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اإلدماج االقتصادي وا��ماية االجتماعية ل��ّد من الفقر

االستجابات لكوفيد-19 لصا�� الفقراء من أجل انتعاش اقتصادي شمو�� �عد ا��ائحة

برنامج منظمة األغذية والزراعة لالستجابة 
��ائحة كوفيد-19 والتعا�� م��ا

المشكلة

تؤثر جائحة كوفید-19 بشكل مباشر وغیر مباشر على الصحة والرفاه في جمیع أنحاء العالم. ولقد أدى 
المرض وتدابیر احتوائھ إلى تفاقم أوجھ الحرمان االجتماعي واالقتصادي للفئات األكثر ضعًفا في 

المجتمع. وتؤدي ھذه التأثیرات االجتماعیة واالقتصادیة إلى انتكاسات خطیرة للجھود المبذولة لتحقیق 
خطة التنمیة المستدامة لعام 2030. وسوف تؤدي التفاوتات الواسعة والمنتشرة بین سكان الریف 
والحضر وبین األغنیاء والفقراء وبین النساء والرجال إلى تفاقم ھذه التأثیرات. وسیكون الناس في 

المناطق المتأثرة بتغیرات المناخ الشدیدة والنزاعات والنزوح القسري والھجرة أكثر عرضة للمخاطر. 

وتجعل التأثیرات االجتماعیة واالقتصادیة لجائحة كوفید-19 الدعوة للقضاء على الفقر أكثر إلحاًحا، وال 
سّیما في المناطق الریفیة. وبالنظر إلى أن ما یقارب 80 في المائة ممن یعانون من الفقر المدقع والبالغ 

عددھم 734 ملیون شخص یعیشون في المناطق الریفیة وأن حوالي 70 في المائة من أھداف التنمیة 
المستدامة تتعلق بالمناطق الریفیة، فإن تحقیق خطة 2030 یتطلب تركیًزا أكبر على التنمیة الریفیة. 

ویقّدر البنك الدولي اآلن أن أزمة كوفید-19 یمكن أن تدفع ما یصل إلى 100 ملیون شخص إلى الفقر 
المدقع بحلول نھایة عام 2020 وحده. وتعّد المجتمعات الریفیة أقل استعداًدا وقدرة على التعامل مع 

التداعیات االجتماعیة واالقتصادیة للجائحة، كما أن الطبیعة المترابطة لمعظم المساحات الریفیة تكون لھا 
تأثیرات كبیرة على سبل المعیشة الریفیة والنظم الغذائیة واألمن الغذائي الوطني األوسع.

تعتبر المناطق الریفیة وسكان الریف جزًءا ال یتجزأ من سالسل اإلمداد الغذائي في اإلنتاج والمعالجة 
والتجارة والنقل وتتأثر بشكل مباشر بصدمات الطلب وأي قیود على حركة العمالة أو نقل البضائع. 

ویعتمد معظم سكان الریف، وال سّیما فقراء الریف، على مصادر دخل متنوعة للبقاء على قید الحیاة، بما 
في ذلك العمل الزراعي بأجر واألنشطة غیر الزراعیة. ویعّد النشاط االقتصادي في المناطق الریفیة، 

وخاصة بالنسبة للنساء والشباب، نشاًطا غیر رسمي بشكل رئیسي.

وعادة ما یكون فقراء الریف غیر قادرین على الوصول إلى التأمین أو االئتمان أو آلیات إدارة المخاطر 
الرسمیة، بما في ذلك الحمایة االجتماعیة. فھم یواجھون صعوبات في الحصول على السیولة، یفاقمھا 

انخفاض الدخل من العمل غیر المنتظم وضعف الوصول إلى األسواق غیر الرسمیة. ویتم استبعاد القطاع 
الزراعي غیر الرسمي في الغالب من مساعدات كوفید-19 المقدمة عبر اآللیات المالیة التقلیدیة الرسمیة.

