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 وجزامل

  منظمة األغذية والزراعة لألمم (الصــــندوق اخلاص) ميّكن الصــــندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشــــطة إعادة التأهيل
. ةاألغذية والزراعدد اليت هتواملخاطر الطوارئ ملواجهة حاالت من اختاذ إجراءات ســــــــــــــريعة وفعالة ) املنظمة(املتحدة 

تعهد يتم أتمني لتقدمي ســـــلف مبجرد أن مكّون رأس املال العامل ) 1: (هي، و كو�تن ثالثة ملصـــــندوق ميتكون او 
بدء األنشطة الزراعية إعادة  وأماية سبل العيش حلشراء مدخالت من أجل املبادرة فورًا إىل وذلك شريك يف املوارد، 

املنظمة يف تقدير االحتياجات مشـــاركة ن حســـاب متجدد لدعم مكوّ و ) 2(؛ ة مافورية ألزمة أو املســـامهة يف اســـتجاب
 التأهبأنشطة  يفاالت الطوارئ، و قطرية املعنية حبنشاء وتعزيز قدرات الفرق الالقيام بشكل مبكر إبووضع الربامج و 

ي حلاالت تعبئة املوارد لدعم إطار بر�جمتوىل مكّون بر�جمي يو ) 3(؛ 31واالســــــــتجابة حلاالت الطوارئ من املســــــــتوى 
قدرة االســــتجابة لتوفري "الربامج اجلارية من خالل �فذة ة ســــرتاتيجيمن الناحية االالطوارئ الواســــعة النطاق أو يكّمل 

 .نظمةاإلنذارات املبكرة على املستوى املناشئة عن البكرة املجراءات كذلك اإلو ، "املدخالت الزراعية

  مبلًغا قدره ،2020كانون األول /ديســــــــــــمرب 31وحىت  2004يف عام  إنشــــــــــــائهمنذ  ،اخلاصتلقى الصــــــــــــندوق وقد 
برامج واســـــــعة النطاق تنفيذ دوالر أمريكي لماليني  152.4 مبلغ ص منهخصـــــــّ ) 1(ني دوالر أمريكي، يمال 311.9

الكوارث املفاجئة، واالســـــــــتجابة لظاهرة النينيو املناخية، و  ســـــــــتجابة حلاالت طوارئ اجلراد الصـــــــــحراوي،ابال تتعلق(
مبلغ صــرف  متّ و ) 2( ؛)على ســبيل املثال 19-وجائحة كوفيد ، واألزمات املمتدةالطيور الشــديدة اإلمراضا نفلونز أو 

خدم مبلغ ســـــــتُ او ) 3(؛ قدرة االســـــــتجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة دوالر أمريكي يف إطار بر�مج ني يمال 62.6
ية على االســــــــــــــتجابة حلاالت الطوارئ ودعم دوالر أمريكي إلنشــــــــــــــاء أو تعزيز قدرات املكاتب القطر ني يمال 32.9

واالستجابة  التأهبدوالر أمريكي لنافذة  نييمال 13.7 مبلغخّصص و ) 4(تقديرات االحتياجات وصياغة الربامج؛ 
 .االستباقيالعمل نافذة لماليني دوالر أمريكي  12.5مبلغ خّصص و ) 5( ،3حلاالت الطوارئ من املستوى 

  العامل  مكّون رأس املاليف إطار  أمريكيمليون دوالر  472.1مبلغ توفري مت اخلاص،  الصـــــــــــــندوقومنذ إنشـــــــــــــاء
إمجايل بلغ و .  دوالر خالل الفرتة املشـــــــــــــــمولة هبذا التقريرنييمال 59.7ُقّدم منه لتمويل مشـــــــــــــــاريع طارئة فورية، 

 .كي دوالر أمرينييمال 9.7 مبلًغا قدره 2020كانون األول /ديسمرب 31 يف السلف املستحقة الدفع

  دوالر مليون 28.1 مبلًغا قدره 2020كانون األول /ديســــــــــمرب 31يف  بلغ الرصــــــــــيد النقدي للصــــــــــندوق اخلاصو 
تقدم احملرز يف دعم عمليات مكافحة اجلراد ال العايل منســتوى املاملنخفض نســبًيا الرصــيد هذا  يعكسو  .أمريكي

 .يف مجيع البلدان املتضررةاملستمرة  الصحراوي

 
 

 طلوبة من جلنة املاليةالتوجيهات امل

  حسبإلحاطة فالغرض هذه الوثيقة تُقدَّم. 
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 معلومات أساسية –أوًال 
نشــاء الصــندوق عن أتييدها إل، 2003أ�ر /يف دورهتا الثانية بعد املائة اليت ُعقدت يف مايو ،جلنة املاليةعربت أ -1

ميكن الصـــندوق اخلاص املقرتح املنظمة .. ".لغرض ) الصـــندوق اخلاص(اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشـــطة إعادة التأهيل 
من اإلسراع يف بدء عمليات الطوارئ من خالل املشاركة يف أنشطة تقييم االحتياجات املشرتكة بني الوكاالت وتنسيقها 
وإنشاء وحدة للتنسيق يف حاالت الطوارئ لتقدمي املساعدة الزراعية مع املعدات اللوجستية الالزمة، وإعداد إطار براجمي 

  2".ما يتعلق بشراء املدخالت ومشاريع، وتقدمي سلف متويل فور احلصول على تعّهد من إحدى اجلهات املاحنة يف

الصــــــندوق اليت قدمها موال فضــــــل األب بدأتا للعمليات الرئيســــــية اليت ا موجزً هذا التقرير الســــــنوي وصــــــفً يقّدم و  -2
ويتضـــمن التقرير بيا�ت مالية تغطي هذه . 2020ن األول كانو /ديســـمرب 31اخلاص لفرتة األشـــهر االثين عشـــر املنتهية يف 

 .الصندوق اخلاصتشغيل بدء منذ  حمّصلة بيا�ت وكذلكالفرتة، 
 

 مكّو�ت الصندوق اخلاص –ااثنيً 
تعهد يتم أتمني لتقدمي ســـلف مبجرد أن مكّون رأس املال العامل ) 1: (هي، و كو�تن ثالثة ملصـــندوق ميتكون او  -3

بدء األنشـــــــــــطة الزراعية إعادة  وأماية ســـــــــــبل العيش ذلك من أجل املبادرة فورًا إىل شـــــــــــراء مدخالت حلو شـــــــــــريك يف املوارد، 
املنظمة يف تقدير االحتياجات ووضــــع مشــــاركة مكّون حســــاب متجدد لدعم و ) 2(؛ ة مافورية ألزمة املســــامهة يف اســــتجاب أو

واالســـــتجابة  التأهبأنشـــــطة يف االت الطوارئ، و ملعنية حبقطرية انشـــــاء وتعزيز قدرات الفرق الالقيام بشـــــكل مبكر إبالربامج و 
تعبئة املوارد لدعم إطار بر�جمي حلاالت الطوارئ الواســــــــــــــعة توىل مكّون بر�جمي يو ) 3(؛ 33حلاالت الطوارئ من املســــــــــــــتوى 

، "دخالت الزراعيةاملقدرة االســــــــــــــتجابة لتوفري "الربامج اجلارية من خالل �فذة ة ســــــــــــــرتاتيجيمن الناحية االالنطاق أو يكّمل 
 .نظمةاإلنذارات املبكرة على املستوى املعن  ةناشئال ةاالستباقياإلجراءات وكذلك 

 مكو�ت الصندوق اخلاص ونوافذه –1اجلدول 

مكّون رأس 
 املال العامل

 

