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 موجز

 

   منظمة األغذية والزراعة )الصننننننننندوا ا ال  ميّكن الصننننننننندوا ا ال واالت الطوار  وأنشننننننننطة إعادة التأهي
األغذية دد اليت هتواملخاطر الطوار  ملواجهة حاالت من اختاذ إجراءات سنننننننننري ة و  الة   املنظمة)لألمم املتحدة 

يتم لتقدمي سننلمب رجرد أن مكّون رأس املال ال ام    1: )هي، و كوناتن ثالثة مم لصننندوايتكون او . والزراعة
بدء إعادة  وأماية سننب  ال ي  وشننراء مدخالت من أج  املبادرة  ورًا إىل وذليف شننرييف ا املوارد، ت هد تأمني 

املنظمة ا مشاركة م مكّون حساب متجدد لدعو   2)؛ ة ما ورية ألزمة األنشطة الزراعية أو املسامهة ا استجاب
االت قطرية امل نية حبإنشنننننننننناء وت زيز قدرات الفرا الالقيام بشننننننننننك  مبكر بتقدير االحتياجات ووضننننننننننع ال ام  و 

ت بئة توىل مكّون برناجمي يو   3)؛ 31واالسننننننتجابة واالت الطوار  من املسننننننتوى  التأهبأنشننننننطة  االطوار ، و 
ال ام  اجلارية من ة سرتاتيجيمن الناحية االالواس ة النطاا أو يكّم  املوارد لدعم إطار برناجمي واالت الطوار  

اإلنذارات املبكرة ناشئة عن بكرة املجراءات كذليف اإلو ، "املدخالت الزراعيةقدرة االستجابة لتو ري "خالل نا ذة 
 .نظمةعلى املستوى امل

  مليون  249 مبلًغا قدره ،2019كانون األول /ديسننننننننم  31إنشننننننننائه وح  منذ  ،ا التلقى الصننننننننندوا وقد
الكوارث تت لق ب)برام  واسنن ة النطاا تنفيذ دوالر أمريكي لماليني  105.3 مبلغ ص منهدوالر أمريكي، خصننّ 

جلراد، ودودة اوشد تفشي ا، و الطيور الشديدة اإلمراضاملفاجئة، واالستجابة لظاهرة النينيو املناخية، وإنفلونزا 
دوالر أمريكي ا إطار برنام  مليون  53.5مبلغ مت صنننننننننر  و  ؛ على سنننننننننبي  املثال ا ريفية، واألزمات املمتدة

مليون دوالر أمريكي إلنشنننننننناء أو ت زيز  28م مبلغ اخدسننننننننت  او ؛ قدرة االسننننننننتجابة لتو ري مدخالت زراعيةنا ذة 
 قدرات املكاتب القطرية على االسننننننننننننننتجابة واالت الطوار  ودعم تقديرات االحتياجات وصننننننننننننننياغة ال ام ؛

 ،3واالسننننننننتجابة واالت الطوار  من املسننننننننتوى  التأهبدوالر أمريكي لنا ذة مليون  13.7 مبلغ صيصننننننننختو 
 .نا ذة ال م  املبكرا ماليني دوالر أمريكي  9.7واملسامهة ربلغ 

  مليون دوالر أمريكي لتموي  مشننننناريع طارئة  ورية، ق ّدم 412.4مبلغ تو ري ا ال، مت  الصنننننندواومنذ إنشننننناء 
 إمجايل السنننننننننننننننلمب املسنننننننننننننننتحقة الد عبلغ و . مليون دوالر خالل الفرتة املشنننننننننننننننمولة  ذا التقرير 21.5 مبلغمنه 
مليون دوالر أمريكي، ا حني بلغ الرصنننننننننننننننيد النقدي  0.3 مبلًغا قدره 2019كانون األول /ديسنننننننننننننننم  31 ا

 .ريكيأم مليون دوالر 38.6 مبلًغا قدره 2019كانون األول /ديسم  31ا  للصندوا ا ال

 

 التوجيهات المطلوبة من لجنة المالية

  حسبإلحاطة  الغرض هذه الوثيقة ت قدَّم. 
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 معلومات أساسية –أوالا 

نشنناء الصننندوا عن تأييدها إل، 2003أيار /ا دورهتا الثانية ب د املائة اليت ع قدت ا مايو ،جلنة املاليةعربت أ -1
ميكن الصننندوا ا ال املقرتا املنظمة "... لغرض   الصننندوا ا ال)ا ال واالت الطوار  وأنشننطة إعادة التأهي  

من اإلسراع ا بدء عمليات الطوار  من خالل املشاركة ا أنشطة تقييم االحتياجات املشرتكة بني الوكاالت وتنسيقها 
ة، وإعداد إطار براجمي وإنشاء وحدة للتنسيق ا حاالت الطوار  لتقدمي املساعدة الزراعية مع امل دات اللوجستية الالزم

  2".ومشاريع، وتقدمي سلمب متوي   ور اوصول على ت ّهد من إحدى اجلهات املاحنة  يما يت لق بشراء املدخالت

الصننننننندوا اليت قدمها موال فضنننننن  األب بدأتا لل مليات الرئيسننننننية اليت ا موجزً هذا التقرير السنننننننوي وصننننننفً يقّدم و  -2
ويتضنننمن التقرير بيانات مالية تغطي هذه . 2019كانون األول /ديسنننم  31هية ا ا ال لفرتة األشنننهر االثش عشنننر املنت

 .الصندوا ا التشغي  منذ أن بدأ وكذليف الفرتة الفرتة، 

 مكّونات الصندوق الخاص –اثانيا 

ت هد يتم تأمني لتقدمي سننلمب رجرد أن مكّون رأس املال ال ام    1: )هي، و كوناتن ثالثة ملصننندوا ميتكون او  -3
بدء األنشننننننننننطة الزراعية إعادة  وأماية سننننننننننب  ال ي  وذليف من أج  املبادرة  ورًا إىل شننننننننننراء مدخالت وييف ا املوارد، شننننننننننر 
املنظمة ا تقدير االحتياجات ووضنننع مشننناركة مكّون حسننناب متجدد لدعم و   2)؛ ة ما ورية ألزمة املسنننامهة ا اسنننتجاب أو

واالسنننننتجابة  التأهبأنشنننننطة ا االت الطوار ، و قطرية امل نية حبالفرا ال إنشننننناء وت زيز قدراتالقيام بشنننننك  مبكر بال ام  و 
ت بئة املوارد لدعم إطار برناجمي واالت الطوار  الواسنننننننننننننن ة توىل مكّون برناجمي يو   3)؛ 33واالت الطوار  من املسننننننننننننننتوى 

، "املدخالت الزراعيةسننننننننننننننتجابة لتو ري قدرة اال"ال ام  اجلارية من خالل نا ذة ة سننننننننننننننرتاتيجيمن الناحية االالنطاا أو يكّم  
 .نظمةاإلنذارات املبكرة على املستوى املناشئة عن بكرة وكذليف اإلجراءات امل

 مكونات الصندوق الخاص ونوافذه –1الجدول 
مكّون رأس 
 المال العامل

 

 المتجدد الحساب مكّون
 حنننننناالت ا التنسننننننننننننننيق نننننننا ننننننذة 

 وقدرات االستجابة الطوار 
 وضننننع و  ياجاتاالحت تقدير نا ذة

  ال ام 
 واالسننننننننننننننتجننننابنننة التننننأهنننب ننننا نننذة 

 3 املستوى من الطوار  واالت

 المكّون البرنامجي
  الكوارث )كنننواسنننننننننننننن نننة النطننناا الال ام  ننننا نننذة

، اإلمراضالطيور الشنننننننننننديدة وإنفلونزا املفاجئة، 
 املنننناخينننة، النينيوظننناهرة  ،منطقنننة السننننننننننننننننناحننن و 

  على سبي  املثال املمتدة األزمات
  االستجابة لتو ري مدخالت زراعيةقدرة نا ذة 
 نا ذة ال م  املبكر 
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متكني املنظمنننة من خالل  مع حننناالت الطوار فننناعننن  الوقنننت املطلوب للترأس المااال العاااماال  مّكونيقّلص و  -4
خالل ، من يسنناعد هذا املكّونو . من الشننركاء ا املواردتموي  أمهية قب  اسننتالم الاألكثر صننول األأنشننطة وشننراء  بدء من

 .ت اا املتضررينإسراع وترية عملية الطوار  و حاالت التخفيمب من وطأة املخاطر و على استجابة سري ة،  متكني

تحنننديننند من جهود ل را الطوار  القطرينننة التننناب نننة للمنظمنننة مااا تبااذلاا   الحساااااااااااااب المتجاادد مكّونيننندعم و  -5
 نًيا برام  اسنننننتجابة سنننننليمة وضنننننع على االسنننننتجابة، و ات ا للسنننننكان املتضنننننررين، وت زيز القدر االحتياجات األشننننند إواحً 

للتحديات تأهب ، تستطيع املنظمة أن ت3واالستجابة واالت الطوار  من املستوى  التأهبومن خالل نا ذة . وتنسيقها
 .وأن تستجيب هلا 3االستثنائية اليت تواجه القطاع الزراعي خالل حالة طارئة من املستوى 

 صننننننننميمها لتتناسننننننننبميكن تذات وترية أسننننننننرع وطابع براجمي أك  تو ري مسنننننننناعدة  المكّون البرنامجييسننننننننّه  و  -6
كييمب ملرونننة الالزمننة لتااألموال الننذي ي تمننده الصنننننننننننننننننندوا ا ننال مجع هن   ا املينندان. ويو راملتطورة الحتينناجننات ا مع

ال ناجمي  ميّكن النه كما .  حيث االحتياجات أعظمللمناطق اجلغرا ية واجملاالت املواضننننننننننننننني ية و ًقا  األنشنننننننننننننننطة والدعم
ل األإذ  ،ال مليات من التكّيمب مع تغرّي األوضننناع السنننكان املتضنننررين إىل املسننناعدة األنسنننب ضنننمان وصنننول لنشنننطة يبسنننّ

، اليت توّجه األموال اليت مت "املدخالت الزراعيةقدرة االسنننتجابة لتو ري "نا ذة  يال ناجماملكون شنننم  كما ي.  أقرب وقت ا
املبكر،  م  ومن خالل نا ذة ال. ا  يهاا حاسً اليت ميث  الزمن عنصننرً املدخالت لشننراء وتسننليم الفورية  مليات الإىل مج ها 

خسنننننننننائر الكارثة القطاع الزراعي وشنننننننننييف، قب  تكبد هتديد يتم حتديد رجرد ما تتمكن املنظمة من ال م  ا وقت مبكر 
 سب  ال ي .تقويض قب   أو