تؤثر صدمات الدخل سلًبا على األمن الغذائي والتغذیة لیس فقط لألكثر فقًرا، ولكن أیًضا للفئات التي 
تضررت مؤخًرا ومالیین األشخاص الذین یعیشون في ظل أشكال غیر آمنة من حیازة األراضي، والذین 

تتھدد سبل معیشتھم  من جراء النزوح الداخلي وتدابیر اإلغالق. وبدون استجابة فعالة للحمایة 
االجتماعیة، قد تضطر العدید من األسر إلى اتخاذ تدابیر للتكیف ذات عواقب سلبیة طویلة المدى، بما في 

ذلك تقلیل التنوع الغذائي أو عدد الوجبات وبیع األصول وإخراج األطفال من المدرسة وزیادة عمالة 
األطفال. ویؤدي تقلیص التعلیم إلى ضعف تنمیة المھارات التي یحتاجھا الشباب للحصول على وظائف 

الئقة في المستقبل.
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تتحمل النساء الریفیات عبًئا غیر متناسب في أزمة كوفید– 19، لیس فقط كعامالت في اإلنتاج والمعالجة والتجارة، حیث یتضررن من المعاییر االجتماعیة 
والممارسات االقتصادیة التمییزیة عمیقة الجذور، ولكن أیًضا كراعیات لألطفال خارج المدرسة والمرضى، بسبب ضعف الخدمات الصحیة في المناطق الریفیة. كما 

أنھن معرضات لزیادة العنف القائم على نوع الجنس.

وتشمل الفئات الضعیفة األخرى الشباب واألطفال والسكان األصلیین والفئات المھمشة األخرى وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. كما أثرت جائحة كوفید-19 
بشكل كبیر على المھاجرین، بما في ذلك الالجئون والنازحون والعمال المؤقتون والمھاجرون الموسمیون، وجمیعھم معرضون بشدة لخطر اإلصابة. كما یتعرض 

المنتجون الصغار غیر الرسمیین والمشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر على طول نظام األغذیة الزراعیة لمخاطر عالیة أیًضا، حیث یلعبون دوًرا مركزًیا في 
استمرار إمدادات المنتجات الغذائیة والزراعیة.

إن إعادة ضبط االقتصاد بعد الجائحة یمثل فرصة فریدة للتصدي للتفاوتات العالمیة والوطنیة بین البلدان وداخلھا، وكذلك لتعزیز التكامل اإلقلیمي، كما أن برامج 
االنتعاش االقتصادي التي ال تعالج أوجھ عدم المساواة ھذه وال تركز على خطط االنتعاش لصالح الفقراء تخاطر بتعزیز عدم المساواة في المستقبل.

اإلجراءات

یجب على مجموعة واسعة من الجھات الفاعلة في مجال التنمیة – بما في ذلك األمم المتحدة، وشركاء الموارد، والمؤسسات المالیة الدولیة، والھیئات االقتصادیة 
اإلقلیمیة والقطاع الخاص – أن تتكاتف مع  بعضھا البعض بشكل عاجل وأن تجمع أمواالً كافیة لضمان قیام البلدان النامیة بمنع أسوأ تأثیرات ھذه األزمة الصحیة 

واالجتماعیة واالقتصادیة. وإذا لم تتم مجابھة جائحة كوفید– 19، فستكون لھا عواقب دائمة على الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة والنظم الغذائیة الوطنیة واإلقلیمیة، 
وكذلك على التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة األشمل.

وانطالًقا من روح خطة التنمیة المستدامة لعام 2030 ومبدأھا األساسي المتمثل في "عدم تخلف أي أحد عن الركب"، فإن سیاسات وخطط التعافي على المدى القصیر 
والطویل ینبغي أن تجعل دعم الفئات األكثر ضعًفا أولویة. وقد أظھرت التجربة أن االستجابات غیر المستھدفة تمیل إلى تعمیق التفاوتات القائمة من خالل استفادة 

سكان المناطق الحضریة األفضل حاالً.

ویھدف البرنامج إلى تحفیز التخطیط السریع وتعزیز عملیة شمولیة لالنتعاش االجتماعي واالقتصادي في البلدان النامیة. ویدعم البلدان في وضع سیاسات وبرامج 
وأدوات للتعافي وللنظر في االحتیاجات المتباینة والمعالجة المناسبة للقیود التي یواجھھا فقراء الریف لكبح جماح واالستجابة للتأثیرات المباشرة وغیر المباشرة 

لكوفید19- وتدابیر االحتواء المصاحبة لھ. وتبرز الحاجة إلى الحفاظ على عملیات النظام الغذائي دون انقطاع خالل كوفید-19 االعتماد المتبادل بین الریف والحضر. 
وسیعتمد االنتعاش االجتماعي واالقتصادي على فھم األھمیة اإلنتاجیة واالقتصادیة للمناطق الریفیة والروابط الحیویة التي تربط بین الزراعة والنظم اإلیكولوجیة 

ورأس المال الطبیعي والخدمات البیئیة. ویوفر البرنامج فرصة إلعادة البناء بشكل أفضل، من خالل تعزیز تدابیر السیاسات ودعم البرامج باتخاذ نھج إقلیمي لتعزیز 
القدرة على الصمود بین فقراء الریف من خالل زیادة استدامة سبل معیشتھم .