 املتجدد احلساب مكّون

 الطوارئ حاالت يف التنســــــــــيق �فذة •
 وقدرات االستجابة

وضــــــــــــــع و  االحتياجات تقدير �فذة •
  الربامج

 حلاالت واالســــــــــتجابة التأهب �فذة •
 3 املستوى من الطوارئ

 املكّون الرباجمي

الكوارث املفاجئة، (كواســعة النطاق الالربامج �فذة  •
منطقــــــة و ، اإلمراضالطيور الشـــــــــــــــــــديــــــدة  نفلونزاأو 

 املمتدة األزمات املناخية، النينيوظاهرة  ،الســــــــــــاحل
 )على سبيل املثال 19-وجائحة كوفيد

 درة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةق�فذة  •

 االستباقي�فذة العمل  •
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متكني املنظمـــة من خالل  مع حـــاالت الطوارئفـــاعـــل الوقـــت املطلوب للترأس املـــال العـــامـــل  مّكونيقّلص و  -4
الل خ، من يساعد هذا املكّونو . من الشركاء يف املواردتمويل أمهية قبل استالم الاألكثر صول األنشطة وشراء األ بدء من

 .تعايف املتضررينإسراع وترية عملية الطوارئ و حاالت التخفيف من وطأة املخاطر و على متكني استجابة سريعة، 

تحديد االحتياجات من جهود لفرق الطوارئ القطرية التابعة للمنظمة ما تبذله  احلســاب املتجدد مكّونيدعم و  -5
ومن . وتنســـيقهافنًيا برامج اســـتجابة ســـليمة وضـــع ســـتجابة، و على االات ا للســـكان املتضـــررين، وتعزيز القدر األشـــد إحلاحً 
للتحد�ت االســتثنائية اليت تأهب ، تســتطيع املنظمة أن ت3واالســتجابة حلاالت الطوارئ من املســتوى  التأهبخالل �فذة 

 .وأن تستجيب هلا 3تواجه القطاع الزراعي خالل حالة طارئة من املستوى 

 صـــــــــــميمها لتتناســـــــــــبميكن تذات وترية أســـــــــــرع وطابع براجمي أكرب مســـــــــــاعدة  توفري رباجمياملكّون اليســـــــــــّهل و  -6
كييف ملرونــة الالزمــة لتااألموال الــذي يعتمــده الصـــــــــــــــنــدوق اخلــاص مجع �ج  يف امليــدان. ويوفراملتطورة الحتيــاجــات ا مع

العمليات  رباجمين النهج الميكّ كما .  االحتياجات أعظم حيثللمناطق اجلغرافية واجملاالت املواضيعية وفًقا  األنشطة والدعم
ط األإذ  ،من التكّيف مع تغّري األوضــــاع أقرب  الســــكان املتضــــررين يفإىل املســــاعدة األنســــب ضــــمان وصــــول لنشــــطة يبســــّ

إىل مجعها ، اليت توّجه األموال اليت مت "املدخالت الزراعيةقدرة االســـتجابة لتوفري "�فذة  رباجميالاملكون شـــمل كما ي.  وقت
، تتمكن االستباقيعمل ومن خالل �فذة ال. ا فيهاا حامسً اليت ميثل الزمن عنصرً املدخالت لشراء وتسليم فورية العمليات ال

قبل  خســـــــــــائر الكارثة أوالقطاع الزراعي وشـــــــــــيك، قبل تكبد هتديد يتم حتديد مبجرد ما املنظمة من العمل يف وقت مبكر 
 سبل العيش.تقويض 

 مصادر الصندوق اخلاص –ااثلثً 
 9.113جمموعها بلغ  مبالغ ،2004نيســــــــان  / منذ إنشــــــــائه يف أبريل اخلاص، تلقى الصــــــــندوق - حصــــــالتاملت -7

 نييمال 8.5مليون دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  224 مبلغ 2جلدول اب املدرجوناألعضـــــــاء  قدموقد .  دوالر أمريكينييمال
األشهر فرتة خالل و . نتهية إىل الصندوق اخلاصاملئ دوالر قدمها شركاء يف املوارد قاموا بنقل أرصدة مشاريع حاالت طوار 

 .دوالر أمريكي ماليني 62.8 اخلاص ، بلغت ودائع الصـــــــندوق2020كانون األول /ديســـــــمرب 31املنتهية يف االثين عشـــــــر 
 .من املسامهات املقدمة لعمليات مكافحة اجلراد الصحراوي 2020يف عام  الرئيسية جاءت املسامهاتو 
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 الت الصندوق اخلاصمتحص -2اجلدول 

 إنشاء الصندوق  منذ ةاملسامهاجلهات 
 )األمريكية الدوالراتالف آب(

 - الثاينكانون /يناير
 2020كانون األول /ديسمرب

 )األمريكية الدوالراتالف آب(
 0 107 أسرتاليا
 0 131 1 النمسا
 7 404 62 365 بلجيكا

 1 556 11 139 كندا
 0 5 شيلي
 0 500 الصني
 0 36 رية التشيكيةاجلمهو 
 0 747 3 فنلندا
 303 9 272 فرنسا
 1 013 2 317 أملانيا

 0 227 اليو�ن
 1 195 7 424 آيرلندا
 0 490 1 إيطاليا
 0 430 الياابن
 0 60 األردن

 0 50 الكويت
 0 14 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

 0 8 لكسمربغ
 11 11 مالطا

 0 59 مو�كو
 5 217 9 679 هولندا

 0 13 نيوزيالندا
 0 472 34 النرويج

 0 377 1 اململكة العربية السعودية
 0 452 جنوب أفريقيا

 0 520 إسبانيا
 4 904 35 487 السويد
 3 4 942 سويسرا
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 إنشاء الصندوق  منذ ةاملسامهاجلهات 
 )األمريكية الدوالراتالف آب(

 - الثاينكانون /يناير
 2020كانون األول /ديسمرب

 )األمريكية الدوالراتالف آب(
 27 349 36 688 اململكة املتحدة 
 0 30 الكرسي الرسويل

 0 37 )000 5جهات أخرى (أقل من 
 48 955 224 089 األعضاء جمموع

 10 000 10 000 مؤسسة بيل ومليندا غيتس
صندوق  /تكاليف التشغيل املباشرة

 3 345 76 847 األوبك
 108 108 مؤسسة لويس دريفوس

 391 896  جمموع األمم املتحدة
 62 799 311 940 املتحصلة املبالغ جمموع

  .ت فرعية ومطابقة لدفرت األستاذ العامجمّمعة من سجال: املصدر – 2020كانون األول /ديسمرب 31ا من اعتبارً 
 

 استخدام أموال الصندوق –ارابعً 
مليون دوالر أمريكي كسلف لعدد من املشاريع بعد  472.1مبلغ تقدمي إطار مكّون رأس املال العامل، ، حتت متّ  -8

يظــل لغ، هــذا املبأصــــــــــــــــل ملســــــــــــــــامهــات النقــديــة. ومن صـــــــــــــــيــل اقبــل حتذلــك ولكن  لتعهــدهمأتكيــد الشـــــــــــــــركــاء يف املوارد 
 دوالر أمريكي غري مسدد، ابنتظار حتصيل أموال الشركاء يف املوارد. الينيم 9.7 مبلغ

ــــكــــي الــــــــذي يــــمــــال 311.9أصــــــــــــــــــــــل مــــبــــلــــغ مــــن و  -9 ــــقـــــــة م كــــقــــــــدّ ني دوالر أمــــري مســــــــــــــــــــــامهــــــــة، جــــرت املــــواف
ولة دوالر أمريكي خالل الفرتة املشــــــــــم الينيم 4.9إطار احلســــــــــاب املتجدد (حتت أمريكي  دوالر نييمال 46.7 مبلغ على