 مصادر الصندوق الخاص –اثالثا 

مليون  249جمموعها بلغ  امبالغً  ،2004نيسنننان /منذ إنشنننائه ا أبري  ا ال، لقى الصنننندوات - المتحصاا ت -7
مليون دوالر أمريكي، رنننا ا ذلنننيف  175 مبلغ 2البلننندان األعضننننننننننننننننناء اليت ترد ا اجلننندول قننندمنننت وقننند . دوالر أمريكي

خالل و . نتهية إىل الصندوا ا الاملأرصدة مشاريع حاالت طوار  مليون دوالر قدمها شركاء ا املوارد قاموا بنق   8.1
 .مليون دوالر أمريكي 18.7 ا ال ، بلغت ودائع الصندوا2019ول كانون األ/ديسم  31ا املنتهية ا شهرً  12 رتة الن 

 
  



5 FC 180/INF/3 

 

 متحص ت الصندوق الخاص -2الجدول 

 ةالمساهمالجهات 
 إنشاء الصندوق  منذ

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 -الثانيكانون /يناير
 2019كانون األول /ديسمبر

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 0 107 أسرتاليا
 6 131 1 النمسا
 704 4 961 54 بلجيكا
 294 583 9 كندا
 0 5 شيلي
 0 500 الصني

 0 36 اجلمهورية التشيكية
 2 747 3  نلندا
 98 969 8  رنسا
 0 305 1 أملانيا
 0 227 اليونان
 777 2 229 6 آيرلندا
 0 490 1 إيطاليا
 0 430 اليابان
 0 60 األردن
 0 50 الكويت

 0 14 ة الش بيةمجهورية الو الدميقراطي
 0 8 لكسم غ
 0 59 موناكو
 1 463 4 هولندا

 0 13 نيوزيالندا
 0 472 34 النروي 

 0 377 1 اململكة ال ربية الس ودية
 0 452 جنوب أ ريقيا

 0 520 إسبانيا
 306 2 581 30 السويد
 2 939 4 سويسرا

اململكة املتحدة ل يطانيا ال ظمى 
 0 339 9 الشمالية آيرلنداو 
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 ةالمساهمالجهات 
 إنشاء الصندوق  منذ

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 -الثانيكانون /يناير
 2019كانون األول /ديسمبر

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 0 30 الكرسي الرسويل
 0 37  000 5جهات أخرى )أق  من 

 190 10 134 175 األعضاء مجموع
 340 8 021 73 تكاليمب التشغي  املباشرة

  481 صندوا األوبيف
 200 505  جمموع األمم املتحدة

 730 18 141 249 المتحصلة المبالغ مجموع

  .جممّ ة من سجالت  رعية ومطابقة لد رت األستاذ ال ام: دراملص – 2019كانون األول /ديسم  31اعتباراً من 
 ةيحماسب اتإعادة تصنيف* 

 استخدام أموال الصندوق –ارابعا 

مليون دوالر أمريكي كسلمب ل دد من املشاريع ب د  412.4مبلغ تقدمي إطار مكّون رأس املال ال ام ، مت، حتت  -8
يظنن  هننذا املبلغ، أصنننننننننننننننن  ملسننننننننننننننننامهننات النقننديننة. ومن صنننننننننننننننينن  اقبنن  حتذلننيف ولكن  لت هنندهمتننأكينند الشنننننننننننننننركنناء ا املوارد 

 دوالر أمريكي غري مسدد، بانتظار حتصي  أموال الشركاء ا املوارد. مليون 0.3 مبلغ

مسننننننننننننننننننننننامهننننننننة، جنننننرت املنننننوا نننننقنننننننة م كنننننقنننننننندّ منننننلنننننينننننون دوالر أمنننننرينننننكننننني الننننننننذي  249أصنننننننننننننننننننننن  منننننبنننننلنننننغ منننننن و  -9
مليون دوالر أمريكي خالل الفرتة املشننمولة  ذا  4.8إطار اوسنناب املتجدد )حتت أمريكي  دوالر مليون 41.8 مبلغ على

صنننننننننننننننر  منننننننه مليون دوالر أمريكي ا إطننننننار املكون ال ننننننناجمي،  169مت ختصنننننننننننننننيص مبلغ إمجننننننايل قنننننندره التقرير . و 
تفاصنننننننننني  اسننننننننننتخدام ركن االطالع على و حتت إطار النا ذة املواضنننننننننني ية واإلقليمية. دوالر أمريكي اليني م 105.3 مبلغ

 .3جدول الاألموال ا 
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 مكّونات التمويل -3الجدول 

 
 منذ إنشاء الصندوق

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 -كانون الثاني /يناير
 2019كانون األول /ديسمبر

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

   مبالغ السلف

     مكّون رأس املال ال ام 

 502 21 392 412 جمموع مبالغ السلمب خالل الفرتة

 849 28 127 412 املسددة من السلمب خالل الفرتةاملبالغ 

  265 مسددةالالسلف غير 
   

   االستخدامات

 وحدة تنسيق ال م  واالت الطوار  نشاءإ
 وت زيزها

15 357 50 

 200 656 12 تقييم االحتياجات ومهام تطوير ال ام 

 3التأهب واالت الطوار  من املستوى 
 واالستجابة هلا

13 747 4 500 

 750 4 760 41 مجموع الحساب المتجدد
   المكّون البرنامجي

 320 2 487 53 قدرة االستجابة لتوفير مدخ ت زراعيةنافذة 
 496 4 696 9 العمل المبكر

 777 2 317 105 النافذة المواضيعية واإلقليمية
 228 748 13  ةبرام  إقليمي)القرن األ ريقي 

 910 552 3  ةيميبرام  إقلالساح  األ ريقي )
  928 45 محلة مكا حة أنفلونزا الطيور
  002 10 اوملة ا اصة بالتسونامي

  168 1 املبادرة بشأن االرتفاع اواد ا األزمة الغذائية
  982 4 محلة مكا حة اجلراد

 138 1 786 4 األزمات املمتدة
  598 15 التيفون وأعاصري  هريكان)املدارية  األعاصري

  552 4 ة النينيوظاهر 
 501 001 1 دودة اوشد ا ريفية

   
 593 9 500 168 المجموع الفرعي للمكّون البرنامجي
 343 14 260 210 المجموع اإلجمالي ل ستخدامات

  615 38 رصيد الصندوق الخاص   
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 مكون رأس المال العامل –ألف
لدعم مشنننناريع  ولة ة املشننننمولة بالتقرير، خالل الفرت  ،ا املائة من سننننلمب الصننننندوا 96 خصننننصننننت – السااالف -10
شننننننننننننرييف ا املوارد، تأمني ت هد يتم ورجرد ما . 4الجدول شننننننننننننركاء ا املوارد كما هو مبني ا من ال اثننيشننننننننننننريكني  من

 املسننننننننننامهة واألنشننننننننننطة الزراعية أبدء  أو إعادةسننننننننننب  ال ي  ماية ومدخالت لل مليات الفورية لشننننننننننراء  أموالختصننننننننننص 
 .ا ورية ألزمة ماستجابة  ا

 شركاء في المواردالالممولة من الصندوق الخاص سلف  -4الجدول 

 السلف الموارد في الشريك
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

 المستردة المبالغ
 (آالف الدوالرات األمريكيةب)

  102 16 102 16 الواليات املتحدة األمريكية
 500 6  500 4 ةتنسيق الشؤون اإلنسانيل األمم املتحدة مكتب
 544 2 0 أملانيا

 000 2 0 النروي 
 500 500 بلجيكا
 400 400 إيطاليا
 340 0 كندا
 200 0  رنسا

 135 0 نيوزيلندا
 127 0 برنام  األغذية ال املي

  849 28  502 21 المجموع
 مثّلتو  ،جنوب السننودانو  نيجرييا والصننومالو أ غانسننتان ا  هامةبصننورة رئيسننية برام  املقدمة  السننلمب دعمتو  -11

، 2019األول  كانون/ديسننننننننننننم  31و 2019الثاين  كانون/يناير 1بني املقدمة  السننننننننننننلمبجمم   من املائة ا 93أكثر من 
 .5الجدول  ا هو مبنّي  كما
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 القطرية البرامج إلى الخاص الصندوق من المقدمة السلف -5 الجدول
 السلف البلد

 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 الغ المتحصلةالمب
 (بآالف الدوالرات األمريكية)

 300 8 300 8 جنوب السودان
 013 7 945 5 الصومال
 850 4 650 4 أ غانستان
 476 4 000 1 نيجرييا

 000 2 - اجلمهورية ال ربية السورية
 340  340 السودان
 250 250 مدغشقر
 250  250 اليمن

 250 250 زميبابوي
 337 337 اعامليً 
 180 180  غرب أ ريقيا دون اإلقليمييم إقل

 340 - ميامنار
 262 - الفلبني

   
 849 28 502 21 المجموع

مستويات ان دام األمن إذ بلغت احتياجات إنسانية ا جنوب السودان، ا  التسبباستمرت األزمة املمتدة ا  -12
نظمة من حتسنننني إنتا  إىل متكني املوا ا ال الصنننندأدت السنننلمب اليت قدمها مسنننتويات مثرية للقلق. و  الشنننديدالغذائي 

ر ومصنننايد األسا  ااملوسي، ودعم إنتا  احملاصننني  وا ضنننو ًقا للطابع بسنننرعة من خالل تو ري مدخالت م يشنننية ية غذاأل
ة ر املغذيانظمة من استهال  ا ضامل. كما زادت األعجمبوسم املر ومصايد األسا  ا اا املوسم الرئيسي، وإنتا  ا ض

نظمة وبادرت امل. احمللي اجملتمععلى مسننننننننتوى بسنننننننناتني وإنشنننننننناء جتارية الغنية بالفيتامينات من خالل تو ري قسننننننننائم تغذية 
شننننننننننراء م دات بيطرية وجمموعات و  ؛نطااعال  واسنننننننننن ة الو  تط يممحالت من خالل إجراء صننننننننننول اويوانية األمحاية  إىل

باإلضنننننا ة إىل ذليف، و . احمللي اجملتمععلى مسنننننتوى  يةصنننننحة اويواناللتشنننننخيص املخت ي؛ وبناء قدرات خدمات لاختبار 
 ا  دشننننننكي يسننننننرت األمن الغذائي لاملت لقة ب لومات امللى عصننننننول ا الوقت املناسننننننب اوإمكانية الصننننننندوا ا ال دعم 
املنظمة  الصننننننننندوا ا الالسننننننننلمب اليت قدمها نت مكّ كما .  هاوحتليل هامجع البيانات ورصنننننننندع  عملية صنننننننننع القرار  ا
 اإلنتا  الزراعي.جمال احمللي وت زيز آليات ومهارات التكيمب ا على الص يد االستجابة تأهب و قدرات الزيادة  من

