذة على4أعقاد مصادقة لنة املالية عليها لدى انعقاد دورهتا السابعة واألربعني بعد املائة

بنااء قادرات االساتعداد حلااالت ( 2)واحلفااع عليهاا   3وضع إجراءات مالئمة حلاالت الطوارئ من املساتوى ( 1: )التالية
املشاركة   العملياات املشارتكة باني الوكااالت الات ختام الطاوارئ ( 4)االستعداد التنظيمي  ( 3)  3الطوارئ من املستوى 

 3االسااتجابة حلاااالت الطااوارئ ماان املسااتوى و ( 6)  3 ااارين حملاكاااة حاااالت الطااوارئ ماان املسااتوى ( 5)  3 ماان املسااتوى
 .املنظمةوالتأّهق على مستوى 

 
 االستعداد

"، م حتليل حالة والحفاظ عليها 3وضع إجراءات م ئمة لحاالت الطوارئ من المستو    إطار دال " -19
مكتبًا قطريًا استناداّ إىل التقيي  الذا  للقدرة على االستجابة   حااالت الطاوارئ القطرياة كماا هاو  134االستعداد   

 امكتبًاا  23موضاا    التقااارير الساانوية القطريااة للمنظمااة. وقااد م االنتهاااء ماان إعااداد حتلياال وختطاايط أكثاار تفصااياًل   
سااتعداد لالسااتجابة للطااوارئ. ووجااه حتلياال حالااة االسااتعداد قطرياااً ماان خااالل تطبيااق األداة املتمثلااة   خطااة املنظمااة لال

لالسااتجابة حلاااالت الطااوارئ   املكاتااق القطريااة تنفيااذ الاادع  املعااز؛ لالسااتعداد ماان خااالل دورات تدريبيااة ومبااادرات 
 مصااممة خصيصاااً لااذل . وبالتاااا، م إعااداد قساا  االسااتعداد واالسااتجابة حلاااالت الطااوارئ   دلياال املنظمااة لضاامان
إمكانيااة الو ااول إىل هااذه املعلومااات بطريقااة سااريعة وسااهلة االسااتخدام. كمااا م تنظااي  ناادوات عاامل اإلنرتناا  ودورات 

جترياق األدوات الال؛ماة  3تدريبية لزيادة الوعي واملعرفة بشأن الدليل. وعالوة على ذلا ، دعما  النافاذة مان املساتوى 
، وتطبيق معدِّالت ةالقطري دةلسيناريوهات على مستوى إطار المل للتخطيط االسرتاتيجي القائ  على حاالت الطوارئ/ا

 األ؛مات من أجل بردة أكثر مرونة.
 

تصامي  دورات تدريبياة قائماة علاى " 3بنواء دودرات االسوتعداد لحواالت الطووارئ مون المسوتو  ودع  داال " -20
للمكاتااق القطريااة   املنظمااة بشااأن االسااتجابة  احملاكاااة   آساايا واحملاايط ااااادئ وشاارق أفريقيااا لبناااء القاادرات األساسااية

 مان خاالل قسا  التأهاق حلااالت الطاوارئوم تصمي  الدورات التدريبية وفقاً للمعلومات الت م اعهاا . حلاالت الطوارئ
  التقاااارير السااانوية القطرياااة للمنظماااة مااان أجااال إجاااراء حتليااال أكثااار تفصاااياًل مااان خاااالل تطبياااق خطاااة املنظماااة لالساااتعداد 

كما أتا أيدت التخطيط األوا ملزياد مان الادورات التدريبياة علاى املساتويني اإلقليماي ودون اإلقليماي   الستجابة للطوارئ.ل
وعاااالوة علاااى ذلااا ، دعمااا  هاااذه النافاااذة مهماااة بنااااء القااادرات   داااال التحاااويالت القائماااة علاااى النقاااد  .2019لعاااام 

ا علااى حتااديي دلياال االسااتعداد للصااحة احليوانيااة املعنااون "املمارسااات والقسااائ    الضاافة الغربيااة وقطاااع غاازة والعماال األو 
 اليدة إلدارة الطوارئ: املبادئ األساسية".

 

ماان  2018العماال املبكاار   عااام -نظااام اإلنااذار املبكاار" م تعزيااز قاادرة نافووذة االسووتعداد التن يموويو  إطااار " -21
العمل املبكر   باكستان، وتقادي الادع  الفاع لتنفياذ اإلجاراءات املبكارة   كولومبياا،  –نظام اإلنذار املبكر  تنفيذخالل 
ل  نافذة االستعداد التنظيمي القدرة التحليلية الت يقاوم عليهاا التقريار التفصايلي . وعلى وجه اخلصوص، موّ والنيجر وكينيا

املبكاااار بشااااأن األماااان الغااااذائي والزراعااااة، الااااذي اسااااتمر إ ااااداره وحتسااااينه خااااالل العماااال  –العاااااملي لنظااااام اإلنااااذار املبكاااار 

                                                      
 .FC147/8الوثيقة   4
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علاى أسااس دراساة استقصاائية باني  2018، مع أربعة إ دارات خالل العام. وم حتديي التقريار   أوائال عاام 2018 عام
ريار علااى حنااو متزايااد املساتخدمني، ركاازت علااى جااودة التحليال وتغطيتااه وكااذل  علااى ساهولة اسااتخدام التقرياار، وأ ااب  التق

مرجعاً عامليااً رئيساياً للتحليال االستشارا  للمخااطر املرتبطاة بااألمن الغاذائي. وأشارة مكتاق تنسايق الشاؤون اإلنساانية   
املنظمة على اإلجراءات التشاغيلية املوحادة للعمال املبكار املتعلاق بظااهر  النينياو والنينياا، الات وافقا  عليهاا دموعاة مادراء 

، ماا ميثال عالماة باار؛ة   العمال املشارتا باني الوكااالت بشاأن 2018لدائمة املشرتكة بني الوكاالت   مارس/آذار اللجنة ا
ماع تفعيال خلياة حتليال التذباذد الناويب لظااهرة النينياو العاملياة. ووفقااً  2018العمل املبكر، وم تطبيقهاا   سابتممل/أيلول 
ليااة ا تمااع الاادوا بتحلياال ملخاااطر ظاااهرة النينيااو والبلاادان ذات املخاااطر العاليااة، لإلجااراءات التشااغيلية املوحاادة، ؛ودت اخل

دفاااع البلااادان واألقاااالي  إىل الر اااد والتخطااايط   وقاااا  مبكااار. وأجريااا  دراساااات حاااول العائااادات علاااى االسااااتثمار  ماااا
ر مان حياي التكلفاة. و  إطاار جادول لتوليد املزيد من النتائش احلامسة الات تثبا  فعالياة العمال املبكاومنغوليا مدغشقر   

العماااال اخلاااااص باالسااااتجابة للطااااوارئ، م اختيااااار املرشااااحني املناساااابني و اااا  املصااااادقة علااااى الوظااااائ  الرئيسااااية   دااااال 
 االستجابة للطوارئ ودع  تنمية القدرات.