صـــــــــــــــرف منـــه ، رباجميدوالر أمريكي يف إطـــار املكون ال نييمال 227.4مت ختصـــــــــــــــيص مبلغ إمجـــايل قـــدره هبـــذا التقرير). و 
تفاصــــــــــيل اســــــــــتخدام كن االطالع على ميو حتت إطار النافذة املواضــــــــــيعية واإلقليمية. دوالر أمريكي اليني م 152.4 مبلغ

 .3اجلدول األموال يف 
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 يلمكّو�ت التمو  -3اجلدول 

 منذ إنشاء الصندوق 
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 -كانون الثاين /يناير
 2020كانون األول /ديسمرب

 )آبالف الدوالرات األمريكية(
   مبالغ السلف

     مكّون رأس املال العامل
 59 730 472 122 جمموع مبالغ السلف خالل الفرتة

 50 310 462 437 املبالغ املسددة من السلف خالل الفرتة

  9 685 سددةاملالسلف غري 

   
   االستخدامات

 2 713 18 070 وتعزيزها وحدة تنسيق العمل حلاالت الطوارئ نشاءإ
 2 206 14 862 تقييم االحتياجات ومهام تطوير الربامج

 0 13 747 واالستجابة هلا 3التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى 
 4 919 46 679 جمموع احلساب املتجدد

   رباجمياملكّون ال

 9 131 62 618 قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة 
 2 800 12 496 االستباقيالعمل 

   النافذة املواضيعية واإلقليمية
 44 109 49 091 محلة مكافحة اجلراد

 0 45 928 محلة مكافحة أنفلونزا الطيور
 0 15 598  املدارية وأعاصري التيفون األعاصري

 0 13 748 القرن األفريقي (برامج إقليمية)
 0 10 002 احلملة اخلاصة ابلتسو�مي

 0 786 4 األزمات املمتدة
 0 4 552 ظاهرة النينيو

 0 3 552 الساحل األفريقي (برامج إقليمية)
 2 934 2 934 19-جائحة كوفيد

 0 1 168 ةاملبادرة بشأن االرتفاع احلاد يف األزمة الغذائي
 0 1 001 احلشد اخلريفية دودة

 47 043 152 360 اجملموع الفرعي للنافذة املواضيعية واإلقليمية
 58 974 227 474 ةرباجميال تاجملموع الفرعي للمكّو�

 63 893 274 153 مجايل لالستخداماتاجملموع اإل

   
  28 100 رصيد الصندوق اخلاص
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 مكون رأس املال العامل –ألف
لدعم مشــاريع خالل الفرتة املشــمولة ابلتقرير،  ،اخلاص املائة من ســلف الصــندوق يف 70 صــصــتخ – الســلف -10

شــــــريك يف املوارد، ختصــــــص أتمني تعهد يتم ومبجرد ما . 4اجلدول شــــــركاء يف املوارد كما هو مبني يف ال منأربعة  منممولة 
اســتجابة فورية  يف املســامهة واألنشــطة الزراعية أ بدء أو إعادةســبل العيش ماية حلمدخالت للعمليات الفورية لشــراء  أموال

 .األزمة م

 شركاء يف املواردالاملمولة من الصندوق اخلاص سلف  -4اجلدول 

 السلف املوارد يف الشريك
 )الف الدوالرات األمريكيةآب(

 املسرتدة املبالغ
 )الف الدوالرات األمريكيةآب(

 18 540 18 540 الوال�ت املتحدة األمريكية
 9 500 9 500 ململكة املتحدةا

 500 8 580 املفوضية األوروبية
 4 150 5 200 البنك الدويل

 5 050 5 150 أملانيا
 4 000 4 000 مؤسسة بيل ومليندا غيتس

 3 200 3 200 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 1 000 1 000 النرويج

 1 000 1 000 بنك التنمية األفريقي
 900 900 راسويس
 800 800 الصني
 750 750 كندا

 720 720 الدمنارك
 150 335 السويد
 50 50 الياابن

 0 5 بر�مج األغذية العاملي
 50 310 59 730 اجملموع

 الصـــــــومال يف اجلراد الصـــــــحراوي مكافحة هامة تُغطي أنشـــــــطةبصـــــــورة رئيســـــــية برامج املقدمة  الســـــــلف دعمتو  -11
الثاين  كانون/يناير 1بني املقدمة  الســـلفجممل  من املائة يف 89أكثر من ومثّلت  والســـودان أفغانســـتانو  وجنوب الســـودان

 .5اجلدول  يف هو مبّني  ، كما2020األول  كانون/ديسمرب 31و 2020
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 القطرية الربامج إىل اخلاص الصندوق من املقدمة السلف -5 اجلدول

 السلف البلد
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 ملتحصلةاملبالغ ا
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 **29 500 *36 100 اعامليً 

 7 245 8 345 الصومال

 5 541 5 541 جنوب السودان

 3 550 3 550 أفغانستان

 1 000 1 000 السودان

 405 1 455 اليمن

 1 200 1 385 نيجري�

 800 800 إثيوبيا

 720 720 غرب أفريقيا دون اإلقليميإقليم 

 0 480 نامتفي

 145 145 العراق

 100 100 بني األقاليم

 50 50 دولة بوليفيا املتعددة القوميات

 50 50 بنغالديش

 0 5 ابكستان

 5 5 أوغندا

 50 310 59 730 اجملموع

 دوالر أمريكي) 35 450اجلراد الصحراوي (مكافحة املخصصات الرئيسية ألنشطة * 
 دوالر أمريكي) 28 950راد الصحراوي (اجلمكافحة املخصصات الرئيسية ألنشطة * 
 

القرن األفريقي وشـــــــــــــــبه اجلزيرة العربية وجنوب غرب آســـــــــــــــيا أســـــــــــــــوأ أزمة جراد  ت منطقة، واجه2020يف عام و  -12
ّكل ، إذ شــواملراعيأحلقت اآلفة املهاجرة أضــرارًا مبئات اآلالف من اهلكتارات من األراضــي الزراعية و صــحراوي منذ عقود. 

 األمن الغذائييف املناطق اليت كان فيها ســبل العيش، ال ســيما لفاجئ هتديًدا غري مســبوق لألمن الغذائي و املهذا االنتشــار 
ا من خالل إجراء عمليات املنظمة بســـرعة لألزمة  الصـــندوق اخلاص، اســـتجابتالســـلف اليت قدمها بفضـــل و . ابلفعل هشـــً

اخلاص الصــــــندوق ن مكنت الســــــلف املقدمة مو إلنتاج الزراعي. واســــــعة النطاق حلماية االوية اجلرضــــــية و األراقبة املو الرصــــــد 
وتعزيز التنســـــــــيق  ،تعزيز القدرات احمللية واإلقليمية والوطنية ملكافحة اآلفاتو  ،يف حاالت الطوارئالدعم تقدمي املنظمة من 

ليون دوالر م 59 730 اا قدرهســـــــــــــــلفً  نظمةامليف إطار مكون رأس املال العامل للصـــــــــــــــندوق اخلاص، قدمت و . تأهبوال
 .توقيع اتفاقات املنحابنتظار  2020 نيســــــــــــان /أبريل 6إىل  شــــــــــــباط /فرباير 28مليون دوالر من  29أمريكي، مبا يف ذلك 

وابإلضافة . 19-ولقد مسح هلا هذا النهج أبن توفر عدًدا من األصول قبل فرض تدابري اإلقفال التام بسبب جائحة كوفيد
ماليني دوالر أمريكي  10على قرض بقيمــة  التــابع لألمم املتحــدة واجهــة الطوارئذلــك، وافق الصـــــــــــــــنــدوق املركزي ملإىل 