الصنننننننومال شنننننننهدته  ماإىل تقويض اجلفا  والفيضنننننننانات، ال سنننننننيما موجات الكوارث الطبي ية املتكررة، و أدت و  -13
ان دام األمن من شننننننننخص ا الصننننننننومال اليني م 4.6ما جمموعه  قد عاىن األمن الغذائي. ا جمال حتسننننننننينات من ا مؤخرً 

أسننننفرت . و 2019ا عام ا ارتفاعً ال دد هذا أن يسننننج  ، وكان من املتوقع 2018 كانون األول/الغذائي اواد ا ديسننننم 
األمن حالة ن سنننننننب  ال ي  وحتسنننننننّ أن تسنننننننت يد على الفور املنظمة من عن متكني الصنننننننندوا ا ال السنننننننلمب اليت قدمها 

اقرتننننت كّلهنننا ، ينننةسكو حيوانينننة و من خالل توزيع مننندخالت زراعينننة ينننة غنننذإنتنننا  األمن نظمنننة املزادت  قننند الغنننذائي. 
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مرض اعز من رأس من اململيون  14.7 حوايلمحاية  ت، متباإلضنننننننننننننننا ة إىل ذليفو  . +Cash برنام بالتحويالت النقدية )
نظمة حتلي  املياه السننننننطحية امليم واسنننننن ة النطاا. كما دعمت محلة تط إجراء من خالل االلتهاب الرئوي البلوري امل دي 

اجلفا  موجات اوكومة على إدارة حاالت الطوار  النامجة عن ات مسنننننننننننننت الرتبة اليت سنننننننننننننتدعم قدر عمليات واجلو ية و 
حاب التحلي  مع جمموعة واسنننن ة من أصننننتبادلت نظمة بتقييم حالة األمن الغذائي والتغذية و واضننننطل ت امل. والفيضننننانات

اوكومة والشننننننركاء على رصنننننند األمن ات عززت املنظمة قدر كما لى األدلة.  قائمة عرارات   الة و قاملصننننننلحة لتيسننننننري اختاذ 
 اإلنذار املبكر واالستجابة املبكرة ا حاالت الطوار . وبناء القدرات ا جمايل هوحتليل هوتقييم الغذائي

اإلنسنننننننانية اهلائلة ا أ غانسنننننننتان. ن يكمنان وراء االحتياجات اللذااألسننننننناسنننننننيان ال امالن اجلفا  والنزاع ي ت  و  -14
احتيننناجننناهتم على دوالر أمريكي واحننند ا اليوم ويكنننا حون من أجننن  تلبينننة ي يشنننننننننننننننون ا املنننائنننة من األ غنننان  54  قرابنننة

صننندوا ا ال القدمه د. وأدى التموي  الذي سننوء التغذية املزمن وان دام األمن الغذائي الشننديسننفر عن ا ياألسنناسننية،  ّ 
ومحاية سننننب  ال ي  غذية حتسننننني إنتا  األ ا أ ضننننى إىل ملنظمة القوية والة الطوار  ا أ غانسننننتان، إىل تيسننننري اسننننتجابة ا

نتا  القمت ا حاالت إلأدوات جمموعات  قد قامت املنظمة على وجه السننننننننننرعة بتوزيع وت زيز االسننننننننننتجابة اإلنسننننننننننانية. 
يب در تان دام أمن البذور، و الذين ي انون من  الضنننننننننننن فاءواألسدة، على األشننننننننننننخال الطوار ، حتتوي على بذور القمت 

عززت املنظمة االسننننننننننتجابة اإلنسننننننننننانية من خالل و زيادة إنتاجهم. من أج  ملزارعني على  ارسننننننننننات زراعة القمت اجليدة ا
جمموعة األمن الغذائي عززت كما واسننننننننننتخدام النتائ  لتصننننننننننميم االسننننننننننتجابة وتنسننننننننننيقها.  فجوات حتلي  االحتياجات وال

وتولت ودون الوطش، وحسنننننننننننت كفاءة نظام إدارة امل لومات. وطش والزراعة، وحا ظت على التنسننننننننننيق على املسننننننننننتويني ال
خطوط تو ري م ايري  نية لألمن الغذائي و عن طريق الشنننننننننننننركاء على االسنننننننننننننتجابة بف الية لالحتياجات ات املنظمة بناء قدر 

 توجيهية لالستجابة.

عمليات نزوا واس ة النطاا وان دام األمن الغذائي وسوء  عنا مشال شرا نيجرييا الدائر ال نيمب نزاع لأسفر او  -15
 اإلطار املنسنننننننننننننننق التابع للجنة الدائمة املشنننننننننننننننرتكة بني الدول امل نية ركا حة اجلفا  ا منطقة السننننننننننننننناح ويفيد التغذية. 
مواجهة مسننتويات عالية من ان دام األمن الغذائي ا  امرو سننتاشننخص  مليون 2.7قرابة أن   2018تشننرين الثاين /)أكتوبر
السنننننلمب بفضننننن  و ا واليات أداماوا وبورنو ويويب.  2019 آب/وأغسنننننط  حزيران/ني يونيوخالل الفرتة املمتدة بالشنننننديد 

د  ق. ا مشال شنننرا نيجرييا الضننن فاءسنننكان األمن الغذائي والتغذية للحالة حتسنننني سنننّ  ت ،الصنننندوا ا الاليت قدمها 
ا الواليات النيجريية الثالث.  الض فاءسكان للاألمن الغذائي والتغذية حالة ا لتحسني ا وحيويً ا سري ً قدمت املنظمة دعمً 

من  اليت ت يلها نسننننناءعلى التغذية اجليدة لألسنننننر  يةتدريبدورات و اشنننننية )املاعز  واألعال  اويوانية كما أتاحت رؤوس امل
غذية نظمة من حتسننننننني إنتا  األامل نيكإىل مت الصننننننندوا ا الاليت قدمها ما أدت السننننننلمب كخالل هن  يراعي اوماية.  

اجلفا ، را ا موسننننننم تو ري مدخالت زراعية ملوسننننننم األمطار و عن طريق  املحوظً حتسننننننًنا للمزارعني املتضننننننررين من النزاع 
  يدوية.الالزراعية واألسدة واألدوات  راحملاصي  األساسية وبذور ا ضابذور ذليف 

 مكّون الحساب المتجدد –باء

خ اء حاالت إيفاد التابع للصندوا ا ال،  اوساب املتجدد ملكّونالتنسيق في حاالت الطوارئ تيّسر نا ذة  -16
 بنّي يو . قصنننرية األج  ية، وكذليف ت زيز الفرا اوالية لدعم أنشنننطة إضنننا ية أو لسننند ثغرات متويلعلى وجه السنننرعة الطوار 
 .البلدانحبسب املوارد  ختصيص 6الجدول 
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 تنسيق حاالت الطوارئ -6الجدول 
  المعتمدة المخصصات البلد

 آالف الدوالرات األمريكية(ب)

 66 أ غانستان
 35 بوركينا  اسو

 40 بوروندي
 45 الكامريون
 23  ريقيا الوسطىأمجهورية 
 4 كولومبيا

 254 مجهورية الكونغو الدميوقراطية
 70 هاييت
 60 ال راا
 53 لبنان

 6 موزمبيق
 10 النيجر وبوركينا  اسو ومايل

 10 نيجرييا
 10 الصومال وجنوب السودان

 35 جنوب السودان
 21 اجلمهورية ال ربية السورية
 33 مجهورية تنزانيا املتحدة

 117 تركيا
 56 أوغندا
 30 أوكرانيا
 188  نزويال
 1 166 المخصصات مجموع

أنشننننطة تقييم االحتياجات ا بداية  متوي  ،املتجدد للحسنننناباالحتياجات ووضااال البرامج تقييم نا ذة توىل تو  -17
 السنننري ة لالسنننتجابة ام بر  صنننياغة أج  منلدعم املنظمة وشنننركائها ا اوصنننول على امل لومات الالزمة وذليف  ،األزمات

 الحتياجاتاتقييم لنّفذت عمليات  التقرير،  ذا املشنننننننننمولة الفرتة خاللو . طولعلى املدى األواسنننننننننرتاتيجيات للصنننننننننمود 
  .7الجدول ا  الواردة البلدان ا ال ام  ولصياغة
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 االحتياجات تقييمبعثات مخصصات  -7 الجدول

 البلد

 المخصصات المعتمدة
 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 4 أ غانستان
 14 ألبانيا

 45 جزر البهاما
 10 الكامريون

 35 مجهورية ا ريقيا الوسطى
 65 كولومبيا

 29 جزر القمر
 65 مجهورية كوريا الدميقراطية الش بية

 6 هاييت
 30 اهلند
 15 إيران
 20 ال راا

 27 مجهورية الو الدميقراطية الش بية
 161 مدغشقر
 6 موزمبيق
 8 ميامنار

 52 نيكاراغوا وهندوراس
 5 النيجر
 44 الفلبني
 25 السودان

 75 تيمور ليشيت
 4 أوغندا
 46  نزويال
 10 اليمن

 4 زميبابوي
 805 مجموع المخصصات

اوسنننننناب املتجدد إطار ضننننننمن واالساااااتجابة لها  3من المساااااتو  التأهب لحاالت الطوارئ نافذة  أنشننننننئتو  -18
ة . وتركز هذه النا ذة على اجملاالت السنننننننننننت4دورهتا السننننننننننناب ة واألرب ني ب د املائة اأعقاب مصنننننننننننادقة جلنة املالية عليها  ا

التأهب على قدرات البناء و   2)واوفاظ عليها؛  3وضنننننننننننع إجراءات مالئمة واالت الطوار  من املسنننننننننننتوى   1: )التالية
املشنننناركة ا ال مليات املشننننرتكة بني الوكاالت اليت ختص و   4)التنظيمي؛ تأهب الو   3)؛ 3من املسننننتوى واالت الطوار  

                                                      
 .FC147/8الوثيقة   4
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االسننننننننننننتجابة واالت و   6)؛ 3اكاة حاالت الطوار  من املسننننننننننننتوى حم وعمليات  5)؛ 3 الطوار  من املسننننننننننننتوىحاالت 
 .والتأّهب على مستوى املنظمة 3الطوار  من املستوى 

 التأهب

"، حتلي  والحفاظ عليها 3وضااااال إجراءات م ئمة لحاالت الطوارئ من المساااااتو  طار جمال "حتت إمت،  -19
االت الطوار  القطرية كما هو ولقدرة على االسنننننننننننننننتجابة ا إىل التقييم الذايت لا اسنننننننننننننننتنادً ا قطريً مكتبً  150 تأهبحالة 

 24وختطيل للتأهب بالنسبة إىل حتلي  أكثر تفصياًل أجنز قد ملنظمة. و الصادرة عن االتقارير السنوية القطرية  موضت ا
الة وي  حتلباالسنننننننننننننننتناد إىل لطوار . و االت الالسنننننننننننننننتجابة و للتأهبا من خالل تطبيق أداة خطة املنظمة قطريً  امكتبً 