 
، "3 المسووتو  المشوواركة فوي العمليووات المشووتركة بوين الوكوواالت التوي تخوو  الطووارئ موونو  إطاار داال " -22

من املشااركة   اياع العملياات املشارتكة باني الوكااالت املتصالة باالساتعداد حلااالت مكن التمويل منظمة األغذية والزراعة 
الطوارئ، مثل عمليات فريق العمل املعاع باساتعداد ا موعاة املعنياة بااألمن الغاذائي وقادرهتا علاى الصامود، ومساار العمال 

لجناااة الدائماااة املشااارتكة باااني الوكااااالت حلااااالت الطاااوارئ، وأيضااااً   مباااادرات عاملياااة لالساااتعداد، مثااال اخلااااص باساااتعداد ال
، دعماااا  املنظمااااة املهمااااة االسااااتطالعية للشااااراكة العامليااااة 2018الشااااراكة العامليااااة لالسااااتعداد. و  نوفممل/تشاااارين الثاااااين 

املياة لالساتعداد الادع    تعزياز القادرة علاى االساتعداد مان الشاراكة الع فييا  ناام، بعد أن طلبا  فيي  ناملالستعداد   
 على املستوى الوطع.

 
، م تقدي الدع  للسفر والدع  اللوجست "3تمارين لمحاكاة  االت الطوارئ من المستو  و  إطار دال " -23

، و  شاااارق أفريقيااااا   2018حزيران /حللقااااات التاااادريق بشااااأن احملاكاااااة الاااات أجرياااا    آساااايا واحملاااايط ااااااادئ   يونيااااو
وكان اادة من التدريق الذي أجري   إقلي  آسيا واحمليط ااادئ، ضمان وجاود حاّد أدىن . 2018نوفممل/تشرين الثاين 

من املعرفة األساسية والقدرات الال؛مة للتأهق واالستجابة حلاالت الطوارئ    افوة املاوظفني الاوطنيني الرئيسايني علاى 
موعات العمل الرئيسية على املستوى اإلقليماي. وكاان ااادة مان التادريق   شارق أفريقياا، حتساني املستوى القطري، ود

قدرة املكاتق القطرياة   اإلقلاي  علاى تاوفل اساتجابة منساقة تساتند إىل االحتياجاات لتادهور األوضااع اإلنساانية البطيئاة، 
 وإجراءات االستجابة املبكرة. نذار املبكراملبكر املرتبط مبحفزات اإل والعملمن خالل حتسني االستعداد 
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 المكّون البرنامجي –جيم

ن دوالر أمريكاااي   إطاااار نافاااذة قااادرة و مليااا 5.7املكاااون الملناااادي للصاااندوق اخلااااص، م ختصااايم مبلااا  حتااا   -24
ألا  دوالر  500ن دوالر أمريكي   إطار نافذة العمل املبكر ومبل  و ملي 1.5االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية ومبل  
 خالل الفرتة املشمولة بالتقرير: أمريكي   إطار برنامش دودة احلشد اخلريفية،

 
 نافذة ددرة االستجابة لتوفير المستلزمات الزراعية

  إطاار نافاذة قادرة االساتجابة لتاوفل  والياباان يرلناداآن دوالر أمريكي من بلجيكاا والساويد و و ملي 5.7ورد مبل   -25
بلدا لدع  املساعدة الزراعية الطارئة الت جيق توفلهاا   فارتات ؛منياة  13صاحل املستلزمات الزراعية. وخصم هذا املبل  ل

 .ةددة، فيما جيري تطوير استجابة أكثر برنادية ل ؛مات
 

 االستجابة لتوفير المستلزمات الزراعيةنافذة ددرة تمويل مقّدم في إطار  -10الجدول 

 نوع التدخل البلد
المبلغ )بآالف 
الدوالرات 
 األمريكية(

املساعدة الطارئة حلماية سبل عيش املزارعني الضعفاء من أ حاد احليا؛ات الصغلة  أفغانستان
 300 املتأثرين بالفاة   بادغيس

واإلنتاا الزراعاي لالجئاني مان اهورياة الكونغاو املساعدة الطارئة   إعادة األمن الغذائي  أنغوال
 100 الدميقراطية   ذال أنغوال

النهااوا بساابل عاايش ا تمعااات الزراعيااة ودتمعااات  اايادي األمساااا املتضااررة ماان أ؛مااة  بنغالديش
 500 الالجئني   كوكس با؛ار

شااديدي االنكشاااة  جتريااق الوقااود البااديل املسااتخدم للطهااي ماان قباال الجئااي الروهينغيااا بنغالديش
 500 والوافدين حديثًا   كوكس با؛ار

 220 لدى األسر املتضررة بالفاةاملساعدة الطارئة الستئناة أنشطة اإلنتاا  كابو فلدي

تعزيز األمان الغاذائي والتغذياة وسابل العايش للساكان الضاعفاء املتضاررين مان األ؛ماات    اهورية أفريقيا الوسطى
 500 الوسطىاهورية أفريقيا 

 436 أسرة )إقلي  لوميال( 6000االستجابة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدى  اهورية الكونغو الدميقراطية
 200 املساعدة الطارئة لغرا النهوا بعد الزلزال والتسونامي   وسط سوالويسي إندونيسيا

حتسااني التغذيااة عنااد النساااء واألطفااال التغذيااة الطارئااة للمواشااي أثناااء الفاااة ماان أجاال  كينيا
 300 دون سن اخلامسة

احلمايااة الطارئااة لساابل عاايش األساار الضااعيفة املتااأثرة باأل؛مااة الرعويااة   املناااطق الشاامالية  ماا
 444 والوسطى   ماا