 لضمان التمويل والتشغيل الكاملني لعمليات املكافحة.
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، واالفتقار اتالصــدمات املناخية (اجلفاف والفيضــا�ت)، والفقر، وعدم االســتقرار الســياســي، والصــراع تزال الو  -13
أكثر جعل ، مما لألزمة اإلنســـانية اليت طال أمدها يف الصـــومال ةافع الرئيســـيو الدهي  ،يةإىل اخلدمات االجتماعية األســـاســـ

لتلبيــة و . 2019�ــايــة عــام حبلول انعــدام األمن الغــذائي احلــاد من  يواجهون مســـــــــــــــتو�ت عــاليــة ماليني شـــــــــــــــخص 6من 
اليت قدمها والزراعة الســـــــــلف االحتياجات الفورية وحتســـــــــني ســـــــــبل العيش والقدرة اإلنتاجية، اســـــــــتخدمت منظمة األغذية 

املدخالت و احليوانية و ة يدخالت الزراعامل ابإلضافة إىلاخلاص لتزويد األسر الضعيفة بسرعة ابلتحويالت النقدية الصندوق 
ااملنظمة قامت و ). )+Cashاملتكاملة ( بر�مج املســــــــاعدات النقدية واملعيشــــــــية( املتعلقة مبصــــــــايد األمساك ببناء قدرة  أيضــــــــً

على الصــمود ابســتخدام نظام إدارة معلومات األراضــي واملياه يف الصــومال، مما ســاهم يف احلد من خماطر  ات احملليةاجملتمع
األمن الغذائي  ذلك، عززت منظمة األغذية والزراعة وحدة حتليل وابإلضـــــــــــــــافة إىلالفيضـــــــــــــــا�ت واجلفاف والتأهب هلا. 

. وتقييمها وحتليلها سبل العيشو  والتغذية األمن الغذائيرصد  لىع ينياحلكوم وظفنياملوالتغذية من خالل تسهيل تدريب 
  نظمة املساعدة يف بناء سالسل القيمة الزراعية املستدامة.الصندوق اخلاص للمأاتحت السلف املقدمة من و 

مستو�ت ماليني شخص، أي أكثر من نصف سكان جنوب السودان،  6ن املتوقع أن يواجه أكثر من من وكا -14
 حســـني. ولت19-كوفيد، حىت قبل تفشـــي جائحة  2020األمن الغذائي احلاد يف ذروة موســـم اجلوع الســـنوي يف عام  انعدام

اليت  ســلفال، اســتخدمت منظمة األغذية والزراعة الضــعفاءاجلنوبيني ســودانيني لدى ال بســرعة ســبل العيش واألمن الغذائي
الثاين. املوســـم وســـم الرئيســـي و خالل املالصـــيد ت ومســـتلزمات الصـــندوق اخلاص لتزويد األســـر ابحملاصـــيل واخلضـــروا قّدمها

ووّزعت شـــــــــــراء البذور من ســـــــــــر لتمكني األحتويالت نقدية غري مشـــــــــــروطة من خالل النقد مقابل العمل املنظمة مت قدّ و 
إلضــافة ابو األســواق احمللية إلطعام أســرهن.  ملســاعدة األمهات على شــراء اخلضــار واحلليب واألمساك منالتغذوية قســائم ال

حتسـني تغذيتها من خالل توفري بذور اخلضـروات واألدوات الالزمة إلنشـاء على األسـر احلضـرية املنظمة إىل ذلك، دعمت 
من نفوق املاشــــية وحتســــني  الصــــندوق اخلاص يف جنوب الســــودان للحدّ اليت قدمها اســــتخدام الســــلف  متّ و حدائق منزلية. 

االســـــلف  ت هذهوعزز  .لواســـــعة النطاقاوالعالج التلقيح اإلنتاج من خالل محالت  العاملني يف جمال صـــــحة  قدرات أيضـــــً
 .احليوان على صعيد اجملتمعات احمللية

سُيواجه  أزمة اجلفاف والفيضا�ت، إىلوال سيما حاالت ، يف أفغانستان والصدمات اتأدت عقود من الصراعو  -15
 فاقمة هذامب 19-كوفيدجائحة   تد، وهدّ 2020عام مليون شـــــــــــــــخص انعدام األمن الغذائي احلاد يف  13أكثر من فيها 

الغذائية زمة من األو  19-كوفيدجائحة  من آاثر املنظمة الصــــندوق اخلاص، خففت الســــلف اليت قّدمها بفضــــل و الوضــــع. 
انظمة املقامت و . املهمشـــــة املســـــتمرة من خالل توفري بذور القمح واألمسدة لألســـــر الزراعية حبماية الفئات الضـــــعيفة،  أيضـــــً

جائحة ، من انتشـــار النســـاءواألســـر اليت تعوهلا لألراضـــي من غري املالكني والعمال  نيشـــيالكو  جمموعات البدو يف ذلك مبا
والتدريب على تدابري الســـــالمة اخلاصـــــة  الصـــــحية النظافة لوازممن خالل توفري معدات احلماية الشـــــخصـــــية، و  19-كوفيد

تقدمي حزم اإلنتاج  ، متّ كذلوابإلضـــــــــــافة إىل الرتحال ويف األســـــــــــواق احمللية. أثناء ارع و العتمادها يف املز  19-كوفيدائحة  جب
عززت و سر الرعوية. إىل األاحليواين، املكونة من األعالف احليوانية املركزة وبذور العلف، والتحويالت النقدية غري املشروطة 

ا املنظمة  يف حاالت الطوارئ من  الغذائيمن األ على مســـــتوى ســـــتجاابتاالوتنفيذ ورصـــــد ختطيط عمليات تنســـــيق أيضـــــً
 يف البالد.يف اجملال اإلنساين خالل توفري منصة تنسيق مشرتكة شاملة للجهات الفاعلة 
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 مكّون احلساب املتجدد –ابء

خرباء حاالت إيفاد التابع للصندوق اخلاص،  احلساب املتجدد ملكّونالتنسيق يف حاالت الطوارئ يّسر �فذة ت -16
 بّني يو . قصـــرية األجل ية، وكذلك تعزيز الفرق احلالية لدعم أنشـــطة إضـــافية أو لســـد ثغرات متويله الســـرعةعلى وج الطوارئ
 .البلدانحبسب املوارد ختصيص  6اجلدول 

 تنسيق حاالت الطوارئ -6اجلدول 
  املعتمدة املخصصات البلد

 الف الدوالرات األمريكية)آب(
 150 أفغانستان

 9 أرمينيا
 6 أذربيجان

 30 غالديشبن
 20 الكامريون
 32 فريقيا الوسطىأمجهورية 

 25 تشاد
 85 الصني

 30 كولومبيا
مجهورية الكونغو الدميقراطية، إثيوبيا، هاييت، العراق، لبنان، مايل، موزمبيق، فلسطني، 

 94 الصومال، جنوب السودان، أوغندا، اليمن
 40 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 56 ثيوبياإ
 50 وفانواتو فيجي

 30 غينيا بيساو
 139 هاييت
 30 العراق
 99 كينيا

 35 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 88 لبنان
 27 ليبيا

 60 نيجري�
 40 ابكستان

 100 منطقة غرب أفريقيا شبه اإلقليمية
 70 السودان

 100 اجلمهورية العربية السورية
 66 تيمور ليشيت
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 71 تركيا
 13 أوكرانيا

 79 البوليفارية) - فنزويال (مجهورية
 167 الضفة الغربية وقطاع غزة

 35 اليمن
 1 876 املخصصات جمموع

 

أنشـــــطة تقييم االحتياجات يف بداية  متويل ،املتجدد للحســـــابتقييم االحتياجات ووضــــع الربامج �فذة توىل تو  -17
 الســــريعة لالســــتجابة امجبر  صــــياغة أجل منمات الالزمة لدعم املنظمة وشــــركائها يف احلصــــول على املعلو وذلك  ،األزمات