االت والتأهب واالسنننننننننننننننتجابة مت ت زيز قدرات  ،القطريةاإلقليمية و لالسنننننننننننننننتجابة واالت الطوار  ا املكاتب  التأهب
خالل تنفيذ أنشنننطة مصنننممة خصنننيصننًنا لتنمية القدرات. وتواصننن  توسنننيع نطاا جمال التأهب واالسنننتجابة  منالطوار  
عالوة و  .حاالت الطوار ا لتأهب واالستجابة إلكرتونية ل ةليعمحيث متت إتاحة توجيهات وأدوات  ،املنظمةلكتيب 

لتوجيهية املنقحة إلطار ال جمة القطرية ا طوط اا خاصننة بال جمة تكيفية اعتماد توجيهات على ذليف، دعمت النا ذة 
 .مع إطار األمم املتحدة اجلديد للت اون ا جمال التنمية املستدامة ًيالمنظمة متاشل

محاكاة حاالت الطوارئ وعمليات " "3من المسااااااااتو  التأهب لحاالت الطوارئ بناء قدرات ودعم جمال " -20
االت تغطي ال ناصننر األسنناسننية للتأهب واالسننتجابة ودورات تدريبية قائمة على احملاكاة أربع تصننميم  "3من المسااتو  

 ريقيا )جوهانسننننننننن غ، أا جنوب  يةريبالتدوقد أجريت الدورات م التفاعلي للبالغني. لطوار  باسنننننننننتخدام منهجيات الت لّ ا
 ، 2019متوز / ، وآسننننيا واحمليل اهلاد  )بانكو ، يوليو2019 أيار/ ، وشننننرا أ ريقيا )أدي  أبابا، مايو2019 آذار/مارس

حد أدىن ا كفالة الدورات التدريبية هذه من املنشود اهلد  متث   . و 2019 تشرين الثاين/والشرا األدىن )القاهرة، نو م 
املوظفني الوطنيني األسننناسنننيني على املسنننتوى  لدىن امل ار  والقدرات األسننناسنننية للتأهب واالسنننتجابة واالت الطوار  م

 يةالتدريبالدورات من دورة ك    تمتحور و القطري وجمموعات ال م  الرئيسنننننننننننننننية من املكاتب اإلقليمية/ اإلقليمية الفرعية. 
 الزمنية للتأهب واالستجابة وهياك  املنظمة وسلسلة القيادة. السياا واجلداولددة األربع حول املخاطر احمل

من أج  القدرة لطوار  االت االتأهب لالسننننتجابة و حزمة تنقيت ،"التنظيمي التأهبنافذة "ضننننمن جمال مت، و  -21
أولويات خماطر الكوارث، حتديد   1)شنننننننننم  ت ، اليتشننننننننن بة الطوار  والقدرة على الصنننننننننمودعلى الصنننننننننمود الصنننننننننادرة عن 

يسنننننننننننننننري صنننننننننننننننويت لتدلي  عداد إو  لطوار اختطيل  وتنقيت  3)، خطة املنظمة للتأهب لالسنننننننننننننننتجابة واالت الطوار و   2)
لطوار ، مت تبسيل إجراءات االختيار وإدراجها االت اا إطار مسار عم  قائمة االستجابة وو استخدام هذه األدوات. 

املصننننننننادقة عليهم لغرض وضننننننننع املواصننننننننفات الرئيسننننننننية و  اختيار مرشننننننننحني إضننننننننا ينيومت  لكرتوين للمنظمة.اإلالكتيب ا 
بني اوماية القائمة اسننرتاتيجية لت زيز الروابل وضننع دعمت هذه النا ذة وعالوة على ذليف، لطوار . االت االسننتجابة ول

تماعية حول اوماية االجاليت تتمحور االجتماعية واإلنذار املبكر وال م  املبكر، باعتبارها أحد املكونات األسنننننننننننننناسننننننننننننننية 
لتصنميم فنية ، األعمال التحضنريية العلى سنبي  الذكر ال اوصنرللصندمات. ومش  ذليف، يبة سنتجباملخاطر واملشندة املسنرت 

 .ليشيت وإندونيسيا -ا تيمور املبكر ال م   /لإلنذار املبكر تدخالت جتريبية 

الطوارئ من االت حالمشااااااااااااركة في العمليات المشاااااااااااتركة بين الوكاالت التي تخ  إطار جمال "حتت و  -22
ذات الصنننلة من املشننناركة ا مجيع ال مليات املشنننرتكة بني الوكاالت نظمة املاملقدم إىل متكني التموي  أدى ، "3 المسااتو 
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لتأهب والقدرة على الصننننننننمود التاب ة با ةامل نيال املية ال م  جمموعة واالت الطوار ، مث  لالسننننننننتجابة  التأهباملتصننننننننلة ب
لجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، واليت التاب ة لاالستجابة التشغيلية امل نية ب 1نتائ  الوجمموعة ئي، جملموعة األمن الغذا

أخذ بزمام املبكرة. كما دعمت هذه النا ذة عم  التقييم اليت ت م  لطوار  واإلنذار املبكر والتأهب واالت اتشنننننننننننننننم  ال
 على املستوى الوطش. التأهبعلى رات ت زيز القدم لا  ييت نا الشراكة ال املية للتأهباملنظمة ا إطار قيادته 

 االستجابة

والتأّهب على مستو   3الستجابة لحاالت الطوارئ من المستو  اوتدعم األموال املخصصة ا إطار جمال " -23
ت هد ال أنهعلى " إجراءات االسنننننننننننننننتجابة الفورية اليت تتخذها املنظمة على أسننننننننننننننناس "عدم الندم" الذي ي  ر  المنظمة

خالل الفرتة املشنننمولة بالتقرير، و  السنننتجابة.لفصنننلة لالحتياجات وخطل مقييمات ظ  عدم وجود تموارد ا تخصنننيص ب
بوركينا  اسننننو أنشننننطة االسننننتجابة واالت الطوار  ا صننننا  ل ندم"موارد على أسنننناس "عدم الختصننننيص متت املوا قة على 

 .موزامبيق والنيجرو ومايل وهاييت 

 والتأّهب على مستو  المنظمة 3الستجابة لحاالت الطوارئ من المستو  صصات امخ -8 الجدول
والتأّهب على  3الستجابة لحاالت الطوارئ من المستو  مخصصات ا

 مستو  المنظمة
 المخصصات المعتمدة

 ()بآالف الدوالرات األمريكية

 500 موزمبيق
 500 بوركينا  اسو

 200 مايل
 200 النيجر
 200 هاييت
 600 1 وعمجم

 "إداي" إلعصننننار املداريل اسننننتجابة ملوزامبيقاملخصننننصننننة لصننننندوا ا ال ل 3سننننتوى املموال ا اصننننة بوأدت األ -24
على الالزمة القدرات إيفاد املنظمة من إىل متكني ، على التوايل، 2019نيسننان أبري / ا مارس/ آذار و  "كينيث" إعصننارو 

يتمتع واالت الطوار   ريق دعم إيفاد مت كما األوىل من االسنننننننتجابة.  سنننننننرعة لدعم املكتب القطري خالل املرحلة وجه ال
إنشنننننننننننناء حماور تشننننننننننننغيلية ا املناطق لقيام على الفور بة والقدرات الفنية ليرجموعة خمتلطة من املهارات التشننننننننننننغيلية وال جم

طري لل م  اإلنساين/ خطل أصحاب املصلحة )الفريق القمت ددة ساهم الفريق ا عمليات ختطيل شاملة وقد املتضررة. 
أصنننحاب املت ددة تقييمات البني الوكاالت )جمموعة األمن الغذائي  و املشنننرت  االسنننتجابة اإلنسنننانية، اوكومة ، والتنسنننيق 

الالزمة املوارد املالية ت بئة  تمتكما املصننننننننلحة )تقييم احتياجات ما ب د الكوارث، ب ثة تقييم احملاصنننننننني  واألمن الغذائي .  
املتضررة  الض يفةاألسر واستطاعت شراكات على املستوى امليداين/ التشغيلي وكذليف مع اجلهات املاحنة احملتملة. وإقامة 

 األمن الغذائي والتغذية.ما يكفي من ضمان من األعاصري من استئنا  اإلنتا  من أج  

قدرات املكتب القطري  لبوركينا  اسنننو بت زيزللصنننندوا ا ال املخصنننصنننة  3األموال ا اصنننة باملسنننتوى سحت و  -25
ونزو  أعداد غفرية من ان دام األمن جراء بوركينا  اسننننننو كانت تشننننننهدها   اليتعلى الفور لالسننننننتجابة ألزمة األمن الغذائي 

. هلطوار  وعملياتوضع برنام  الدعم إيفاد ب ثة توسيع النطاا، مت عملية ف ي  األسبوعني األولني من توخالل . لسكانا
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. وقد مّكن ذليف إىل عني املكان لطوار  وإرسنننننننننننالهاالت ااالسنننننننننننتجابة وم ش بت يني مدير جرى ، باإلضنننننننننننا ة إىل ذليفو 
توسننيع النطاا، عملية املوارد البشننرية ا ضننوء الثغرات اليت تشننوب إجراء حتلي   وري لالحتياجات اإلنسننانية، وتقييم  من

ا أسننناسننني ا املضننني قدمً بدرو قدمه الصنننندوا ا ال لتموي  الذي وقد اضنننطلع اوت زيز املشننناركة مع الشنننركاء الرئيسنننيني. 
دويل مسنننننننؤول ، وموظمب تتصننننننناالوطنية مسنننننننؤول عن اال، مث  موظمب نيلرئيسنننننننيوظفني اسنننننننرعة ا ت يني املعلى وجه ال

الت زيز الطوي  األج  متت تكملة عملية  لومات لقطاع األمن الغذائي. و املإدارة دويل مسننننننننننؤول عن  جمة، وموظمب ال عن
جملموعة األمن الغذائي ثتني ب و ؛ تخطة اتصننننناالإعداد ألغراض التدريب ودعم و  تبشنننننأن االتصننننناالات طوار  ب ثبهذه 

 املستقب .ا القطري ومهمة نقدية الست راض األنشطة النقدية اجلارية و على الص يد لدعم تف ي  اجملموعة 

توسنننننيع النطاا ا مايل، عملية تف ي  عالوة على  ،للصنننننندوا ا ال 3األموال ا اصنننننة باملسنننننتوى اضنننننطل ت و  -26
موظمب لفة االت الطوار  من خالل تغطية تكودور أسنناسنني ا تأمني قدرة املكتب القطري على الصننمود واالسننتجابة ب