حتسني سبل العيش الزراعية والقادرة علاى الصامود لادى ا تمعاات املتضاررة بالنزاعاات    ميامنار
 430 مناطق األقليات العرقية

تقاادي املساااعدات الطارئااة   داااا الزراعااة والثااروة احليوانيااة إىل األساار املضاايفة والعائاادين  نيجليا
 500 والنا؛حني داخلياً املتأثرين بأ؛مة األمن الغذائي وسبل العيش   ذال شرق نيجليا

ضااعفاء املتااأثرين باأل؛مااة الرعويااة   منطقااة املساااعدة الطارئااة حلمايااة ساابل عاايش الرعاااة ال السنغال
 400 الساحل األفريقي

 400 التو؛يع الطارئ للبذور استجابة للجفاة   المهورية العربية السورية المهورية العربية السورية
 5 731 المجموع
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، إىل حاااادوف 2018-2017األمطااااار القليلااااة خااااالل فصاااال الشااااتاء   املوساااا  الزراعااااي األساسااااي لفاااارتة وأدت  -26
. وأدى الفااااة إىل ماااراع جافاااة وعلااا  رديء الاااودة، وانتشاااار 2018جفااااة كبااال   اياااع أحنااااء أفغانساااتان   عاااام 

وضااع ماادمر بشااكل خاااص  فاانج  عاان ذلاا  األماراا احليوانيااة ونفااوق احليوانااات، ونقاام   املياااه للزراعااة البعليااة واملروياة.
دوراً رئيسااياً   اقتصاااد أفغانسااتان. واسااتجابة لااذل ، دعماا  أمااوال نافااذة  ؤديااانيااة يأن قطاااعي الزراعااة والثااروة احليوان مبااا

قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية للصندوق اخلاص األفراد املستضاعفني مان خاالل تو؛ياع األعاالة، وباذور إنتااا 
 غلة.احملا يل العلفية، واألدوية للتخلم من الديدان   ا رتات الكبلة والص

 
، ما تسبق   نزوع كبل 2017ظل  احلالة متقلبة   منطقة كاساي   اهورية الكونغو الدميقراطية طوال عام  -27

، و اال عاادد الااذين فااّروا إىل مقاطعااة لوناادا نااور    2017  املنطقااة و  البلاادان ا اااورة. ويلااول ديسااممل/كانون األول 
ياسة الباد املفتوع الت وضعتها احلكوماة   أنغاوال، اساتجاب  الوكااالت اإلنساانية الجئ. ودعماً لس 33 000أنغوال إىل 

لتاادفق الالجئااني عاان طريااق تااوفل خاادمات الطااوارئ واإلغاثااة   ودعاا  اسااتعادة ساابل معيشااته . وماان خااالل أمااوال نافااذة 
الزراعاة ماع ا تمعاات املضايفة علاى قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية للصندوق اخلاص، عمل  منظمة األغذياة و 

؛يااادة إنتاااا األغذيااة   مسااتوطنة لوفااا، ماان خااالل تااوفل حاازم اخلضااروات والاادواجن، والرعايااة الصااحية األوليااة لالجئااني 
 وأعضاء ا تمع املضي .

 
يفة، والباا  وأدى التاادفق ااائاال للنااا؛حني إىل كااوكس بااا؛ار   باانغالديش، إىل ضااغوم كباالة علااى ا تمعااات املضاا -28

ومل ياتمكن الالجئاون والساكان املضايفون مان تلبياة احتياجااهت  اليومياة مان  التحتية، واخلدمات، وةميات الغاباات احمللياة.
وقود احلطق، وبالتاا فإت  يعتمدون اسرتاتيجيات تكّي  سلبية. واستجابة لذل ، دعم  أموال نافاذة قادرة االساتجابة 

للصااندوق اخلاااص األساار الضااعيفة ماان خااالل تااوفل أدوات الطهااي علااى الغااا؛ النفطااي املسااال  لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة
والتاادريق علااى السااالمة ماان احلرائااق والطهااي الفعااال. وكفلاا  هااذه األمااوال ختفاايس اسااتخراا وقااود احلطااق واسااتخدامه 

 وإنشاء آليات لتو؛يع الغا؛ النفطي املسال.
 

  مقاطعاااة كاااوكس باااا؛ار علاااى الزراعاااة و ااايد ئاااة مااان الساااكان املضااايفني ا  امل 90إىل  80ويعتماااد ماااا يقاااارد  -29
األمساااا لساابل عيشااه  وأماانه  الغااذائي. وقباال األ؛مااة، كاناا  املنطقااة ماان بااني األكثاار فقااراً   باانغالديش. وقااد أدى تاادفق 

، ويعازى باذل  إىل ضاعي  ملنطقاةوإن اإلنتااا الزراعاي   االالجئني إىل ضغوم إضافية علاى سابل العايش الزراعياة احمللياة. 
حاااد كبااال إىل تاااردي الرتباااة، وحتاااديات تسااارد امليااااه املاحلاااة، والو اااول احملااادود إىل التكنولوجياااا، وقضاااايا ملكياااة األراضاااي. 
ولدع  األسر املتأثرة باأل؛مات، مكن  أموال نافاذة قادرة االساتجابة لتاوفل املساتلزمات الزراعياة للصاندوق اخلااص املنظماة 

 املساااعدات الزراعيااة واملعاادات، والاادورات التدريبيااة علااى تكنولوجيااات احملا اايل املبتكاارة املراعيااة للمنااا ، ودعاا  ماان تقاادي
لنااة إدارة املياااه. كمااا  اا  إعااادة تأهياال باارا األمساااا، والقيااام يمااالت إعالميااة لتحسااني األماان الغااذائي والتغذيااة بشااكل 

 عام من خالل توليد الدخل.
 

. وتدهورت ظروة  احة 2017بسبق جفاة عام  2018عام للمحا يل   عام  أفلدي أسو  وواجه  كابو -30
ئة من األسر الت تعتمد على الثروة ا  امل 60احليوان بشكل كبل بسبق النقم   العل  واملياه. وهدد ذل  سبل عيش 

ندوق اخلااص املنظماة مان تقادي الادع    احليوانية. ومكن  أماوال نافاذة قادرة االساتجابة لتاوفل املساتلزمات الزراعياة للصا
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حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل ألضع  األسار، مان خاالل تو؛ياع األعاالة واملعادات البيطرياة لتساهيل مكافحاة ا فاات 
 وتوقع املخاطر املستقبلية.