وتعّد الحمایة االجتماعیة الموسعة ھي اإلجراء األكثر إلحاًحا اآلن. وتتطلب حمایة سبل المعیشة ودعمھا، على المدى القریب والبعید، الجمع بین تدخالت الحمایة 
االجتماعیة لصون الدخل وتوفیر السیولة ومنع استراتیجیات التكیف السلبیة وتسھیل االندماج االقتصادي، مع تدابیر لدعم اإلنتاج المستدام بیئًیا والوصول إلى فرص 

العمل، بما في ذلك توفیر برامج التوظیف العامة المبتكرة وتعزیز نظم األغذیة الزراعیة مع التركیز بشكل خاص على الفئات األكثر ضعًفا.

وتحتاج سبل المعیشة الریفیة إلى دعم فوري من خالل السیاسات والبرامج التي تعّزز وتحمی فرص العمالة وتحافظ على استمرار النظم الغذائیة وسیر االقتصاد 
الریفي، وال سّیما القطاعات التي یقودھا صغار المنتجین غیر الرسمیین ومقدمي الخدمات والجھات الفاعلة في نھایة سلسلة القیمة. ویركز البرنامج، في عملیة 

االنتعاش على المدى المتوسط إلى الطویل، على توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة ودعم التمكین االقتصادي للمرأة الریفیة وتعزیز سبل معیشة رواد األعمال غیر 
الرسمیین والعمال الریفیین، بما في ذلك تسھیل االنتقال إلى الصبغة الرسمیة في االقتصاد الریفي وضمان مسارات الھجرة اآلمنة والمنتظمة، بما في ذلك للمھاجرین 

الموسمیین العاملین في نظم األغذیة الزراعیة وتعزیز منظمات المنتجین وتحسین وصول صغار المنتجین إلى الموارد اإلنتاجیة.

ویشجع البرنامج اآللیات التشاركیة وتعزیز القدرات من أجل إدارة إقلیمیة أفضل، باإلضافة إلى تولید المعارف وتبادلھا والتعلم عبر البلدان واألقالیم من خالل التعاون 
فیما بین بلدان الجنوب وبدء حوار حول السیاسات ومنصات لتبادل المعرفة بین منظمات المزارعین.
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النتائج المتوقعة

توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة لتشمل: 

الوصول بشكل أفضل إلى النساء واألطفال والعمال غیر الرسمیین والمھاجرین وغیرھم من الفئات المحرومة.

دمج المناطق الریفیة في عناصر الحمایة االجتماعیة المستندة إلى المخاطر والمستجیبة للصدمات والمرتبطة باإلنذار المبكر والبرمجة 
الحساسة للنزاعات والتكیف مع تغیر المناخ.

تعزیز الروابط مع عملیات اإلدماج االقتصادي على المستوى اإلقلیمي، بما في ذلك التدخالت اإلنتاجیة والذكیة مناخًیا، وتأمین الوصول إلى 
الموارد الطبیعیة وإدارتھا، واإلدماج المالي والخدمات االستشاریة وتنمیة األعمال التجاریة في المناطق الریفیة.

توسیع نطاق الحمایة االجتماعیة الحساسة للتغذیة وضمان الوقایة من سوء التغذیة وانعدام األمن الغذائي.

تعزیز اإلدماج االقتصادي المستدام لصغار المنتجین من خالل: 

الوصول المحّسن والشمولي إلى: (أ) خدمات استشاریة إرشادیة موسعة وموجھة للسوق ومراعیة لالعتبارات الجنسانیة والتمویل الریفي 
الشمولي؛ (ب) موارد األراضي والغابات والمیاه واإلدماج في برامج إدارة الموارد الطبیعیة؛ (ج) قنوات السوق المبتكرة والمتنوعة، من 
خالل تعزیز سالسل القیمة األقصر والمشتریات العامة وبنوك األغذیة والتجارة اإللكترونیة واالمتثال لمعاییر األغذیة ومتطلبات التجارة.