إىل متكني لتموي  الذي قدمه الصننننندوا ا ال أدى اذليف، وباإلضننننا ة إىل . القدرة على الصننننمودالطوار  و مسننننوؤل عن 
أسنننفر ذليف طة اسنننتجابة مشنننرتكة مع برنام  األغذية ال املي. و صنننيغة النهائية  د  وضنننع ال مشنننرتكة طوار  ب ثة إيفاد 
الرئيسنننية فجوات حتديد الا ا . وسننناعدت الب ثة أيضنننً ءشنننركاالاسنننرتاتيجي مع وضنننع ا مايل ا جود مكتب املنظمة و عن 

 كتو.موبيت ومتبك  من ت زيز املكاتب الفرعية ا  ا املوارد البشرية و اليت تشوب 

دور رئيسنننني ا دعم توظيمب أخصننننائي بللصننننندوا ا ال  3األموال ا اصننننة باملسننننتوى اضننننطل ت وا النيجر،  -27
مذكرات اسنننرتاتيجية رئيسنننية للمسننناعدة ا ت بئة إعداد . وسحت للمكتب القطري بالقدرة على الصنننمودبرام  الطوار  و 

أخصننننائي مشننننرتيات الدعم النتداب لصننننندوا ا ال قدم احتسننننًبا لزيادة أنشننننطة املشننننرتيات، و ذليف، وإضننننا ة إىل املوارد. 
 األعجمب.وسم املخالل موسم األمطار و ا الوقت املناسب سل  و حرًصا على تنفيذ األنشطة بشك  

 2019 كانون األول  /هلاييت ا ديسننم ت خصننصنناليت  للصننندوا ا ال 3وسننتسننمت األموال ا اصننة باملسننتوى  -28
سنننيتم و لبلد.  صنننمب بالالسنننتجابة لألزمة االقتصنننادية والغذائية اوالية اليت تجوهري ي بشنننك  بت زيز قدرات املكتب القطر 

موظمب دويل األمن الغذائي وسنننب  ال ي  و مسنننائ  خبري دويل ا ك  ،2020خالل عام شنننّ  قدرات إضنننا ية رئيسنننية إيفاد 
ت زيز جماالت من أج  وطنية الالوظائمب  دد من أمني متوي  مشنننرت  لسنننيتم تو . على سنننبي  املثال شنننرتياتمسنننؤول عن امل

فريق الصندوا ا ال بت زيز قدرات الاملقدمة من موال األواألمن وال ام . كما ستسمت  ،والتقييمرصد ال م  الرئيسية: ال
 .يةالنقد تالقطري على طرائق التحويال

 المكّون البرنامجي –جيم

نا ذة إطار حتت ن دوالر أمريكي و ملي 2.3املكون ال ناجمي للصنننننننننندوا ا ال، ختصنننننننننيص مبلغ إطار حتت مت،  -29
ن و ملي 0.5 إطار نا ذة ال م  املبكر ومبلغحتت ن دوالر أمريكي و ملي 2.0ومبلغ  قدرة االسننننتجابة لتو ري مدخالت زراعية

األزمات املمتدة إطار حتت دوالر أمريكي ن و ملي 1.1ومبلغ  برنام  دودة اوشنننننند ا ريفيةنا ذة إطار حتت دوالر أمريكي 
نا ذة السننننننننننننننناح  إطار حتت دوالر أمريكي ن و ملي 0.9القرن األ ريقي ومبلغ إطار حتت دوالر أمريكي ن و ملي 0.2لغ ومب

 .خالل الفرتة املشمولة بالتقرير



FC 180/INF/3 16 

 

 قدرة االستجابة لتوفير مدخ ت زراعيةنافذة 
الل خ ات املاحنة من. وأدت املسامهات اليت قدمتها اجلهن دوالر أمريكي من بلجيكا والسويدو ملي 4.4ورد مبلغ  -30

هذه النا ذة إىل دعم الفرا القطرية التاب ة للمنظمة من أج  االسنننننتجابة على وجه السنننننرعة لألزمات الواسننننن ة النطاا من 
صنننا  لاألموال املقدمة  تصنننصنننّ وخ   شنننراء وتسنننليم مدخالت ي ت  عام  الزمن عنصنننرًا حاسًا  يها.ل  ورية عمليات خالل
واجهة ملبدرجة أك  اجمية ناإلنسنننننننننننننانية الطارئة األكثر أمهية مع تطوير اسنننننننننننننتجابة بر الزراعية و ت لتدخالا لدعم نبلدا مثانية

 ألزمات.ا

 قدرة االستجابة لتوفير مدخ ت زراعيةنافذة ار تحت إطمقّدم التمويل ال -9الجدول 

 نوع التدخل البلد
 المبلغ

 )بآالف الدوالرات األمريكية( 

ض ًفا السكان شد عي  أ طار  لسب دعم تو ري  موزمبيق
 "إيداي" املتضررين من اإلعصار املداري

225 

زمة لألاستجابة طارئة لالجئني والنازحني نتيجة تو ري  الكامريون
ا إقليم غورا منطقة بوكو حرام ا النامجة عن مجاعة 

 تشاريي لوغوين إ

100 

تفشي اجلراد الصحراوي واجهة استجابة طارئة ملتو ري  اليمن
 يمنا ال

100 

امرأة وحيدة  للتغذية لألسر اليت ت يلهاراعية الزراعة امل تشاد
أطفال دون سن ا امسة م رضني  طر ان دام ذات 

 األمن الغذائي

100 

قدرة والتغذية وت زيز غذية استجابة طارئة ألزمة األ بوركينا  اسو
ا بوركينا الغذائي األسر املتضررة من ان دام األمن 

 مودعلى الص  اسو

500 

دعم ال ائدين الريفيني من خالل النقد مقاب  ال م   ال راا
إلعادة تأهي  األصول الزراعية واستبدال امل دات 

تنشيل الزراعة وسب  ال ي  وإنتا  من أج  الزراعية 
 غذيةاأل

500 

اجلمهورية ال ربية 
 السورية

الرعاة املتضررين من صغار ل ائدين و امحاية سب  عي  
مشال شرا اجلمهورية ا حما ظة دير الزور  األزمات ا

 ال ربية السورية

500 

القدرة على دعم سب  ال ي  الزراعية الطارئة لتحسني  اأوغند
اليت واالعتماد على الذات ا املناطق  الصمود 
 الجئنيأشخاًصا  تستضيمب

294 

 319 2 المجموع

 قد ا أدى إىل تفاقم اوالة اإلنسنننانية. ،  ّ 2019م واسننن يت النطاا ا عا مداريتنيعاصنننفتني من وزامبيق عانت م -31
خسنننائر  ادحة ا إنتا  اوبوب سنننفر عن ا أاوصننناد السننننوي،  ّ موسنننم   ياحملاصننني  قبأضنننرارًا  كبرية ب اتالفيضنننانأوقت 
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ت مدخالأموال نا ذة قدرة االسننننننننننتجابة لتو ري كما أدت املدخالت/ األصننننننننننول الزراعية.  غريها من وخسننننننننننائر ا البذور و 
زراعية وأدوات  الفاصننننننننولياو ذور الذرة سننننننننرعة بوتوزع بي رت شننننننننأن تمن املنظمة إىل متكني للصننننننننندوا ا ال التاب ة زراعية 
ا من هكتارً  040 5 زراعة ذه األسنننننر املسنننننتفيدة قد تسنننننّ  هل. هاأسنننننرة من اسنننننت ادة سنننننب  عيشننننن 17 690 ّا مّكن يدوية، 

ا طنً  120 تاوبوب. كما أنتج ا منا املائة من احتياجاهت 85غطي ا يرمن الذرة،  اطنً  2 850  يهااألراضننننننننننننني أنتجت 
سنننناهم و دخ . ش تو ري  ائض ميكن بي ه جلسنننننة وكذليف االسننننتهالكية ملدة ا احتياجاهتية تغطرا يسننننمت بمن الفاصننننوليا، 

لسنننكان املتضنننررين بة إىل ابالنسننناألمن الغذائي والتغذية ا النهوض بزراعية مدخالت نا ذة قدرة االسنننتجابة لتو ري تدخ  
 .من اإلعصار

خالل نزوا آال  األشخال عن بوكو حرام ا مشال شرا نيجرييا مجاعة ت اهلجمات ال نيفة اليت شنتها سفر أو  -32
ذليف  ا األسننننننننننننننر إىل الكامريون، راكثري من ال تجلأقد . و 2019شننننننننننننننباط   اير/ كانون الثاين و يناير/  بني الفرتة املمتدة 
ورا، منطقة غويوانات إىل من ا ةكبري أعداد  تد ق وتسنننننننننننننبب قلوا قط ان الثريان واجملرتات الصنننننننننننننغرية واومري. الرعاة الذين ن
األمراض اويوانية،  تنتشننر اسننيئة، ال يشننية املظرو  ظ  هذه الا و ومراعيها. للمنطقة وارد املائية املاسننتنفاد ا الكامريون 

املضنننيفة. احمللية التوترات االجتماعية بني الالجئني واجملتم ات أدى إىل تأجي  وانية و نتاجية اوياإلعلى ا أثر تأثريًا سنننلبًيا  ّ 
خاصننة بسننرعة حبملة االضننطالع منظمة تسننّ  لل، زراعيةمدخالت نا ذة قدرة االسننتجابة لتو ري اسننتخدام أموال بفضنن  و 
نتا  اويواين. وهو ما أسنننننننفر عن محاية اإلية، وتوزيع األعال  اويوانية التكميلعمليات التط يم وإدارة  يةلصنننننننحة اويوانبا

سنننننننننني زيادة حت ضنننننننننى إىل أا ،  ّ ائيةوارد املادة امليز متخضنننننننننت عن املنظمة من حفر آبار إىل متكني هذه األموال كما أدت 
 تها.وإنتاجيات صحة اويوان

ظهور اجلراد وأثر ال امل. أك  األزمات اإلنسنننننننننننننننانية ا إحدى ا الد البالز  بعن ا اليمن الدائر النزاع متخض و  -33
سب  عي  ا ا أثر بشدة أصاًل،  ّ واجه ص وبات القطاع الزراعي الذي يتأثريًا كبريًا ا  2018 نيسان/الصحراوي ا أبري 

بسنننرعة من االسنننتجابة املنظمة متّكنت ، زراعيةمدخالت نا ذة قدرة االسنننتجابة لتو ري أموال فضننن  . وبعديدة زراعيةأسنننر 
 مزارع. 000 80وايل اإلنتا  الزراعي وصون هكتار من األراضي، و  000 13اآل ة ومحاية أكثر من هذه ار انتشكا حة مل

بلغ م دل سننننننننوء التغذية إذ يمن ان دام األمن الغذائي، جًدا ت اين مقاط ة باتا ا تشنننننننناد من مسننننننننتويات عالية و  -34
إىل للصنننندوا ا ال التاب ة زراعية مدخالت بة لتو ري أموال نا ذة قدرة االسنننتجاأدت و ا املائة.  17الشنننام  قرابة اواد 
، ال سننننننيما النسنننننناء ت يلها نسنننننناءألسننننننر اليت ااألمن الغذائي وسننننننب  عي  بسننننننرعة من حالة ن حتسننننننّ أن من املنظمة متكني 