 
عااات املضاايفة، أ؛مااة وتواجااه األساار الضااعيفة   اهوريااة أفريقيااا الوسااطى، مبااا   ذلاا  النااا؛حني والعائاادين وا تم -31

غذائياااة حاااادة. وقاااد أدى انعااادام األمااان الغاااذائي املساااتمر إىل تعطيااال األنشاااطة الزراعياااة والرعوياااة، وهاااي املصاااادر الرئيساااية 
أماااوال نافاااذة قااادرة االساااتجابة لتاااوفل املساااتلزمات الزراعياااة للصاااندوق للعمالاااة، ال سااايما   املنااااطق الريفياااة. واساااتخدم  

اإلدماا االجتماعي وتعزيز قدرة األسر الضعيفة على الصامود مان خاالل تولياد الادخل مان بياع  اخلاص لإلسهام   إعادة
 فائس اإلنتاا وإنشاء نظام إنذار مبكر ل من الغذائي.

 
وتأثر إقلي  سانكورو   اهورياة الكونغاو الدميقراطياة يالاة طارئاة وواساعة النطااق النعادام األمان الغاذائي، أثارت  -32

أل  شخم. وقد نتج  هذه احلالة بشكل رئيسي عن عدم وجود تنويع   استهالا األغذياة  240ل عن يقال على ما 
أسه    سوء التغذية والنقم   املغذيات الدقيقة، ال سيما عناد األطفاال دون ساّن الثانياة. و كنا  املنظماة مان خاالل 

اخلاااص، ماان تعزيااز قاادرة األساار الضااعيفة علااى إنتاااا أمااوال نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة للصااندوق 
األغذيااة، ال ساايما تلاا  الاات يوجااد فيهااا أطفااال دون ساان اخلامسااة ونساااء حواماال ومرضااعات. كمااا م تااوفل الاادع  الفااع 

 لتنويع إنتاا ودخل األسر لتعزير قدرهتا على الصمود بشكل عام.
 

وتااؤدي ضااغوم الناازوع علااى ا تمعااات املضاايفة إىل احلااد ماان تااوافر األغذيااة وإمكانيااة الو ااول إليهااا   اهوريااة  -33
أموال نافذة قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية للصندوق اخلاص هبدة حتسني الكونغو الدميقراطية. وقد م حشد 

ين وا تمعاااات املضااايفة، مااان خاااالل حتساااني الو اااول إىل املااادخالت سااابل العااايش والتناااوع الغاااذائي عناااد الناااا؛حني والعائاااد
الزراعيااة لزيااادة إنتاااا األغذيااة   مقاطعااة إيتااوري. وقااد كااان ذلاا  مكناااً ماان خااالل تعزيااز إنتاااا اخلضااروات ذات الاادورة 

 .القصلة، وإنتاا احملا يل، وتربية املاعز
 

أكثر من عقد من الزماان وساط ساوالويزي   إندونيسايا، ضرد الزلزال الذي تسبق بأكمل عدد من الوفيات    -34
شاخم،  2 100، وتبعه بعد ذل  تسونامي. وأدى مزيش األخطار الطبيعياة إىل مقتال حاواا 2018سبتممل/أيلول  28  

ئاة امل  ا 52قاطعاة باالو، مباا   ذلا  البساتنة، مبقطااع الزراعاة ويعمال   واتيارات أرضية، ونازوع ودماار واساعي النطااق. 
من دموع السكان. وبسبق الكارثاة، أدت األضارار الات حلقا  شابكة النقال والبنياة التحتياة إىل احلاد مان التادفق النقادي 
للمزارعني، ومن إنتاا ةا يل البساتنة وجتهيزهاا والتجاارة هباا. ولضامان اساتعادة اإلنتااا بسارعة واحلفااع علاى سابل عايش 

االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة للصااندوق اخلاااص األساار الضااعيفة    سااكان األرياااة، دعماا  أمااوال نافااذة قاادرة
 مقاطعة تاواييلي الفرعية لبالو.

 
إن ساابل العاايش   املناااطق القاحلااة وشاابه القاحلااة   كينيااا هااي   الغالااق رعويااة، وذلاا  يعااع أتااا تعتمااد بشااكل   -35

باإلضااافة إىل القيااود املفروضااة علااى احلركااة الرعويااة بساابق التوسااع    كباال علااى الثااروة احليوانيااة. وأدى ارتفاااع وتاالة الفاااة
الزراعااة وتزايااد السااكان إىل احلااد ماان العلاا  للثااروة احليوانيااة، وهااو اًفاااا ياارتبط ارتباطاااً مباشااراً باًفاااا مسااتويات التغذيااة 

ت الزراعياة للصاندوق اخلااص مكعباات أماوال نافاذة قادرة االساتجابة لتاوفل املساتلزمالدى األطفال. واساتجابة لاذل ، وفارت 
  العل  الغنية باملغذيات، وأمن  شراء األدوية واملعدات البيطرية ل سر الت  ل  ثروة حيوانية   مقاطعة مارسابي .
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و  ماا، أدى انعدام األمن الغذائي إىل تفاق  آثاار الكاوارف الطبيعياة )الفااة والفيضاانات( علاى سابل عايش  -36
غال املنتظماة، ومعادالت العجاز احمللااي   اإلنتااا الزراعاي واملراعاي، والقياود املفروضاة علاى عبااور املازارعني. وأدت األمطاار 

وارتفاااع أساعار األغذيااة األساساية واألعاالة احليوانيااة، واألساواق املضااطربة، قاوانني الاات حتاد ماان حركاة الرعااة، احلادود، وال
ودعماا  أمااوال نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات  إىل طلاق الاادع  لقطاااع الزراعااة والثااروة احليوانيااة بشااكل عاجال.

واألسااار املضااايفة والعائااادين،    الزراعياااة للصاااندوق اخلااااص ا موعاااات الساااكانية الضاااعيفة، مباااا   ذلااا  الناااا؛حني داخليااااً 
 املناطق الشمالية والوسطى، لزيادة قدرهت  على الو ول إىل األغذية من خالل توفل حزم الثروة احليوانية.