 الحتياجاتاتقييم لنّفذت عمليات  التقرير، هبذا املشــــــــــمولة الفرتة خاللو . طولعلى املدى األواســــــــــرتاتيجيات للصــــــــــمود 
  .7اجلدول يف  الواردة البلدان يف الربامج ولصياغة

 
 االحتياجات تقييمبعثات خمصصات  -7 اجلدول

 البلد
 ات املعتمدةاملخصص

 (آبالف الدوالرات األمريكية)
 95 أفغانستان

 21 أرمينيا
 19 أذربيجان
 20 بنغالديش

 69 بوركينا فاسو
 28 الكامريون
 6 فريقيا الوسطىأمجهورية 

 99 الصني
 66 كولومبيا

 141 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 25 ثيوبياإ

 58 هاييت
 60 هندوراس

 90 العراق
 37 لبنان
 31 ليبري�

 98 مدغشقر
 43 مايل

 25 موزمبيق
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 البلد
 ات املعتمدةاملخصص

 (آبالف الدوالرات األمريكية)
 60 نيكاراغوا

 51 النيجر
 75 نيجري�
 20 الساحلمنطقة 

 55 سرياليون
 37 الصومال
 77 السودان

 35 تيمور ليشيت
 41 زمبابوي

 1 482 جمموع املخصصات
 

احلســـــــــاب املتجدد إطار من ضـــــــــواالســــــتجابة هلا  3من املســــــتوى التأهب حلاالت الطوارئ �فذة  نشـــــــــئتأُ و  -18
) 1: (نيالتالي لني. وتركز هذه النافذة على اجملا4دورهتا الســابعة واألربعني بعد املائة يفأعقاب مصــادقة جلنة املالية عليها  يف

الســــــــــتجابة او ) 2(؛ واســــــــــعة النطاقالقدرة املنظمة على االســــــــــتجابة حلاالت الطوارئ واألنشــــــــــطة اليت تعزز  تدابري التأهب
 .والتأّهب على مستوى املنظمة 3الطوارئ من املستوى  حلاالت

 التأهب

نَّ  ومل -19 الدورات ، تنفيذ "3"بناء قدرات التأهب حلاالت الطوارئ من املســـــــــــتوى  �فذة إطار، حتت يـََتســــــــــــــَ
على كما هو خمطط بســـبب القيود املفروضـــة لطوارئ  االت اتأهب واالســـتجابة حلال بشـــأن على احملاكاة ةالقائمالتدريبية 

 العمــل قطــاعيف تــدريــب للمــدربني دوريت . ومع ذلــك، مت عقــد 19-ائحــة كوفيــداحلركــة اليت مت تنفيــذهــا اســـــــــــــــتجــابــة جلــ
عرب اإلنرتنت يف  خرىقبل اإلغالق مباشـــرة، واأل 2020 شـــباط /منظمة يف فربايرليف املقر الرئيســـي لإحدامها اإلنســـاين، 

حاالت بر�مج يف تدريب املدربني خصيًصا ملوظفي املنظمة العاملني  دوريت . وقد مت تصميم2020 تشرين الثاين /نوفمرب
تقدمي  متّ و . ية اخلاصــــــــــــــةوالتدريب يميةالتعل م، مع مراعاة احتياجاهتالقدرة على الصــــــــــــــمود اخلاص ابملنظمة تعزيزو  الطوارئ

. (RedR UK) كوارث""األشـــــــــخاص واملهارات من أجل اإلغاثة من ال دوليةالكومية احلنظمة غري املالتدريب من قبل 
اإلقليمي  املنظمة مكتبمن من موظفي املنظمة (من املقر الرئيســـــــــي و ا موظفً  34وقد اســـــــــتفاد من التدريب ما جمموعه 

تصـــنيف التدريب بشـــكل عام على أنه "�جح  متّ و فريقيا). أاإلقليمي للشـــرق األدىن ومشال  املنظمة مكتبمن ألفريقيا و 
هذا ميوهلا  . ومشلت األعمال األخرى اليتممارســــنيجمموعة إنشــــاء ، وتبعه تيســــري وظفنياملوذو صــــلة بعمل ممتاز"  /ا جدً 

دعم و ؛ املباشـــــــــــرتدريب االســـــــــــتباقي الوأتطري ؛ والتفكري فيها 19-جلائحة كوفيدســـــــــــتجابة من إجراءات االاجملال التعلم 
لرصد اب املعنية عملالاجملال أيًضا ورشة  هذامّول و . تصميم وتقدمي مناذج متهيدية جتريبية للتدريب على عمليات الطوارئ

ا إىل توســـــــــــيع اعتماد عمليات الرصـــــــــــد والتقييم والتعّلم ســـــــــــعيً  2020 كانون الثاين  /والتقييم والتعلم اليت عقدت يف يناير

                                                      
 .FC147/8الوثيقة   4
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تخطيط لا اليت ُأجريت مؤخرً التحليالت حتديدها يف  متّ وهو ما ُميّثل ثغرة وعمليات الربجمة املتعلقة ابملرونة، األســــــــــاســــــــــية 
  القدرات. يف جمالوالثغرات طوارئ للستعداد اال

، تقدمي الدعم الســـــــــــتعراض أدوات التأهب الداخلية لالســـــــــــتجابة "التأهب التنظيمي"ضــــــــمن جمال �فذة ّمت، و  -20
أدوات ضمن  وإدراجهانظمة)، ملاب اخلاصةطوارئ االت الخطة التأهب لالستجابة حل سبيل املثال:على طوارئ (االت الحل
�ج التأهب  :أخرى (مثل التقرير الســــــــــنوي القطري) والعمليات املشــــــــــرتكة بني الوكاالت (على ســــــــــبيل املثالؤســــــــــســــــــــية م

اليت تقوم أنشطة التأهب والعمل االستباقي إلدماج  أيًضا الدعموُقّدم طوارئ املشرتك بني الوكاالت). االت اللالستجابة حل
مشـــــاركة وللاملشـــــرتك بني الوكاالت،  "والتأهبإلنذار املبكر والعمل املبكر اص اباخل تقريرال"نظمة األغذية والزراعة يف مهبا 

 1النتائج فريق  :يف االجتماعات املشـــــــرتكة بني الوكاالت بشـــــــأن التأهب لالســـــــتجابة حلاالت الطوارئ (على ســـــــبيل املثال
روابط اســــــرتاتيجية بني من أجل إقامة ابإلضــــــافة إىل ذلك، مت تقدمي الدعم و  ).تفريق التأهب املشــــــرتك بني الوكااللالتابع 

وقادرة على مخاطر مراعية للمحاية اجتماعية  نظم إلنشــــــــــاءاحلماية االجتماعية والعمل االســــــــــتباقي، وهو أمر أســــــــــاســــــــــي 
ت إاتحة توجيهات وتواصــــــل توســــــيع نطاق جمال التأهب واالســــــتجابة لكتيب املنظمة، حيث مت للصــــــدمات.االســــــتجابة 

 .وأدوات عملية إلكرتونية للتأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ

 االستجابة

والتأّهب على مســتوى  3الســتجابة حلاالت الطوارئ من املســتوى اتدعم األموال املخصــصــة يف إطار جمال "و  -21
تعهــد أنــه العلى " الــذي يُعرف " إجراءات االســـــــــــــــتجــابــة الفوريــة اليت تتخــذهــا املنظمــة على أســــــــــــــــاس "عــدم النــدماملنظمة