تعزیز القدرات المؤسسیة لتیسیر عملیات االبتكار وآلیات التنسیق، بما في ذلك الحوار بین أصحاب المصلحة المتعددین وبین المؤسسات 
اإلقلیمیة.

تعزیز القدرة على الصمود على المدى الطویل وقدرة منتجي الغابات والمزارعین والصیادین والرعاة ومنظماتھم على التكیف.

زیادة قدرة الحكومة على تصمیم وتنفیذ استراتیجیات وبرامج انتعاش لصغار المنتجین ومبادرات تنمیة إقلیمیة شاملة.

تقلیل االعتماد على عمل األطفال من خالل توفیر الحمایة االجتماعیة والبدائل لألطفال في سن العمل القانوني لضمان الحد األدنى من 
اضطراب سلسلة القیمة الغذائیة. 

الرصد الدقیق والمتواصل لتأثیر كوفید-19 على صغار المنتجین والمزارعین وتنفیذ استجابات من العامة ومن المجتمع المدني.

تعزیز التمكین االقتصادي للمرأة الریفیة من خالل: 

اتخاذ تدابیر لحمایة األنشطة االقتصادیة للمرأة الریفیة والعمالة المنتجة في سالسل قیمة األغذیة الزراعیة ولتعزیز وصول المرأة الریفیة إلى 
الموارد والخدمات والوظائف والخدمات المالیة والمشاركة في السوق، مع إیالء اھتمام خاص لألعمال التجاریة الزراعیة التي تدیرھا النساء 

وتعزیز سالسل القیمة الشمولیة. 

تمكین المرأة الریفیة ومنظماتھا من المشاركة في تصمیم وتنفیذ تدابیر االستجابة لكوفید-19.

بذل جھود لضمان إعطاء صغار المنِتجات فرًصا متكافئة للحصول على األراضي والموارد اإلنتاجیة والمدخالت والخدمات لموسم اإلنتاج 
المقبل. 

وضع برامج لحمایة النساء والفتیات الریفیات من العنف القائم على 
نوع الجنس. 

حمایة وتمكین العمال ورواد األعمال الریفیین غیر الرسمیین من خالل: 

تصمیم ونشر التدریب على نظم األغذیة الزراعیة وإضافة القیمة والتسویق 
عبر اإلنترنت وتعزیز قدرة األعمال على الصمود واالبتكار ومھارات 

العمل الخضراء. 

تسھیل الوصول إلى الخدمات االستشاریة لرواد األعمال الزارعیین، 
باإلضافة إلى توفیر التمویل الریفي، بما في ذلك ِمنح االنتعاش والقروض 

المیسرة والتأمین لتطویر أو تعلم المھارات. 

ربط الشركات الناشئة بالقطاع الخاص وخدمات حضانة المشروعات  
واألسواق المربحة واألسواق االفتراضیة، باإلضافة إلى آلیات الوساطة 

المالئمة للظروف الریفیة، مما یتیح الوصول إلى معلومات حول فرص العمل بسھولة.
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تعزیز القدرة التنظیمیة والتنسیق بین القطاع العام والمشروعات الصغیرة والمتوسطة ومتناھیة الصغر والمنتجین ومنظمات العمال لتنفیذ 
وضمان التدابیر االستباقیة والوقائیة من كوفید-19.

تعزیز حمایة وتمكین العمال المھاجرین من خالل: 

إنتاج المعرفة ورفع مستوى الوعي حول التأثیرات االجتماعیة واالقتصادیة لـكوفید-19 على المھاجرین في نظم األغذیة الزراعیة.

الدعوة إلى إدراج العمال المھاجرین وأسرھم في إجراءات االستجابة  لكوفید-19.

إنشاء أدوات توجیھ خاصة بقطاعات فرعیة، باإلضافة إلى السیاسات الوطنیة والدعم التقني، بشأن إدراج المھاجرین في االستجابة 
لكوفید-19 وحمایتھم وإعادة إدماج المھاجرین في المناطق الریفیة ودعم األسر التي تعتمد على التحویالت المالیة.

تعزیز الحوارات والشراكات لتنسیق االستجابات للتحدیات التي یواجھھا المھاجرون. 