 
و  ميامناار، أدت ا ثااار ا تمعاة للفقاار والفيضاانات والصااراعات   واليات تشااني وراخاني إىل تاادمل سابل عاايش  -37

أمااوال نافااذة وأثاارت علااى أمنهااا الغااذائي وتغااذيتها. ودعما  منظمااة األغذيااة والزراعااة، ماان خااالل  آالة ا تمعاات الريفيااة
قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية للصندوق اخلاص،  غار املازارعني أو املعادمني   مقااطعتني، بتاوفل املادخالت 

ات املياااه( واملاان  النقديااة. وساااه  املشااروع   حتسااني الزراعيااة )مبااا   ذلاا  أدوات حراثااة ماازودة بالطاقااة إضااافية ومضااخ
األمااان الغاااذائي لااادى األسااار، و؛ياااادة القااادرة علاااى الصااامود   وجاااه الفيضاااانات واألعا ااال   املنااااطق املعرضاااة للنزاعاااات 

 والكوارف الطبيعية.
 

لسابل العايش   ذاال شارق ولسنوات متعددة متتالية، مل ياتمكن املزارعاون الاذين مل يساتفيدوا مان الادع  املقادم  -38
نيجلياا ماان الزراعاة بساابق انعادام األماان والتهديااد بااجماات والاانقم   املادخالت الزراعيااة. وال تكفاي مسااتويات إنتاااا 
احملا يل الغذائية والثروة احليوانية ومصايد األمساا ومنتجات الغابات إلطعام الزء األكامل مان الساكان   والياات أدامااوا 

أماااوال نافاااذة قااادرة االساااتجابة لتاااوفل املساااتلزمات الزراعياااة للصاااندوق اخلااااص   اساااتعادة سااابل . وسااااعدت وبورناااو وياااويب
املعيشااة الزراعيااة ل ساار   واليااات أداماااوا وبورنااو ويااويب، مبااا   ذلاا  العائاادين والنااا؛حني داخلياااً الااذين يتمتعااون بإمكانيااة 

خالل توفل مادخالت ؛راعياة جيادة ملوسا  األمطاار القاادم، وكاذل  الو ول إىل األراضي وا تمعات املضيفة، وذل  من 
 استعادة  زون الثروة احليوانية وخدمات  حة احليوان.

 
 60إىل عجااز كباال   األمطااار أدى إىل تاادمل  2018-2017و  ذااال الساانغال، أدى موساا  الفاااة   فاارتة  -39
الكتلااة خاااص بالنساابة للرعاااة الااذين تعتمااد حيواناااهت  تقلياادياً علااى ئااة ماان الكتلااة احليويااة. وكااان ذلاا  مضاارّا بشااكل ا  امل

. وباإلضافة إىل ذل ، لوحظ  ؛يادة   معدالت الرعي املتنقل وضع  الظروة السدية احليوانياة. وأدت احليوية لتقتات
ساار الاات تعتمااد علااى أمااوال نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة للصااندوق اخلاااص إىل محايااة ساابل عاايش األ

 الثروة احليوانية وتو؛يع العل  على ا تمعات الرعوية للحّد من النفوق   قطعات  واالًفاا الكبل    زوتا.
 

وعلااى الاارغ  ماان حتساان الوضااع األمااع بشااكل عااام   المهوريااة العربيااة السااورية، يواجااه مزارعااو القماا  حتااديات  -40
 ، مبااا أن تاادين هطااول األمطااار مااا دون املتوسااط   األشااهر الثالثااة األوىل ماان موساا  خطاالة للحفاااع علااى ساابل معيشااته

قااد أدى إىل اًفاااا   إنتاااا القماا  والشااعل مبقاادار النصاا  تقريباااً. وباإلضااافة إىل ذلاا ،  2018-2017الزراعااة لفاارتة 
اجه أ حاد احلياا؛ات الصاغلة، باإلضاافة يظل الو ول إىل البذور املعتمدة ذات الودة العالية من أبر؛ التحديات الت تو 

إىل الوفرة   املياه واألمسدة. ولتحسني األمن الغذائي والتغذية عند املزارعني املتضررين من الفاة   احلسكة ودير الزور، 
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ذات اسااات خدم  أماااوال نافاااذة قااادرة االساااتجابة لتاااوفل املساااتلزمات الزراعياااة للصاااندوق اخلااااص لتو؛ياااع الباااذور واملااادخالت 
 الودة العالية الستئناة ؛يادة إنتاا القم  ل سر الضعيفة، الت تلق  دورات تدريبية بشأن املمارسات الزراعية اليدة.

 
 نافذة ددرة االستجابة لتوفير المستلزمات الزراعيةتحليل بشأن 

أجااارت منظماااة األغذياااة والزراعاااة استعراضااااً لتحدياااد التقااادم احملااار؛ والااادروس الرئيساااية املساااتفادة مااان اساااتخدام  -41
الصااندوق اخلاااص، وال ساايما األمااوال ماان نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة. وم أخااذ البيانااات ماان حتلياال 

، ودراساة استقصاائية 2018-2016خاالل فارتة  5بلاداً  28يكاا   مشروعاً لنافذة الصندوق اخلاص مولتها بلج 33حلافظة 
أجرهتا املكاتق القطرية للمنظمة الت نفذت املشاريع املمولة من بلجيكا، مبا   ذل  مشاريع الصندوق اخلاص املمولاة   

راء حتليال جنسااين لمياع إطار نافذ  قدرة االستجابة لتاوفل املساتلزمات الزراعياة والعمال املبكار. و  نفاس الوقا ، م إجا
 مشاريع نافذة قدرة االستجابة لتوفل املستلزمات الزراعية للصندوق اخلاص املمولة من السويد.