خالل الفرتة املشــــمولة ابلتقرير، و  الســــتجابة.لفصــــلة لالحتياجات وخطط مقييمات ظل عدم وجود تموارد يف تخصــــيص ب
جراد للللتصـــــدي  ادعمً الطوارئ نشـــــطة االســـــتجابة حلاالت أل ندم"موارد على أســـــاس "عدم الختصـــــيص متت املوافقة على 

 نغو الدميقراطية.الصحراوي ويف مجهورية الكو 

 

 والتأّهب على مستوى املنظمة 3الستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى خمصصات ا -8 اجلدول
 3الستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى خمصصات ا

 والتأّهب على مستوى املنظمة
 املخصصات املعتمدة

 )(آبالف الدوالرات األمريكية
 500 جراد الصحراويللستجابة اال

 500 ة الكونغو الدميقراطيةمجهوري

 1 000 موعاجمل

 
للجراد الصحراوي  لالستجابة "3"بناء قدرات التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى  ّمت استخدام أموال �فذةو  -22

ي �ج اســــتباق تباعوالواليمن، الكربى القرن األفريقي  منطقة من انتشــــار اآلفة يف دّ من أجل احل 2020اليت بدأت يف يناير 
، على الفوريف امليدان واخلرباء عدات واخلدمات املنشــر مكنت األموال املخصــصــة من يف شــرق أفريقيا ومنطقة الســاحل. و 

 .اواملكافحة يف البلدان األكثر تضررً الرصد هود جلالسريع التنفيذ مما سهل 
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 رية الكونغو الدميقراطية يفجلمهو  "3"بناء قدرات التأهب حلاالت الطوارئ من املســتوى  أموال �فذةوســتمكن  -23
ملكتب القطري بتحســـــني قدرته التشـــــغيلية، من خالل تعزيز فرق اللوجســـــتيات واملشـــــرت�ت ا 2020الثاين تشـــــرين  نوفمرب/

 للمشرت�ت خمصصني موظفنيانتداب إبضفاء الالمركزية على بعض املهام اإلدارية من خالل  أيًضا سمحتسو والعمليات. 
 .يف ضمان ظروف العمل املثلى ملوظفي املنظمة يف املواقع النائية اخلاص م الصندوقسهسيُ و مكتب غوما.  يف

 رباجمياملكّون ال –جيم

قدرة �فذة إطار حتت ن دوالر أمريكي و ملي 9.1 للصندوق اخلاص، ختصيص مبلغ رباجمياملكون الإطار حتت ، متّ  -24
 االستباقي. إطار �فذة العملحتت أمريكي ني دوالر يمال 2.8ومبلغ  االستجابة لتوفري مدخالت زراعية

 قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة 
ن دوالر أمريكي من بلجيكــا و ملي 9.1مبلغ  ، يف إطــار �فــذة قــدرة االســـــــــــــــتجــابــة لتوفري مــدخالت زراعيــة،ردو  -25

م الفرق القطرية التابعة للمنظمة من الل هذه النافذة إىل دعخ . وأدت املســــامهات اليت قدمتها اجلهات املاحنة منوالســــويد
شراء وتسليم مدخالت يعترب عامل ل فورية عمليات أجل االستجابة على وجه السرعة لألزمات الواسعة النطاق من خالل

لتدخالت ا لدعم اواحدً  افرعيً  اوإقليمً  ثالثة عشـــــــــر بلًداصـــــــــاحل لاألموال املقدمة  تصـــــــــصـــــــــّ وخُ  الزمن عنصـــــــــرًا حامسًا فيها.
 ألزمات.واجهة املبدرجة أكرب ة براجميمع تطوير استجابة يف اجملال الزراعي  الطارئة األكثر أمهيةة اإلنساني

 قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة ار حتت إطقّدم املتمويل ال -9اجلدول 

 نوع التدخل البلد
 املبلغ

 (آبالف الدوالرات األمريكية)

 أفغانستان
اليت تعاين املهمشــــة لألســــر الزراعية  ملســــاعدة الطارئةاتقدمي 

جائحة  ضــــــررة مناملتو الضــــــعيفة من انعدام األمن الغذائي و 
 حلديثةالصدمات األخرى امن و  19-كوفيد

450 

 كابو فريدي
ســــــــــــــبــل عيش املزارعني  مــايــةاملســـــــــــــــاعــدة الطــارئــة حلتقــدمي 

اجلفاف الذي دام ثالث ســـــنوات املتضـــــررين من الضـــــعفاء 
 19-أتثري جائحة كوفيدمن و 

100 

 الضـــعفاءرعاة الســـبل عيش ماية حل الطارئة ســـاعدةاملتقدمي  ثيوبياإ
 اجلراد الصحراويغزو طر خل املعرضة ناطقامليف 

030 2 

 هجراد الصحراوي يف إثيوبيا للتخفيف من آاثر للستجابة اال ثيوبياإ
 على األمن الغذائي وسبل العيش

500 

ســـــــــــبل عيش  مايةالطوارئ حل دة يف حاالتســـــــــــاعاملتقدمي  فيجي
 سر املتضررة من اإلعصار املداري هارولداأل

120 

 هاييت
االســـــتجابة الطارئة لتحســـــني ســـــبل عيش األســـــر الضـــــعيفة 
املتضــــــــررة من اجلفاف واألزمة االجتماعية واالقتصــــــــادية يف 

 هاييتيف املقاطعة الشمالية الشرقية 
500 

ء صــــــــغار املزارعني الضــــــــعفاتوفري دعم طارئ لســــــــبل عيش  لبنان
 املتأثرين ابألزمة املالية واالقتصادية

250 
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 نوع التدخل البلد
 املبلغ

 (آبالف الدوالرات األمريكية)

 لىللســـــيطرة عيف لبنان وزارة الزراعة  اليت تبذهلا هوداجلدعم  لبنان
 مرض اجللد العقدي

100 

 مايل
عيش األســـر الضـــعيفة املتضـــررة من اإلســـراع يف محاية ســـبل 

املخاطر املناخية يف وسط ومشال مايل يف من انعدام األمن و 
 19-يدكوفسياق جائحة  

250 

االســــــــــــــتجابة الطارئة ألزمة األمن الغذائي والتغذية وتعزيز  النيجر
 يف النيجر 2020 عام األسر املتضررة من فيضا�تمرونة 

500 

 منطقيت محاية ســــبل عيش الســــكان املتضــــررين الضــــعفاء يف النيجر
 ياتهوا وتيالبري 

250 

 لبنيفال
وســـــــبل عيش  املســـــــاعدة الطارئة حلماية األمن الغذائيتقدمي 

 كااتندوانيس  مقاطعة املزارعني والصيادين املعرضني للخطر يف
 غوينإعصار املتضررة من 

300 

 الصومال
زارعني الضــــعفاء املســــبل عيش دعم طارئة لالســــاعدة تقدمي امل

من أصــــــحاب احليازات الصــــــغرية املعرضــــــني خلطر غزو اجلراد 
 الصحراوي

031 2 

جنوب أفريقيا دون 
 اإلقليمية

للتخفيف من  األفريقي املهاجر الطارئة للجرادجابة االســــــــــــــت
 500 ن الغذائي وسبل العيشمعلى األ هآاثر 

 السودان
حصــــول  فرص وحتســــنيعلى اإلنتاج الزراعي اســــتعادة القدرة 

على  من الفيضـــا�تواملتضـــررة  ضـــعًفا األكثرالزراعية ســـر األ
 يف والييت النيل األزرق وكسال يف السودان األغذية

500 

جلمهورية العربية ا
 السورية

مرض ملواجهة  الضــــــــــعفاءالدعم الطارئ ملريب املاشــــــــــية تقدمي 
 450 اجللد العقدي

املتضررين زارعني صغار املإىل  الزراعية الطارئة املساعدةتقدمي  فيتنام
 الفيضا�ت يف فيتناممن 