ر اضننننننن، وتوزيع بذور احملاصننننننني  وا النسنننننننائية الزراعية ت اونياتالعلى وجه التحديد، بتحفيز وقامت املنظمة، املرضننننننن ات. 
 للتغذية وكذليف اإلدارة املالية.راعية على الزراعة امل يةتدريبإتاحة دورات وتو ري حتويالت نقدية مشروطة، و 

ا أثر من ان دام األمن الغذائي،  ّ مل يسننننننننبق هلا مثي  ، واجهت بوركينا  اسننننننننو مسننننننننتويات مقلقة و 2019ا عام و  -35
املنظمة متّكنت ، زراعيةمدخالت نا ذة قدرة االسننتجابة لتو ري أموال اجملتم ات املضننيفة والالجئني. وبفضنن  ك  من على  

ت زيز نة واألسدة و احملسنننننننّ  الفاصنننننننوليامن خالل توزيع بذور عجمب إنتا  موسنننننننم األ،  ّا أدى إىل زيادة بسنننننننرعةمن التحر  
تولت نظمة املأن  املمارسنات الزراعية اجليدة من خالل التدريب. واألهم من ذليفعلى اسنتخدام األسنر املسنتفيدة قدرات 
طوار  صحية حيوانية. وقوع حالة  واملدخالت البيطرية اليت ميكن توزي ها بسرعة ا حالية عال  اويوانوختزين األجتميع 

 على الصمود. ا واجملتم ات املضيفة هلمالنازحني داخليً قدرة السكان للطوار  و تأهب العن ت زيز هذا التدخ  أسفر و 
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مليون شخص عرضة الن دام األمن الغذائي  2.4 تر و األشخال ماليني إىل نزوا ال راا ا الدائر النزاع أدى و  -36
املنظمننة متكنننت ، زراعيننةمنندخالت نننا ننذة قنندرة االسنننننننننننننننتجننابننة لتو ري أموال وبفضنننننننننننننننن  . 2019 شنننننننننننننننبنناط/ا من   ايراعتبننارً 
برنام  النقد مقاب  ال م   بفرل مدرة للدخ  من خالل الضنن يفةمت دعم األسننر  قد ألزمة. ذه ابسننرعة هلاالسننتجابة  من

سفر النزاع. وأخالل ومرا ق التخزين اليت تضررت الد ئية بيوت يشم  الذي أعاد تأهي  البنية التحتية الزراعية املنتجة، را 
 .حتسني سب  عي  السكان الريفيني ال ائدين ا حما ظيت صالا الدين ونينوىعن ذليف 

 قد تراجع لثروة اويوانية. الفرعي لقطاع ا ال كبريًاا  تأثريً بية السننننننننننورية اجلمهورية ال ر اليت ت صننننننننننمب بأثرت األزمة و  -37
واستمرار ان دام  مؤخرًا  األمطارتساقل اخنفاض أسفر . و 2011ا املائة منذ عام  40واملاعز بأكثر من عدد رؤوس الغنم 

صنننننننننننول األعلى بشنننننننننننك  أك  أثر ما وهو توا ر املراعي واألعال  وأراضننننننننننني الرعي، ا نقص عن نطاا الواسنننننننننننع الاألمن 
اسنننننننننت ادة األصنننننننننول وزيادة من املنظمة متكنت ، زراعيةمدخالت نا ذة قدرة االسنننننننننتجابة لتو ري أموال وبفضننننننننن  . يوانيةاو
ا حما ظيت دير  الضننننن يفةلألسنننننر  مبغنم وال لوس ؤ ر نتاجية اويوانية، وحتسنننننني األمن الغذائي والتغذية من خالل تو ري اإل

 .الزور والرقة

م دل إسننننراع أسننننواا ال م  و عن الضننننغل على  2018مليون الجئ إىل أوغندا ا أواخر عام  1.2د ق سننننفر تأو  -38
 قرًا اجملتم ات من ب ض أشد ا املناطق اليت تستضيمب الالجئني احمللية اجملتم ات وت ت  إزالة الغابات وتدهور األراضي. 

، زراعيةمدخالت نا ذة قدرة االسننتجابة لتو ري أموال فضنن  وبللصنندمات املتكررة.  ةخاصننصننورة بتت رض وهي  ،ا البالد
. اليت تسنننتضنننيفهم اجملتم ات الالجئني واألسنننر لقدمت الدعم إذ بسنننرعة والة الطوار ،  ةسنننتجابمن االاملنظمة متكنت 
نض ، لارتات تتسم بقصر  أساسية حماصي  ر و انظمة من توزيع بذور خضاملالصندوا ا ال املقدم من تموي  الومّكن 

شننننتالت األشننننجار بتوزيع نظمة قامت املباإلضننننا ة إىل ذليف، و . بشننننك  سننننريع مغذيةأغذية توا ر وتنوع أدى إىل زيادة ا  ّ 
ا مدرة  رصننننننً أتاا ز نظم اوراجة الزراعية و عزّ  ، وهو ماعلى اوراجة الزراعية وإدارة مشننننننات  األشننننننجارة تدريبتو ري دورات و 

ا إدارة املوارد الطبي ية وتباطؤ امل دل املرتفع لفقدان احمللي  اجملتمعنة على مسنننننننتوى بسنننننننتكما سننننننناهم بناء مراكز   .للدخ 
 الغابات.

 نافذة العمل المبكر
، لبدء عم  مبكر اسنننننننننننننننتباقين نا ذة اإلنذار املبكر املنظمة من ال م  مع اوكومات الوطنية واجملتمع املدين متك   -39

محاية اجملتم ات امل رضنننننننننة من وراء ذليف ا اهلد  يكمن ة والتغذية. و ا للقطاعات املتصنننننننننلة بالزراعة واألغذيوخصنننننننننوصنننننننننً 
زيادة قدرة سننننننننننب  عي  صننننننننننغار املزارعني والرعاة وصننننننننننيادي األسا  واجملتم ات امل تمدة على الغابات من خالل للخطر 

سننتجابة وتفادي اواالت الطارئة وتكاليمب االعدد خفض نشننودة . وتشننم  النتائ  املعلى الصننمود وكذليف النظم الغذائية
غري را  يها الظواهر املناخية  ،وقوع الكوارث الطبي يةباسننننننننتباا نا ذة ال م  املبكر قوم تو ا سننننننننائر النامجة عن الكوارث. 

مراض اجلراد واألاجلفا  والفيضننننننانات ودرجات اورارة القصننننننوى  وتفشنننننني اآل ات واألمراض )مث  موجات )مث  ال ادية 
 صي   وحاالت الطوار  امل قدة.املواشي واحملااليت تصيب 

وشننننننننننننييف،  هتديدما يتم حتديد رجرد اليت ت ّر  على أهنا األنشننننننننننننطة اليت تنفذ  ةاملبكر جراءات تدعم النا ذة اإلو  -40
ول   حت1املبكرة اليت )جراءات متول النا ذة اإلو سنننننب  ال ي . تقويض خسنننننائر الكارثة أو القطاع الزراعي ولكن قب  تكبد 
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االت ت زز قدرات االسنننننتجابة وأو   3اودث املتوقع؛ )حدة آثار ختفمب من أو   2) كشنننننمب م املها؛تت ةكارثدون وقوع  
 .التأهبا جمال حمددة األهدا  حمدد وشييف من خالل استثمارات الطوار  بالنسبة إىل هتديد 

ا ا ذليف وضع ر)األوضاع ا حال تدهورت الدعم لألنشطة التحضريية الالزمة لتمكني استجابة سري ة يقّدم و  -41
مع الشننننركاء ا املوارد؛ ووضننننع اتفاقات مع املوردين وبدء عمليات تقدمي تنسننننيق ملوارد البشننننرية؛ ووضننننع مقرتحات والانظم 

وسننيتم تو ري التموي  لبدء تدخالت  . ال طاءات؛ وت زيز قدرة الشننركاء احملليني؛ واملراقبة والتقييم والتحلي ؛ ودعم التنسننيق
 . التنبؤاتا إىلمناسبة استنادً 

 تمويل نافذة العمل المبكر –10الجدول 

 البلد

 المعتمدة المخصصات
 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 400 الفلبني
 396 زميبابوي
 400 مالوي

 400 مدغشقر
 400 أمريكا الوسطى

 996 1 المخصصات مجموع

من احتمال يثري خماو  ا الفلبني  ة اودةنينيو ضننننننننننننننن يفظاهرة بدأ تطور ، 2018 تشنننننننننننننننرين الثاين /ا نو م و  -42
أدى األمطار وارتفاع درجات اورارة. و تسنناقل قلة تشننري إىل هذا ا و  بسننبب توق ات ازدادت حدة جفا . و حدوث 
وخالل الفرتة . الضننننننننننننننن فاءآثار اجلفا  على مزارعي األرز حدة لتخفيمب من من أج  اإىل التخطيل لل م  املبكر ذليف 
أسننننننننننننننرة ا منطقيت كوتاباتو  500 1، سنننننننننننننناعد املشننننننننننننننروع 2019 آذار/ومارس 2018 رين الثاينتشنننننننننننننن /نو م بني املمتدة 

اية سننننننننننننب  ال ي  مزارعي األرز من اجلفا  ولكن املنفذة ا محاألنشننننننننننننطة ومتث  هد  وماغينداناو ا مقاط ة مينداناو. 
)البل حيوانات مة للجفا  و تو ري بذور أرز مقاو املتخذة اإلجراءات تضنننننننمنت تشنننننننجيع تنويع سنننننننب  ال ي . و ا أيضنننننننا 

بتوعية املشننننننروع ام قكما الري والنقد مقاب  ال م .  ا جمال دعم تو ري الر وأدوات بسننننننتنة، وكذليف اواملاعز  وبذور خضنننننن
 .املقاط ة بظاهرة النينيو وأثرها احملتم  على النظم الزراعيةسكان 

مل اجلة خماطر املناخ. نزاع   ا سننننياا كيفية ال مة بشننننأن  س رئيسننننيو در اسننننتخالل املشننننروع هذا تسننننّ  بفضنننن  و  -43
ىل قضنناء ما يصنن  إىل أسننبوع ا مراكز إجالء مؤقتة إاألسننر املسننتفيدة اضننطرت ، اندلع القتال و مدة املشننروعمنتصننمب  او 

وحرصت  ،املشروعمدة ا أي وقت خالل  ادً يتص شهد النزاع نظمة تصميم التدخ ، توق ت أن يتولت املعندما و قريبة. 
تمركز أن تلنقد مقاب  ال م ، و برنام  االوصنننننننننننننننول إىل حقوهلم جزًءا من يت ذر عليهم األرز الذين و مزارعون على أن يك
 .ةن آمنكا مأر واملاشية ا اا ضبساتني 

أحناء خمتلمب ا  الض فاءاملزارعني  2019-2018ا اليت شهدهتا الفرتة  اودة ةض يفالنينيو الظاهرة  تما هددك -44
تتطور ع  أحوال جوية جا ة غري عادية كانت ،  2018 تشرين األول/ا أكتوبرالزرع منذ بداية موسم  اجلنوب األ ريقي. 