 
  أمريكاااا الوساااطى،  5، و  آسااايا 7مشاااروعاً   أفريقيااا، و 19مشاااروع مولتهااا بلجيكاااا، م تنفياااذ  33وماان أ ااال  -42
  الشااارق األدىن. وكانااا  البلااادان الااات تلقااا  معظااا  التمويااال علاااى مااادار فااارتة الاااثالف سااانوات هاااي اهورياااة الكونغاااو  2و

،  كناا  منظمااة األغذيااة والزراعااة ماان 2018و 2016الدميقراطيااة، وإثيوبيااا، وهااايت، وكينيااا، ونيجليااا، والفلبااني. وبااني عااامي 
 تلزمات الزراعية للصندوق اخلاص من الو ول إىل ما يقارد مليون شخم.خالل أموال نافذة قدرة االستجابة لتوفل املس

 
ئة من املشاريع املمولة مان بلجيكاا اساتجابة للكاوارف الطبيعياة، ال سايما الفااة، ولكان ا  امل 61وكان حواا  -43

ل ؛ماات  ئة اساتجابةً ا  امل 39أيضاً الفيضانات واالتيارات األرضية واألعا ل والتسونامي. وكان  النسبة املتبقية البالغة 
املمتااادة الااات تساااببها دموعاااة مااان األساااباد املتكاااررة )أي األ؛ماااات الغذائياااة املطولاااة، واحلوكماااة غااال الكافياااة، والقااادرات 

ضااطرابات املؤسساية للتعاماال ماع األ؛مااات الناااة، واملخاااطر الطبيعياة، والعواماال الات يتساابق هباا اإلنسااان، مباا   ذلاا  اال
 املدنية والصراعات(.

 
نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات لاا  العنا اار الرئيسااية املتعلقااة بالزراعااة واألماان الغااذائي   مشاااريع وذ -44

الزراعيااة للصااندوق اخلاااص إنتاااا احملا اايل، والثااروة احليوانيااة، والتغذيااة واألماان الغااذائي، ومصااايد األمساااا وتربيااة األحيااااء 
ملشاااريع علااى تو؛يااع املاادخالت واألدوات اخلا اااة بااالثروة احليوانيااة والزراعااة، فاااإن املائيااة، وإدارة املياااه. وفيمااا تركااز معظااا  ا

ل خرى أنشطة تكميلية   القطاعات الفرعية األخرى مثل التغذية واألمن الغذائي، ومصايد األمساا وتربية األحياء املائية 
  وإدارة املياه.

                                                      
. ؛  مااا يلااي 2018 اسااتناًدا إىل بيانااات ّم تنزيلهااا ماان نظااام معلومااات إدارة الااملامش امليدانيااة التااابع ملنظمااة األغذيااة والزراعااة   نوفممل/تشاارين الثاااين  5

العشاارين الاات ذلهااا التحلياال: أفغانسااتان، أنغااوال، باانغالديش، بوروناادي، كااود فاالدي، الكاااملون، تشاااد، كوبااا، الكونغااو، دومينيكااا، البلاادان الثمانيااة 
دا لسااورية وأوغنااإثيوبيااا، فيجااي، هااايت، إندونيساايا، األردن، كينيااا، مدغشااقر، ميامنااار، نيجليااا، الفلبااني، الساانغال، جنااود السااودان، المهوريااة العربيااة ا

 .   أمريكا الوسطى بالنسبة إىل املشاريع القطرية والسلفادور وغواتيماال وهندوراس ونيكاراغوا بالنسبة إىل املشاريع شبه اإلقليمية اخلا ة باملمر الاة
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زمات الزراعية للصندوق اخلاص االحتياجات املختلفة ونقام نافذة قدرة االستجابة لتوفل املستلوحتدد تدخالت  -45
دعاا  نسابة جياادة مان األساار القاوة لادى النساااء والرجاال والفتيااان والفتياات، وتاادمش   ماا بينهااا. وتشامل التاادابل املباشارة 

، هااد مان آثار احلاو  الكاوارفالوقاياة مان الت تعوااا النسااء   االساتجابة حلااالت الطاوارئ  ونشار تكنولوجياات ومارساات 
مع احلد مان عاقء العمال علاى املارأة  وتعزياز و اول املارأة إىل املعلوماات والتادريق  وكاذل  ؛ياادة و اول املارأة إىل املاوارد 
واأل ااول اإلنتاجيااة. ووفقاااً ملؤشاار الاانس والعماار، تعاااا ايااع مشاااريع نافااذة قاادرة االسااتجابة لتااوفل املسااتلزمات الزراعيااة 

ملمولة من السويد املساواة بني النسني على األقل   بعس األبعاد. وبشكل أكثر حتدياداً، يعااا أكثار للصندوق اخلاص ا
 ئة من املشاريع املساواة بني النسني بطريقة منهجية.ا  امل 83من 

 
 نافذة العمل المبكر

املدين بغية اساتهالل أعماال مبكارة،  كن نافذة اإلنذار املبكر املنظمة من العمل مع احلكومات الوطنية وا تمع  -46
وخصو اااً للقطاعااات املتصاالة بالزراعااة واألغذيااة والتغذيااة. واااادة هااو محايااة ا تمعااات املعرضااة للخطاار عاامل ؛يااادة قاادرة 
سبل املعيشة على الصمود لدى  غار املزارعني والرعاة و يادي األمساا وا تمعات املعتمدة على الغابات وكذل  الانظ  

يااة. وتشاامل النتااائش املتوقعااة خفااس احلاااالت الطارئااة وتكااالي  االسااتجابة وتفااادي اخلسااائر النااااة عاان الكااوارف. الغذائ
تساااتبق نافاااذة العمااال املبكااار وقاااوع الكاااوارف الطبيعياااة مباااا فيهاااا الظاااواهر املناخياااة االساااتثنائية )مثااال الفااااة والفيضاااانات 

 ل أمراا املواشي واحملا يل والراد( وحاالت الطوارئ املعقدة.ودرجات احلرارة القصوى( وتفشي ا فات واألمراا )مث
 

تدع  النافذة األعمال املبكرة الت تعّرة على أتا األنشطة الت تنفذ حاملا يات  حتدياد خطار وشاي ، ولكان قبال  -47
(  ناااع 1املبكااارة الااات )تكباااد خساااائر الكارثاااة   القطااااع الزراعاااي أو قبااال املسااااس بسااابل املعيشاااة.  اااول النافاااذة األعماااال 

تعاز؛ قادرات االساتجابة للكاوارف أو ( 3( ختف  من تأثلات احلادف املتوقاع  )2)الكوارف   طور التكّون من احلدوف  
 ما خم اخلطر احملدد الوشي ، من خالل االستثمارات ااادفة   دال االستعداد.  
 