300 

 9 131 اجملموع

 

والنزوح  اتمن الصـــــــــراع عاًما 40أكثر من بســـــــــبب العامل  أشـــــــــد األزمات الغذائية يفإحدى أفغانســـــــــتان  واجهت -26
سر األإىل تفاقم الوضع السيئ ابلفعل، مما أضعف بشدة قدرات  19-كوفيد  جائحة اليت سببتها صدمةالت أدّ و واجلفاف. 
، يةأموال �فذة قدرة االســــــــتجابة لتوفري مدخالت زراع اســــــــتخدام فضــــــــليف مجيع أحناء البالد. وب على التكّيف الضــــــــعيفة
 متّ و التدريب على املمارسات الزراعية اجليدة. ابإلضافة إىل بذور القمح واألمسدة موفرة بسرعة، من التحرك املنظمة متكنت 

ا  يفو  يزراعموجهة إىل املشــاركني يف القطاع ال 19-كوفيد  جائحةلتعامل مع لالنهج اآلمنة بشــأن دورات تدريبية توفري  أيضــً
محاية ســـــبل العيش القائمة على الزراعة وحتســـــني األمن الغذائي لألســـــر الضـــــعيفة يف إىل ة دهذه املســـــاعوأّدت  .األســـــواق

 .ابستمرار امرتفعً  انعدام األمن الغذائييكون مقاطعة لوغار حيث 
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وإجبار ، مما أدى إىل ضـــعف احملاصـــيل 2017شـــهدت كابو فريدي ثالث ســـنوات متتالية من اجلفاف منذ عام و  -27
، 2020/2021. ولز�دة اإلنتاج الزراعي البعلي يف موســـم 2020خمزو�م من بذور احملاصـــيل يف عام  ادعلى اســـتنف املزارعني

ذات الطبيعة بذور الذرة والفاصـــــــــوليا  ســـــــــليملت موال �فذة قدرة االســـــــــتجابة لتوفري مدخالت زراعيةأنظمة املاســـــــــتخدمت 
التلف نظمة يف محاية الغطاء النبايت من خماطر املل ابإلضـــــافة إىل ذلك، ســـــاهم تدخو هطول األمطار. املومسية بســـــرعة قبل 

 .عاًما 50كابو فريدي منذ   اشهدهتللجراد احمللي آفة عن دودة احلشد اخلريفية وأكرب الناتج 

دمرت و ا. عامً  25الذي شــــــهده البلد منذ األســــــوأ هو  2020عام يف كان تفشــــــي اجلراد الصــــــحراوي يف إثيوبيا و  -28
فضــــل . وبالضــــعفاء جمتمعات املزارعني والرعاةيف بتفاقم انعدام األمن الغذائي  ، مهددةاألراضــــيألف هكتار من  90اآلفة 

بســـــرعة لدعم جهود ها ، متكنت املنظمة من حشـــــد جهودلتوفري مدخالت زراعية ســـــتجابةاســـــتخدام أموال �فذة قدرة اال
ابإلضـــافة إىل ذلك، و احملاصـــيل وســـبل العيش. ، وابلتايل محاية ومكافحتهااملكافحة احمللية من خالل مســـح أســـراب اجلراد 

قدمت منظمة األغذية والزراعة أعالفًا تكميلية لتحســـــــني إنتاج الثروة احليوانية وحتويالت نقدية لتعزيز ســـــــبل عيش األســـــــر 
 إبثيوبيا. ةالصومالينطقة الضعيفة يف امل

وتســـــبب يف  ى آالف األشـــــخاص، مما أثر عل2020املداري فيجي يف أبريل/ نيســـــان هارولد ضـــــرب إعصـــــار و  -29
يف أعقاب اإلعصــــار وظهور جائحة و ني دوالر أمريكي. يمال 12.9بلغت  ثروة احليوانيةأضــــرار وخســــائر يف احملاصــــيل وال

 ذات التكلفةغذية و املغذية األمن الوصـــــــــول إىل  ، ارتفعت أســـــــــعار املنتجات الزراعية بشـــــــــكل حاد، مما حدّ 19-كوفيد
، ســـاعدت املنظمة املزارعني على الفور �فذة قدرة االســـتجابة لتوفري مدخالت زراعيةوال أماســـتخدام  بفضـــلو عقولة. امل

، مبا يف ذلك شتالت اخلضروات يةواد الزراعملمن خالل تزويدهم اب تهمتغذي مستوى سبل معيشتهم وحتسنيمحاية على 
ابإلضـــــافة إىل ذلك، قدمت و الزراعي.  اجاإلنتأجل اســـــتعادة من والفاكهة، وشـــــتالت احملاصـــــيل اجلذرية والبذور اجلافة، 

 وإدارة وتوفري إنتاجعلى األســـــــــــــر الضـــــــــــــعيفة  ســـــــــــــاعدةالكتاكيت واألعالف ملمبا يف ذلك نتاج الدواجن مواد إلنظمة امل
 .ةواملغذي ةوالطازج ةدر الربوتني اآلمنامصاحتياجاهتا من 

الذي و  2018اجلفاف الشــــديد يف عام بســــبب  2020 يف عام ا هائًال اخنفض اإلنتاج الزراعي يف هاييت اخنفاضــــً و  -30
فقدت العائالت اليت تعتمد على و ، وكذلك بســـــبب األزمات الســـــياســـــية واالقتصـــــادية املســـــتمرة. 2019حىت عام اســـــتمر 

تشرين  /أكتوبر شهر منو  .عالية من انعدام األمن الغذائي احلادوواجهت مستو�ت جزًءا كبريًا من دخلها  يقطاع الزراعال
يف حاجة ماســــــــة إىل املســــــــاعدة  اتقريبً  مليون شــــــــخص 3.67 هناك كان،  2020 / شــــــــباط فرباير شــــــــهر إىل 2019 األول

نظمة من الوصـــــــول إىل املزارعني امل، متكنت ســـــــتجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة قدرة اال ابســـــــتخدام أموالو اإلنســـــــانية. 
من خالل  يةالغرباملقاطعات آنس و  يغراندمقاطعة بية و املتضــــررين من اجلفاف يف املقاطعات الشــــمالية الغر  ضــــعًفااألكثر 
بذور اخلضـــــــروات والتدريب على املمارســـــــات و ) 2دوالرًا أمريكًيا لشـــــــراء البذور؛ ( 33 كّل واحدة  قيمة) قســـــــائم 1توزيع (

 تهاكراماســرتجاع  الغذائي و  ااســتقالهلابســتعادة  لألســر هذه املســاعدة الزراعية مسحتو بذور العلف. و ) 3الزراعية اجليدة؛ (
 من االعتماد على املساعدات الغذائية لفرتات طويلة. هاخالل منع من

ارتفعت تكلفة و يف لبنان بشــــــــــــكل خطري ابألزمات االقتصــــــــــــادية واملالية الكربى يف البالد.  يقطاع الزراعالثر أتو 31-
فضل استخدام وباملدخالت األساسية.  املدخالت الزراعية بشكل حاد، مما جعل املزارعني غري قادرين على حتمل تكاليف

بســــــــــــرعة ملواجهة حالة الطوارئ وتعزيز التحرك من املنظمة  ، متكنتلتوفري مدخالت زراعية ســــــــــــتجابةأموال �فذة قدرة اال
دوالرًا أمريكًيا ملســاعدهتم  180بقســائم بقيمة  بعلبك اهلرملو عكار حمافظيت إنتاج اخلضــروات من خالل تزويد املزارعني يف 
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واجه قطاع الثروة احليوانية و . يالزراع وســــــمامل ى الوصــــــول إىل املدخالت واملواد واألدوات الالزمة إلنتاج اخلضــــــروات قبلعل
 .العابرة للحدود، وخاصـــــــة مرض اجللد العقدياألمراض احليوانية ، مبا يف ذلك خطر 2020العديد من التحد�ت يف عام 