 حدثضننننننننوء  او املراعي. التقلي  من مردود إنتا  اوبوب و سننننننننيؤدي إىل خفض توق ات ا كان ،  ّ هذه املنطقةأجزاء من 
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اختنناذ إجراءات والتنندخنن  ا نظمننة ، قررت املنطقننةا امل لى األمن الغننذائي والزراعننةامل رو  عالنينيو وأثرهننا املنندمر ظنناهرة 
على ناطق الشنننديدة التأثر أولويات امللتحديد سنننتناد إىل حتلي  وباالوماية موسنننم زراعة احملاصننني . سننننة وقت مبكر من ال

زامبيا و  وناميبيا ومالوي مدغشنننننقر :شنننننديد، وهي  طربأهنا م رضنننننة اإلقليمي والقطري، اعت ت مخسنننننة بلدان يني املسنننننتو 
 .ال م  املبكر ا مجيع البلدان ا مسةاريع بدأت املنظمة مشو  وزمبابوي

مالوي ومدغشنننننننقر ك  من متوي  ثالثة مشننننننناريع من خالل نا ذة ال م  املبكر للصنننننننندوا ا ال ا  سنننننننّ  تو -45
واألصنننننننول ل ي  عن ظاهرة النينيو على سنننننننب  ا متوقع أثر اجلفا  الناجا املشننننننناريع هذه اهلد  من متث  وزمبابوي. و 

بني وخالل الفرتة املمتدة . من حدة هذا األثرتخفيمب الو تضنننننننننننننننررها، ا واليت حيتم  ضننننننننننننننن فً شننننننننننننننند ألسنننننننننننننننر األلالزراعية 
أسنننننننننننننرة ا مدغشنننننننننننننقر  3 000أسنننننننننننننرة ا مالوي و 7 575نظمة امل، اسنننننننننننننتهد ت 2019متوز ويوليو/كانون الثاين يناير/

ياا ك  بلد. سننننننننننمع لكي تتناسننننننننننب جراءات املبكرة يم اإلكما مت توخي الدقة ا تصننننننننننمأسننننننننننرة ا زميبابوي.   700 1و
، وتوزيع فاظ عليهااملياه واومجع تنويع إنتا  احملاصننننننني  وتوزيع األدوات الزراعية، وتقنيات املنفذة األنشنننننننطة تضنننننننمنت و 

راعة وبناء القدرات ا جمال الز ات  ، وتوزيع النقد لدعم تط يم اويوانمن سننننب  كسننننب ال ي  بدي سننننبي  الدواجن )ك
 / تقنيات ما ب د اوصاد. ًياالذكية مناخ

، والفيضننننانات ولوسننننم األاملاملزارعون ا املمر اجلا  ألمريكا الوسننننطى باجلفا  خالل ضننننرر ، ت2018ا عام و  -46
وما زاد الطني بّلة . غذيةاأللكميات كا ية من مزارعي الكفا  دون ختزين هذه املخاطر وحالت . األخريوسنننننننننننننننم املا 
النينيو ح  ربيع النصننمب الشننمايل من الكرة األرضننية اسننتمرار ظاهرة ، 2018ا هناية عام توق ت، النماذ  م ظم أن  هو
على اإلنتا  الزراعي بدرجة أك  التأثري سيؤدي إىل النينيو عن ظاهرة الناجم األمطار سقوط  وكان تراجع. 2019عام  ا

أدت هذه التوق ات، و . اشننننيةأق   وكذليف املبدرجة  )واألرز لياالفاصننننو الذرة و ال سننننيما ، 2019 األول ل ام وسننننماملخالل 
قبنن   رتة زراعننة  2019 نيسننننننننننننننننان/مبكر ا أبرينن القيننام ب منن  ألمن الغننذائي، إىل على اتقننديرات اآلثننار احملتملننة بمقرتنننة 

 احملاصي .

سننننر من األ 1 100 املسنننناعدة إىل املشننننروعقدم ، 2019نيسننننان وأيلول/ سننننبتم  أبري / بني املمتدة الفرتة خالل و  -47
ومتث  هد  مادريز ونويفا سنننننننيغو يا  وغواتيماال )مقاط ة جاالبا .  اا املمر اجلا  لنيكاراغوا )مقاط ت الضننننننن يفة الزراعية

من مث اويلولة دون وقوع أثر اجلفا  على اإلنتا  الزراعي واألصنننننننننول اويوانية، و حدة التخفيمب من نفذة ا األنشنننننننننطة امل
، وتوزيع البذور هاإعادة تأهيلإنشنننناء البنية التحتية الالزمة جلمع املياه أو إلجراءات املبكرة وتضننننمنت اة. أزمة غذائية حمتمل

على  يننةتنندريبتنظيم دورات ، و من املرض مالت لوقننايننة اويواننناتاالضنننننننننننننننطالع حبواألدوات الزراعيننة، و للجفننا   املقنناومننة
لل م  املمارسننات اجليدة حول برام  إذاعية بث يع مواد إعالمية و اإلدارة املسننتدامة للمياه ا أوقات اجلفا ، وكذليف توز 

 على مستوى املزرعة.املبكر احملددة السياا 

 الية عن  أدلة جتريبية إعداد ر ا اسنننننننننننننننتثماالإىل ال م  املبكر، أمهية إثبات ًيا منها إىل  املنظمة، سنننننننننننننننبادرت و  -48
اإلجراءات املبكرة لينن  أثر ، مت حت2019وحبلول هنننايننة عننام  .بكرال منن  امل-نظننام اإلنننذار املبكراليت ينطوي عيهننا تكلفننة ال
حدة للتخفيمب من  -من  نزويال، والفلبني تد ق املهاجرين زيادة متوق ة ا سننننننننننننننتباا ال –كولومبيا :  بلدين اثنني، ومها ا
ال ائدات اليت جنتها ا هذين البلدين، تراوحت و  .الضننننننننننننننن فاءالنينيو على مزارعي األرز الناجم عن ظاهرة اجلفا  أثر 

من حيث ا سائر اليت ،  الفلبنية )أمريكي اتدوالر  4.4و  كولومبيا) 2.6مقاب  ك  دوالر استثمرته املنظمة، بني األسر، 
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أمهية املت لقة ب  هذه الدراسننات التجريبية إىل اجملموعة املتزايدة من األدلة اوتضنن .اليت مت جنيها ها والفوائد اإلضننا يةبمت جتن
تصنننننننننبت قب  أن مقاب  املال اليت ينطوي عليها التحر  قيمة عن الاألمهية رؤية عامة حاسة تقدم هي و  ،  االسنننننننننتباقيال م

 إنسانية. أزمة متوق ة كارثةً 

 نافذة برنامج دودة الحشد الخريفية

 .آيرلندادوالر أمريكي من  501 000 لقيتبرنام  دودة اوشد ا ريفية،  مت، حتت إطار -49

 إطار برنامج دودة الحشد الخريفيةتحت التمويل المقدم  – 11الجدول 

 برنامج دودة الحشد الخريفيةنافذة 
 لغ المب

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 501 شرا أ ريقيا
 501 المجموع

 ي  الزراعية واألمن السنننننننب  ًما بالنسنننننننبة إىل يجسنننننننديًدا هت 2019شنننننننك  انتشنننننننار دودة اوشننننننند ا ريفية ا عام  -50
ما يصننننننننننننننن  خسنننننننننننننننارة ، ميكن اأ ريقيً بلًدا  12من الواردة  2018اسنننننننننننننننتناًدا إىل تقديرات عام و  شنننننننننننننننرا أ ريقيا. الغذائي ا

أدى . و ا حال عدم اختاذ أي إجراءاتمليون طن من الذرة سننننننننننويًا بسنننننننننبب دودة اوشننننننننند ا ريفية ا أ ريقيا  17.7 إىل
ك  من اآل ة ا  هذه انتشنننننننار كا حة جابة بسنننننننرعة ملنظمة من االسنننننننتإىل متكني املالصنننننننندوا ا ال الذي قدمه تموي  ال

تننندرينننب املزارعني على املكنننا حنننة البيولوجينننة إىل من خالل مننندارس املزارعني اوقلينننة،  ،نظمنننةوبنننادرت املإثيوبينننا وكينينننا. 
صنننننننننننننون ة و انتشنننننننننننننار اآل  م ملكا حة قول ا اصنننننننننننننة اوما ت لموه ا ا ما ب د بتطبيق  نيقام هؤالء املزارعو  ،وامليكانيكية
 تباردت جتار ا الناجحة. جمموعة متنوعة من تقنيات اإلدارة و اوقلية إىل جتريب مدارس املزارعني . وعمدت إنتاجهم

 األزمات الممتدةنافذة 

 .آيرلندادوالر أمريكي من  1 138 000 تلقي، نا ذة األزمات املمتدة مت، حتت إطار -51

 زمات الممتدةاألنافذة إطار تحت التمويل المقدم  – 12الجدول 
 لغ المب  البلد

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 569  مجهورية الكونغو الدميوقراطية

 569  الكامريون
 138 1 المجموع

 
، مع 2018ا عام بشننننننننك  كبري مجهورية الكونغو الدميقراطية ا ا مقاط ة إيتوري السننننننننائد الوضننننننننع لقد تفاقم  -52

و ًقا إلطار التصنيمب املتكام  و محى إيبوال النز ية. تفشي وال مليات ال سكرية و لية احملاندالع أعمال عنمب بني اجملتم ات 
كانت تب ث على األمن الغذائي   إن حالة  ، 2018 حزيران/يونيو – 2017 تشنننننننرين األول/ملراح  األمن الغذائي )أكتوبر

نظمة من إىل متكني املالصنننننننندوا ا ال ه الذي قدمتموي  أدى الو . 2017 حزيران/يونيوا كان سنننننننائًدا ا مقارنة رالقلق 
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أموال الصندوا نظمة استخدمت املو . تقريًبا أسرة 500 4بالنسبة إىل  يةغذزيادة إنتا  األسفر عن ا أ،  ّ بسرعةاالستجابة 
 ر واألدوات الزراعية ، وبذور احملاصي ، وجمموعاتابذور ا ضيشم   سرعة )رالبستنة بلدخالت شراء وتوزيع ملا ال 

ىل ضنننننننا ة إ  إالبحر اهلندياملاعز وخنازير رؤوس السنننننننميف، ومدخالت تربية املاشنننننننية )را ا ذليف أدوات تت لق ب   تربية 
ا نازحني داخليً سكان الحتسني سب  ال ي  واألمن الغذائي والتنوع الغذائي للعن هذا التدخ  سفر أو حويالت النقدية. الت

 .فريوس إيبوالبأحد أ رادها ب صاوال ائدين واألسر املضيفة واألسر امل

مستويات عالية من اجلوع وسوء ا شريد املاليني و ا تحوض حبرية تشاد  طوي  ا أمدلدائر منذ النزاع اتسبب و  -53
 حاجة إىل املسنننناعدة اإلنسننننانية من أج  البقاءا مليون شننننخص ا مشال الكامريون  2.1تر  ان دام األمن  قد التغذية. 