مباا   ذلا  وضاع )ساتجابة الساريعة إذا ماا تاردت األوضااع الادع  ل نشاطة التحضالية الال؛ماة لتمكاني االيقاّدم  -48
نظ  املوارد البشرية  ووضع املقرتحات واالتصال ماع الشاركاء   املاوارد  ووضاع اتفاقاات ماع املاوردين وبادء عملياات تقادي 

وسيت  توفل التمويل لبدء التادخالت (. العطاءات  وتعزيز قدرة الشركاء احملليني  واملراقبة والتقيي  والتحليل  ودع  التنسيق
 .املناسبة استناداً إىل التنبؤات

 
 تمويل نافذة العمل المبكر –11الجدول 

 المعتمدة المخصصات البلد
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 320 كينيا

 402 كولومبيا

 400 الفليبني

 341 النيجر

 1 063 المخصصات مجموع
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، كان  األدلة كافية لإلشارة إىل أن هناا فرتة رعوية عجفاء آخذة   التطور عامل منطقاة 2018  فملاير/شبام  -49
الساااحل، مااا شااجع علااى التخطاايط املبكاار للتخفياا  ماان آثااار الفاااة علااى ساابل العاايش الرعويااة الضااعيفة. وخصصاا  

وقاد أشال إىل أن هاذه األسار هاي أسرة   منطقت تاهوا و؛ندر   النيجر،  5 300أموال من  ندوق العمل املبكر حلواا 
األكثاار تضااارراً بالفعاال، ومااان املتوقاااع أن تتاادهور حالتهاااا. واسااات كمل  التاادخالت بشاااأن العلااا  للثااروة احليوانياااة باااالتطعي  

 والتخلم من الديدان حلماية احليوانات من األمراا.
 

، م ختصاايم أمااوال لكولومبيااا اسااتجابة للزيااادة املتوقعااة   ااجاارة ماان فناازويال. وأثاارت 2018و  يونيااو/حزيران  -50
أ؛مة ااجرة الفنزويلية، الت ؛ادت بسبق انعدام األمن الغذائي املتزايد واأل؛مة االقتصادية   البلد، تأثلاً كبالاً علاى البلادان 

أسرة   مقاطعة الغواخلا على  600ركز تدخل املنظمة على مساعدة ا اورة وال سيما املناطق احلدودية الكولومبية. وقد 
املساااعدة علااى اسااتقرار أسااعار األغذيااة والطلااق علااى العمالااة وكااذل  نااواتش األماان تعزيااز اإلنتاااا احمللااي ل غذيااة، وبالتاااا 

ت  فيهاا تشاغيل التمويال مان املرة األوىل الات ياهي هذه املخصصات عماًل مبكراً كبلاً، حيي كان  هذه   الغذائي. وكان
 العمل املبكر   املنظمة.-املبكرخالل  اطر سببها اإلنسان، ما مثل فر ة تعل  مهمة لنظام اإلنذار 

 
، تساااابب  الفيضااااانات الواساااعة النطاااااق بساااابق األمطااااار ملااادة طويلااااة   كينيااااا،   خطاااار 2018و  يوليو/ اااو؛  -51

إن محّااى الااوادي املتصاادع ماارا حيااواين املنشااأ يشااكل هتديااداً خطاالاً علااى حاادوف تفشااي كباال حلّمااى الااوادي املتصاادع. و 
ألاا  شااخم  150األرواع وساابل العاايش، ال ساايما   ا تمعااات الرعويااة. وقااد خصصاا  املنظمااة أمااوااًل حلمايااة حااواا 

والساالطات احملليااة. ألا  رأس ماشااية ماان حالااة التفشاي، مااع الرتكيااز علااى النقاام الساااخنة احملااددة مااع اخلاملاء النظااراء  73و
واحليوانيااة(، وتااوفل معاادات  مليااة  البشاارية وذلاا  األنشااطة نشاار أفرقااة حتقيااق ملاانهش الصااحة الواحاادة )خااملاء   األمااراا 

 كافية، ودع  التنسيق على املستوى الوطع وعلى مستوى املقاطعة، وتوفل مدخالت إىل األفرقة الوطنية واحمللية.
 

املبكااار، اساااتثمرت املنظماااة   تولياااد أدلاااة جتريبياااة بشاااأن فعالياااة تكلفاااة نظاااام اإلناااذار وإلثباااات ضااارورة العمااال  -52
الساودان حلماياة و  كينياا  ، م تقياي  اإلجاراءات املبكارة   أربعاة بلادان:  2018العمل املبكر. ويلول تاية عاام -املبكر

املازارع الصاغلة النطااق قبال الفااة، و  منغولياا لادع  الثروة احليوانية قبل فرتات الفاة احمللية، و  مدغشقر حلماية 
. ومقابال كال دوالر اساتثمرته املنظماة   اياع هاذه البلادان، تراوحا  يةقاساالشاتاء الل و الرعاة املستضعفني خاالل فصا
ن هاذه دوالر أمريكاي، مان حياي اخلساائر الات م جتنبهاا والفوائاد اإلضاافية. إ 7.1و 2.5العائدات على األسار ماا باني 

الدراسات التجريبية هي األوىل من نوعها، وهي تقدم نظرة ثاقبة على قيمة العمال املبكار النقدياة قبال أن تصاب  األ؛ماة 
 املتوقعة كارثة إنسانية.

 
 نافذة برنامج دودة الحشد الخريفية

 يرلندا.آأل  دوالر أمريكي من  500مبوجق برنامش دودة احلشد اخلريفية، م احلصول على مبل   -53
 

 التمويل المقدم في إطار برنامج دودة الحشد الخريفية – 12الجدول 
 لغ المب نوع التدخل  اإلدليم

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)
 500 اإلدارة املستدامة لدودة احلشد اخلريفية   أفريقيا أفريقيا الشرقية
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أفريقيا جنود الصحراء الكملى، ولضمان دعا  املازارعني   إدارة  كافةاستجابة النتشار دودة احلشد اخلريفية     -54
بتجريق منوذا جديد  ليات التوعياة ا تمعياة  احلقليةا فات بطريقة مستدامة، قام  املنظمة من خالل املدارس امليدانية 

وم إطااالق  سااتجابة اااا.القائمااة علااى احلااوافز، ودعماا  الر ااد والتنساايق ماان أجاال االسااتعداد لاادودة احلشااد اخلريفيااة واال
، 2018منهش املدارس امليدانية احلقلية بشأن دودة احلشد اخلريفية من خاالل دورة تدريبياة إقليمياة رئيساية   كينياا   عاام 

، لتطبياق وكينياا دموعة للمدارس امليدانية احلقلية عامل إثيوبياا 66ميسراً للمدارس امليدانية احلقلية، وبدء  62أعقبها تدريق 
إلدارة املستدامة والسيطرة على دودة احلشد اخلريفية مان خاالل اختباار مارساات تكنولوجياة  تلفاة علاى مساتوى املزرعاة. ا

أسااارة   إثيوبياااا، للر اااد واإلناااذار املبكااار لااادودة  300دموعاااة دتمعياااة، و ااال  إىل  140م إنشااااء وعاااالوة علاااى ذلااا ، 
 احلشد اخلريفية من خالل استخدام التوقعات احمللية وتنفيذ تطبيقات املنظمة للر د واإلنذار املبكر لدودة احلشد اخلريفياة.