الشراكات

سوف یشمل الشركاء مؤسسة Appui au Développement Autonome (ADA) للتمویل المصّغر؛ واالتحاد األفریقي؛ وتحالف  
AgriCord للوكاالت الزراعیة؛ ومركز القانون البیئي الدولي؛ ورابطة أمم جنوب شرق آسیا؛ ومنظمة Care USA؛ وجماعة دول أمریكا 

الالتینیة ومنطقة البحر الكاریبي؛ والشبكة المشتركة بین الوكاالت لتنمیة الشباب؛ والھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة؛ والمعھد الدولي لبحوث 
السیاسات الغذائیة؛ والصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة؛ والمعھد الدولي للبیئة والتنمیة؛ ومنظمة العمل الدولیة؛ والمنظمة الدولیة للھجرة؛ واالتحاد 
الدولي لحفظ الطبیعة؛ والمنظمة األفریقیة للفالحین؛ ومؤسسة Rabobank؛ والمعھد االستوائي الملكي؛ ومنظومة التكامل في أمریكا الوسطى؛ 
وصندوق األمم المتحدة للمشاریع اإلنتاجیة؛ ومنظمة األمم المتحدة للطفولة؛ وعقد األمم المتحدة للزراعة األسریة؛ ومنظمة األمم المتحدة للتنمیة 

الصناعیة؛ والبنك الدولي؛ وبرنامج األغذیة العالمي؛ وھیئة األمم المتحدة للمرأة.

روابط البرنامج 

یعّد البرنامج جزًءا من استجابة منظمة األغذیة والزراعة الشاملة لجائحة كوفید-19 ویستند إلى سیاسة المنظمة لمعالجة الفقر الریفي وعدم المساواة 
والحمایة االجتماعیة والعمال المھاجرین والعمال غیر الرسمیین والجنسانیة وقطاع الغابات وتعزیز قدرة صغار المنتجین والوصول إلى األسواق 

والنظم الغذائیة المستندة إلى مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة وقطاع الثروة الحیوانیة والخدمات اإلرشادیة واالستشاریة. ویتوافق البرنامج مع 
مبادرة منظمة األغذیة والزراعة یًدا بید بشأن استئصال الفقر والقضاء على الجوع بجمیع أشكالھ، وبرنامج العمل العالمي بشأن األمن الغذائي 

والتغذیة في الدول الجزریة الصغیرة النامیة وعقد األمم المتحدة للزراعة األسریة وخطة العمل العالمیة التابعة لھ.

ویبني البرنامج على العدید من مشروعات اآللیة المرنة المتعددة الشركاء (FMM) التابعة لمنظمة األغذیة والزراعة ویتوافق مع تدخالت الحمایة 
االجتماعیة في المنظمة، بدعم من صندوق أھداف التنمیة المستدامة، والشبكة العالمیة لمكافحة األزمات الغذائیة، والنداء اإلنساني للمنظمة بشأن 

كوفید-19 ومساھمة المنظمة في المجلس المشترك بین الوكاالت للحمایة االجتماعیة. ویرتبط ببرنامج إنفاذ القوانین واإلدارة الرشیدة والتجارة في 
قطاع الغابات بالتعاون بین االتحاد األوروبي ومنظمة األغذیة والزراعة، ومرفق الغابات والمزارع، وبرنامج خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة 
الغابات وتدھورھا (+REDD). ویرتبط البرنامج كذلك بمشروعات الھجرة التي تقوم بھا المنظمة وإجراءات االستجابة المنسقة في الشبكة التابعة 

لألمم المتحدة المعنیة بالھجرة ویستند إلى النھج القطري المتكامل لمنظمة األغذیة والزراعة لتعزیز الوظائف الالئقة للشباب في نظم األغذیة 
الزراعیة، ومبادرة الوظائف الخضراء للشباب وبرنامج فرص للشباب في إفریقیا المشترك بین منظمة األغذیة والزراعة ومنظمة األمم المتحدة 
للتنمیة الصناعیة. وأخیًرا، یرتبط البرنامج ببرنامج األمم المتحدة المشترك لتسریع التمكین االقتصادي للمرأة الریفیة وآلیة دعم البرامج المتعددة 

الشركاء بشأن المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة في الزراعة واألمن الغذائي والتغذیة.

التركیز اإلقلیمي والقطري 

تتواصل عملیة التشاور بشأن البلدان ذات األولویة لبرنامج " اإلدماج االقتصادي والحمایة االجتماعیة للحّد من الفقر: االستجابات لكوفید-19 لصالح 
الفقراء  من أجل انتعاش اقتصادي شمولي بعد الجائحة". وسیتم تحدیث ھذا القسم قریًبا.
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التركیز اإلقلیمي والقطري
تعتبر السیاقات اإلقلیمیة المذكورة ھنا قابلة للتغییر بحسب نتائج التقییمات والحوارات القطریة الجاریة مع الحكومات والمنظمات الشریكة. وبالتالي قد تتغیر البلدان 

المدرجة. 