بشننننك  كبري ا السنننننوات ا مسننننني تراجع املياه ا حبرية تشنننناد منسننننوب أن مسننننتوى زيد الطني بّلة ي . وماعلى قيد اوياة
الصنننننننننندوا الذي قدمه تموي  أدى الو السنننننننننكان الذين ي تمدون على مياه البحرية وأساكها.  رض للخطر ا ياملاضنننننننننية،  ّ 

اسننننننننننننتصننننننننننننالا ست بالنقد مقاب  ال م  الذي من خالل حاسة إلدرار الدخ   رل إتاحة نظمة من إىل متكني املا ال 
املزارعني على املمارسنننات الزراعية اجليدة. يب در تمدخالت وأدوات زراعية، و تو ري ة، و ينابسنننتاصننني  الاألراضننني إلنتا  احمل
األسا  وإعادة تأهي  بر  لرتبية لى عصننننننول من خالل زيادة  رل اوال ي  املرتبطة بصننننننيد األسا  كما مت ت زيز سننننننب  

تموي  إىل حتسننننني سننننب  ال ي  واألمن الغذائي هذا الأدى كما صننننول اإلنتاجية من خالل أنشننننطة النقد مقاب  ال م .  األ
 ا حوض حبرية تشاد.الدائر من النزاع شد ض ًفا املتضررة والتغذية لألسر األ

 فريقيالقرن األ
 .رلنداآيدوالر أمريكي من  228 000 تلقي، القرن األ ريقينا ذة  مت، حتت إطار -54

 القرن األفريقينافذة إطار تحت التمويل المقدم  – 13الجدول 
 لغ المب  البلد

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 228   ريقياأشرا 
 228 المجموع

 
ميكن لتفشنني األمراض و ملصنندر الرئيسنني لسننب  ال ي  والتغذية ا القرن األ ريقي. انتا  اويواين اإلظم نشننك  تو  -55

. تهاالغذائي وتغذي هاعلى دخ  األسننننننننننر وأمن امدمرً  اتأثريً أن يؤثر ت رض صننننننننننحة املاشننننننننننية وإنتاجيتها للخطر اويوانية اليت 
يهدد صنننحة اإلنسنننان وصنننحة اويوان واإلنتا  تنقله النواق  ، اشنننديدً  احيوانيً  ،ا ريوسنننيً  امحى الوادي املتصننندع مرضنننً وت ت  

كينيا و ومجهورية تنزانيا املتحدة  أوغندا زويدمن تنظمة ىل متكني املإالصنننننننننننننننندوا ا ال الذي قدمه تموي  أدى الو اويواين. 
الكشنننمب و محى الوادي املتصنننندع للوقاية من حاالت طوار  ا اصننننة  ا  يةصننننحة اويواناللت زيز نظم األمهية دعم حاسننننم ب

املرض هذا ية للوقاية من بناء القدرات القطرية واإلقليمإىل املنظمة وعمدت لى املسنننننننتوى اإلقليمي. التصننننننندي هلا عو عنها 
حسنننننننت لموظفني البيطريني. كما ل يةتدريبدورات و تأهب وتنظيم حلقات عم  للخطل وضننننننع من خالل تصنننننندي هلا وال

اليت تسننننننننتخدم البيانات املناخية للتنبؤ باملناطق امل رضننننننننة  طر ذات الصننننننننلة حبمى الوادي املتصنننننننندع أنظمة اإلنذار املبكر 
وادي املتصننننندع الكشنننننمب املبكر عن محى العلى قدرة إىل ت زيز نظمة بادرت املإىل ذليف، إضنننننا ة و املرض. واق  تضنننننخيم ن

 تو ري مدخالت للمخت ات البيطرية الوطنية.طريق  عن
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 الساحل
 .آيرلندادوالر أمريكي من  910 000 تلقي، الساح  نا ذة مت، حتت إطار -56

 الساحلنافذة إطار تحت التمويل المقدم  – 14الجدول 
 لغ مبال  البلد

 (األمريكية الدوالراتآالف ب)

 341   ريقياأغرب 
 569  تشاد

 910 المجموع
 

. الغذائي هموأمن ا غرب ووسننننننل أ ريقياالسننننننكان سننننننب  عي  أمهية حمورية بالنسننننننبة إىل إنتا  ا نازير كتسنننننني ي -57
أدى و محى ا نازير األ ريقية.  أمراض مدمرة ، مث  إنه يت رض لتهديد ، اقطاع ا نازير توسنننن ً الوقت الذي يشننننهد  يه  وا
ك  ا  هذه اومى ومكا حتها بسرعة لتحسني مراقبة التحر  من نظمة إىل متكني املالصندوا ا ال الذي قدمه تموي  ال

راقبة على ما دمات البيطرية ات قدر إىل ت زيز نظمة وعمدت امل. والكامريون بوركينا  اسننو وغامبيا وغانا وغينيا بيسنناومن 
سنننننتوى االرتقاء رمت و جمموعة متنوعة من الدورات التدريبية. تنظيم من خالل  مكا حتهو ات املخت  ا  هتشنننننخيصنننننو رض امل

ما ملزارعني والتجار واجلزارين وغريهم من أصننننننحاب املصننننننلحة ا قطاع ا نازي ، وهو جانب امن رسننننننألة اإلبالغ الوعي 
هذه  من خطر انتقالوتسننّ  بفضنن  هذا التدخ  التقلي  . كا حتهمراقبة املرض و بالنسننبة إىل ماألمهية ي د مسننألة حامسننة 

 ا نازير.ريب إنتا  ا نازير ومحاية سب  عي  مصون ع  اودود و  اومى

عجمب أعلى م دل سنننوء وسنننم األاملخالل تسنننج  و  ،ان دام أمن غذائي مزمنحالة تواجه منطقة كامن ا تشننناد و  -58
يهدد ذليف، وإضنننننننا ة إىل  املائة من السنننننننكان من سنننننننوء التغذية اواد الشنننننننديد. ا 4ي اين أكثر من إذ ، بالدالتغذية ا ال
سننننننب  الزراعة مصنننننندر وت ت  بوكو حرام. جمموعة من حبرية تشنننننناد واألزمة النامجة عن  مقر  بسننننننببسننننننكاهنا ان دام األمن 

ذات لى املدخالت عتدام صننننننول املسننننننمكانية اوإىل إاملزارعني بسننننننبب ا تقار  منخفض ، غري أن مردودهاالرئيسننننننيال ي  
تكثيمب بسننننننرعة من نظمة متكنت امل، ا ال الصننننننندواالذي قدمه تموي  الأو امل دات املناسننننننبة. وبفضنننننن   اجليدةالنوعية 

نظم الري وتو ري حتسنننننني و  التمروإنشننننناء مشنننننات  لنخي   اوقليةالزراعية الرعوية  من خالل املدارسوتنوي ه اإلنتا  الزراعي 
 التغذية.حتسني اإلنتاجية وزيادة األمن الغذائي و إىل ت زيز هذه التدخالت وقد أدت . املدخالت الزراعية

 االستنتاجات –اخامسا 
اسننننننننننتجابتها على املسننننننننننتوى ا سننننننننننتمرارية االو  إمكانية التنبؤزيادة تؤدي إىل املنظمة بأداة  ا ال الصننننننننننندوا يزّود -59

سننننننري ة وعالية األثر إىل طارئة مسنننننناعدة قدمي تالكفيلة بلوسننننننائ  املنظمة باا ال تزّود املسننننننامهة ا الصننننننندوا إن و  .القطري
، ةاسننننننتجابما تقوم به من  تها امرونزيادة سننننننرعتها و ن املنظمة من ك  كما متبالكوارث.  املتضننننننررين  اضنننننن فً  شننننننداأل السننننننكان

هائلة سننري ة و زيادة جات تزداد  يها االحتياأوقات قدراهتا التشننغيلية بسننرعة ا نطاا توسننع وقع يسننمت هلا بأن ا مها ضنن تو 
 وقوع كارثة ما.ب د 
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ومواطن والفتيات يان خمتلمب احتياجات النسننننننننناء والرجال والفتودم  ا ال حتديد صنننننننننندوا ال تدخالتتوىل تو  -60
 اليت ت يلها نسنناء، تشننم  التدخالت دعم األسننر قدرة االسننتجابة لتو ري مدخالت زراعية نا ذةحتت إطار و القوة لديهم. 
حدة أثرها الكوارث وختفمب من حتول دون وقوع التكنولوجيات واملمارسنننات اليت ت ميم لطوار ، و االت اوا االسنننتجابة 

إىل امل لومات والتدريب ن ز وصوهلياه  النساء، وت ز امللقى على كعبء ال م  مع ال م  ا الوقت ذاته على التقلي  من 
قدرة  نا ذة إن مجيع مشنننننننناريع  مر، اجلن  والنوع ؤشننننننننر ا ملو قً زيادة وصننننننننوهلن إىل املوارد واألصننننننننول اإلنتاجية. و وكذليف 

املسننناواة بني اجلنسنننني على األق  من ب ض  اجل مسنننألة مؤخرًا تت املوا قة عليها اليت مت االسنننتجابة لتو ري مدخالت زراعية
 األب اد.

ة اليت تنطوي عليهننا التكلفنن  نناليننة على األدلننة التجريبيننة وت هن  .ال منن  املبكر  وائنندا ننال وي زز الصنننننننننننننننننندوا  -61
ك  مقاب    األدلة اليت مت إعدادها على مدى السنننننوات املاضننننية أن ال ائدات اليت جنتها األسننننر، . وتبنّي ةملبكر اإلجراءات ا

، من حيث ا سنننننننننننننننائر اليت مت جتنبها والفوائد ةمريكياأل اتدوالر من ال 7.1و 2.5دوالر اسنننننننننننننننتثمرته املنظمة، تراوحت بني 
مقاب  املال اليت ينطوي قيمة رؤية عامة حاسة األمهية عن الهذه الدراسننننننننننننننات التجريبية تقدم . و نيهااليت مت ج اإلضننننننننننننننا ية

 إنسانية. أزمة متوق ة كارثةً تصبت قب  أن عليها التحر  