دموعاة    140 وم تنفيذ املكافحة ا لية لادودة احلشاد اخلريفياة مان خاالل ااع الديادان وكتال البايس بالياد وتادملها  
)معظمها  مان الشاباد العااطلني عان العمال(   مقاطعاة إمباو   كينياا، علاى حتدياد  عاامال 150إثيوبيا، بينما م تادريق 

ماازارع ماان خاالل ؛يااارات استكشااافية كال أساابوعني لكاال  900وإدارة ا فاة. و كاان هااؤالء العماال ماان الو ااول إىل حاواا 
أساارة ماان أن  1 201خله  الااذي اسااتمر سااتة أسااابيع. وأظهاار تقيااي  ل ثاار بااني مزرعااة مسااتفيدة، خااالل ذروة موساا  تااد

ئة من املزارعني وا لوا املكافحة امليكانيكية مبفرده    املوس  التاا. وم حتقيق الوعي العام بشاأن دودة احلشاد ا  امل 80
وضاع  لوحاة بشاأن دودة احلشاد اخلريفياة و اخلريفية من خالل دموعة من املنشاورات والكتيباات ومحاالت التوعياة العاماة. 

تباااني معااادالت االنتشاااار املومسياااة، واألراضاااي املتاااأثرة، واخلساااائر التقديرياااة، والتقااادم احملااار؛ مااان جاناااق البلااادان   املنطقاااة 
ة حنااو حتقيااق مؤشاارات إطااار الشااراكة، الاات م تقاادميها ماان خااالل التاادخالت الراميااة إىل دعاا  ر ااد دودة اإلقليميااة الفرعياا

 شد اخلريفية والتنسيق بشأتا على املستويني القطري واإلقليمي.احل

 
 االستنتاجات –اخامسا 

 
و اّد املساا ة  .املنظماة باأداة لزياادة قابلياة التوقاع واساتمرارية اساتجابتها علاى املساتوى القطاري اخلااص ميّد الصندوق -55

  الصااندوق املنظمااة بالوسااائل املناساابة لتااوفل مساااعدة سااريعة وعاليااة األثاار   حاااالت الطااوارئ إىل أكثاار الشااعود املتااأثرة 
بااالكوارف ضااعفاً. وميكاان ذلاا  املنظمااة ماان أن تكااون أساارع وأكثاار مرونااة   اسااتجاباهتا، ويضااع املنظمااة   مكانااة مالئمااة 

 ة بسرعة   احلاالت الت تزداد فيها االحتياجات بوتلة سريعة وتصاعدية عقق وقوع كارثة ما.لتوسع قدراهتا التشغيلي
 

الصندوق دوراً حامساً   تعزيز القدرات التشغيلية للمكاتاق القطرياة و  اساتعداد املكاتاق القطرياة. ميكان يؤدي  -56
فضاااًل عاان توساايع جهااود االسااتجابة بساارعة   حااال  3الصااندوق املنظمااة ماان االسااتجابة حلاااالت الطااوارئ ماان املسااتوى 

دوراً حيويااً   تنساايق اسااتجابة تعاونيااة أطاول أجاااًل تركااز علااى  وقاوع حاااالت طارئااة علاى نطاااق أ ااغر. ويااؤدي الصاندوق
سبل املعيشة واسرتاتيجيات القدرة على الصامود، ناهيا  عان حتساني قادرة املؤسساات احمللياة علاى مناع الكاوارف واحلماياة 

  ها واستعادة املوارد.من
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السوق اخلاص بتحديد  تل  االحتياجات ومواطن القوة لدى النسااء والرجاال والفتياة والفتياات  تدخالت تقوم -57
وحتقااق التكاماال بينهااا. ومبوجااق نافااذة قاادرة االسااتجابة، تشاامل التاادخالت دعاا  األساار الاات ترأسااها نساااء   االسااتجابة 

ملمارسااات الاات  نااع أثاار الكااوارف وختفاا  ماان وطأتااه/ فيمااا حتااد ماان عااقء العماال عاان  للطااوارئ، ونشاار التكنولوجيااات وا
كاهل النساء، وتعز؛ و وا  إىل املعلومات والتدريق ناهيا  عان ؛ياادة و اوان إىل املاوارد واأل اول اإلنتاجياة. ويساق 

ا تتناااول املساااواة بااني النسااني علااى مؤشاار الاانس والساان، فااإن ايااع مشاااريع نافااذة قاادرة االسااتجابة الاات م تأيياادها مااؤخرً 
 األقل من بعس األبعاد املعينة.

 
   العمال املبكار -نظاام اإلناذار املبكارفاإن األدلاة التجريبياة تاملهن عان فعالياة  العمال املبكارويعز؛ الصندوق مزايا  -58

مدغشاقر لصاون املازارع الصاغلة النطااق كينيا و  السودان لهة محاياة الثاروة احليوانياة حتساًبا ملوجاات الفااة احمللياة، و  
كااال دوالر مقابااال   و   تلااا  تلااا  البلااادان، قبااال وقاااوع الفااااة، و  منغولياااا لااادع  الرعااااة عااامل موسااا  الشاااتاء القاساااي.

دوالر أمريكاااي، مااان حياااي  7.1و 2.5اساااتثمرته املنظماااة   اياااع هاااذه البلااادان، تراوحااا  العائااادات علاااى األسااار ماااا باااني 
نبها والفوائد اإلضافية. وإن هذه الدراسات التجريبية هي األوىل مان نوعهاا، وهاي تقادم نظارة ثاقباة علاى اخلسائر الت م جت

 إنسانية. األ؛مة املتوقعة كارثةً  تستحيلقيمة العمل املبكر النقدية قبل أن 