في أفریقیا، تتمثل األولویات الرئیسیة في تعزیز المؤسسات الریفیة ومنظمات المنتجین أصحاب الحیازات الصغیرة، وتوسیع نطاق أنظمة الحمایة االجتماعیة الریفیة 
على المدى القریب والطویل، والتمكین االقتصادي للمرأة الریفیة. وسیتم تعزیز تدابیر إدماج الشباب والنساء، بما في ذلك العمال غیر الرسمیین والمھاجرین، من بین 
الفئات األكثر ضعفاً، على وجھ الخصوص، وكذلك اتخاذ إجراءات منع عمل األطفال لدعم جدول أعمال االتحاد األفریقي 2063. وتشمل البلدان المستھدفة المقترحة 

في أفریقیا بوتسوانا وبوركینا فاسو وبوروندي وكابو فیردي والكامیرون وجمھوریة أفریقیا الوسطى وتشاد وجزر القمر وكوت دیفوار وجمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
وإثیوبیا وغامبیا وغینیا بیساو وغانا وكینیا ولیسوتو ومدغشقر ومالوي ومالي وموریشیوس والنیجر ورواندا وساو تومي وبرینسیبي والسنغال وسیشیل وسیرالیون 

والصومال وجنوب السودان والسودان وسوازیالند وتنزانیا وتوغو وأوغندا وزامبیا وزیمبابوي. 

في آسیا والمحیط الھادي، سیعمل البرنامج على تعزیز قدرة أصحاب الحیازات الصغیرة على التكیف مع المخاطر المناخیة واالقتصادیة والبیولوجیة؛ وتحسین دخل 
األسر الریفیة وتنویع سبل معیشتھا ضمن االقتصادات المتنوعة؛ وإدارة الھجرة الریفیة-الحضریة والھجرة العكسیة؛ وتطویر المشاریع الصغیرة وتوسیع نطاق الحمایة 
االجتماعیة وشبكات األمان؛ واالستثمار في وصول أصحاب الحیازات الصغیرة والنساء إلى التكنولوجیا الرقمیة؛ وإنھاء عمالة األطفال؛ وتعزیز تمكین المرأة الریفیة؛ 
وحمایة المھاجرین في أفغانستان وبنغالدیش والھند وإندونیسیا وجمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة ومیانمار ومنغولیا ونیبال وجزر المحیط الھادي وبابوا غینیا الجدیدة 

وباكستان والفلبین وتایالند وتیمور لیشتي وفییت نام. 

في أوروبا وآسیا الوسطى، تشمل أولویات االستجابة لـكوفید-19 تعزیز إنتاج الغذاء المحلي، واإلرشاد والخدمات االستشاریة، والرقمنة، والھجرة، والحمایة 
االجتماعیة، مع التركیز على تمكین الشباب والنساء، في إطار التنمیة اإلقلیمیة. ویھدف البرنامج إلى التركیز على البلدان األفقر في المنطقة، بما في ذلك ألبانیا وأرمینیا 

والبوسنة والھرسك وقیرغیزستان ومولدوفا وطاجیكستان. 

في أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي، سیتناول البرنامج التوّسع في الحمایة االجتماعیة، وتمكین المرأة الریفیة، وحمایة العمال الریفیین غیر الرسمیین والمھاجرین، 
وتعزیز المؤسسات الریفیة ومنظمات المنتجین، وال سیما منظمات منتجي الغابات والمزارعین في بولیفیا وكولومبیا والجمھوریة الدومینیكیة وشرق الكاریبي 

وغواتیماال واإلكوادور والسلفادور وغیانا وھایتي وھندوراس وجامایكا ونیكاراغوا وباراغواي وبیرو. 

في الشرق األدنى وشمال أفریقیا، سیتناول البرنامج التوّسع في الحمایة االجتماعیة، وتعزیز المؤسسات الریفیة ومنظمات المنتجین، وحمایة العمال الریفیین غیر 
الرسمیین والمھاجرین في الجزائر ومصر والعراق واألردن ولبنان وموریتانیا والمغرب وفلسطین والسودان والجمھوریة العربیة السوریة وتونس والیمن.
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