حلماية رض امل هذا املاشـــية ضـــدّ  لقيحرية العربية الســـورية، كان من الضـــروري تحلدود يف اجلمهو انتشـــار الفاشـــيات عرب امع و 
أموال �فذة قدرة االســتجابة لتوفري مدخالت زراعية، متكنت  اســتخدام وبفضــل. األبقار بل عيش مزارعي األلبان وحلومسُــ 

أعداد كبرية من املاشـــية  لقيحامت بت، وابلتعاون مع وزارة الزراعة قمرض اجللد العقدي ضـــدّ  شـــراء لقاحمن  املنظمة بســـرعة
 .سبل عيش األسر الرعويةعلى و  وإنتاجيتها املرض، وابلتايل احلفاظ على صحة املاشيةهذا  ضدّ 

انعدام األمن من ســـياســـية وأمنية تســـببت يف حاالت نزوح مجاعي ومعدالت مقلقة و اجتماعية  اتزمأبمايل متّر و  -32
 جائحةو  ،والصـــــــــدمات املناخية املتكررة ،صـــــــــراعات العنيفة بني اجملتمعات احملليةجتدد الأســـــــــفر ، 2020يف عام و الغذائي. 

طار توقع اإلو واألراضـــــي الزراعية الصـــــاحلة للزراعة واملراعي واملاشـــــية. األغذية ر توفّ يف خســـــائر يف األرواح و عن  19-كوفيد
حىت األزمات أو فرتات ائي احلاد يف انعدام األمن الغذخطر مليون شخص  1.3 يواجهأن  )Cadre Harmonisé( املنّسق

أموال �فذة قدرة االستجابة  استخدام وبفضل. 2020 / آب أغسطس شهر إىلحزيران  /شهر يونيو مستو�ت أسوأ من
منطقيت داخلًيا واجملتمعات املضــــيفة يف النازحة ، متكنت املنظمة من حتســــني تغذية األســــر الضــــعيفة زراعيةلتوفري مدخالت 

إنتاج األرز. كما دعم هذا التمويل األســر الرعوية من خالل  وأدوات البســتنةأدوات  من خالل توفري و بســرعةموبيت ومتبكت
 الثروة احليوانية لز�دة دخلها.حزم توزيع 

مبا يف ذلك اجلفاف والفيضـــــــا�ت واألزمات األمنية اليت تســـــــببت يف  ،اجهت النيجر صـــــــدمات مدمرة متكررةوو  -33
على آالف األشـــــــــــــــخاص، وأحلقت  2020أثرت الفيضـــــــــــــــا�ت الغزيرة يف عام و خفض اإلنتاج الزراعي.  يفو نزوح حاالت 
جائحة  املرتتبة على اثروابإلضــــافة إىل اآلاجملرتات. نفوق األرز وتســــببت يف حماصــــيل ، ودمرت أطناً� من ابلبســــتنةأضــــرارًا 
وبفضـــــل أموال �فذة قدرة  .دام األمن الغذائي احلادحالة انعالذين يعانون من الســـــكان الضـــــعفاء تزايد عدد ، 19-كوفيد

نظمة بتوزيع بذور احلبوب واخلضـــــــــروات احملســـــــــنة واألعالف احليوانية واملاعز امل، قامت االســـــــــتجابة لتوفري مدخالت زراعية
اونّفذت ومســـــتلزمات الصـــــحة البيطرية.  غرية طاعون اجملرتات الصـــــ صـــــحة احليوان لتلقيح املاشـــــية ضـــــدّ خاصـــــة بمحلة  أيضـــــً
توفري التحويالت النقدية لألســــر  ابإلضــــافة إىل ذلك، متّ و . لدى املاشــــية الديدانومكافحة وجدري األغنام وداء البســــرتيال 

املنظمة األعالف احليوانية اتهوا وتيالبريي، وزعت  منطقيت يفو . أراضــــــــي البســــــــتنة املتضــــــــررة من الفيضــــــــا�ت وأعيد أتهيل
 مرض نظمة بشــــراء لقاحات حلماية املاشــــية مناملذلك، قامت وابإلضــــافة إىل جئني. أســــر الال علىاللوبيا والدخن بذور و 

وجدري األغنام وداء البســـرتيال لدعم احلكومة يف محلة تلقيح واســـعة النطاق.  ،عراض)احلامل لألاجلمرة اخلبيثة (البكتريي و 
  مع الصدمات.عززت هذه التدخالت قدرة األسر الزراعية والرعوية على التكيف بشكل أفضل و 

ألباي إقليمي على ، مما أثر بشـــــــــــــدة 2020 تشـــــــــــــرين الثاين /غوين الفلبني يف نوفمربالكبري عصـــــــــــــار اإلرب ضـــــــــــــ -34
ألف هكتار من أراضــــي  126ر اإلعصــــار دمّ و . 19-كوفيد  جبائحة املتأثرين أصــــًال  مايهقتصــــادا ابوأحلق ضــــررً وكااتدوانيس 

ني دوالر يمال 103قوارب ومعدات صــــيد تبلغ قيمتها  اأيضــــً  ردمّ و عالية القيمة. الخرى األاصــــيل احملاألرز والذرة واألابكا و 
من خالل اســـــــتخدام أموال �فذة االســـــــتجابة لتوفري و كســـــــب العيش. ل أخرى عن معدات زراعية وموارد فضـــــــًال أمريكي، 

الزراعية ل العيش ســـــــباإلســـــــراع يف اســـــــتعادة من أجل  نظمة مســـــــاعدة نقدية متعددة األغراضاملقدمت مدخالت زراعية، 
 .يف مقاطعيت ألباي وكااتدوانيساإلعصار املداري واملتضررين من  ضعًفاادين األكثر زارعني والصيملاخلاصة اب
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نتيجة لألضـــــــرار اليت حلقت و عاًما.  25، واجهت الصـــــــومال أســـــــوأ غزو للجراد الصـــــــحراوي منذ 2020يف عام و  -35
، تنيجواب وشبيلي النهري طقيتمواسم الفيضا�ت املتتالية يف منبسبب ذلك ابحملاصيل واملراعي بسبب اجلراد الصحراوي وك

 اتاألزم �تمســـــــــــتو إىل  تصـــــــــــلبدرجات  نعدام األمن الغذائياملعرضـــــــــــني ال كان من املتوقع أن يرتفع عدد األشـــــــــــخاص
. 2020أيلول  ســبتمرب/ شــهر فرباير/ شــباط إىل شــهر من شــخص مليون 1.61ليبلغ يف املائة  40بنســبة الطوارئ حاالت و 

حزم العلف إىل تســليم من بســرعة أموال �فذة قدرة االســتجابة لتوفري مدخالت زراعية، متكنت املنظمة  اســتخدام وبفضــل
هذا العلف التكميلي املصـــــــادر الغذائية وحيمي يف مشال ووســـــــط الصـــــــومال حيث اســـــــتنفد اجلراد املراعي.  ســـــــر الرعويةاأل

 ن احلاجة إىل اهلجرة حبثًا عن املراعي.ويقلل مللثروة احليوانية األساسية 

تاله تفشــــي اجلراد و يف بوتســــوا�،  2020فريقيا يف عام أاكتشــــاف اجلراد األفريقي املهاجر ألول مرة يف جنوب  متّ  -36
روية، وانتشــــــار اآلفات املهاجرة إىل هتديد احملاصــــــيل امل عدد البؤر الســــــاخنةأدى تزايد و و�ميبيا وزامبيا وزمبابوي.  يف أنغوال

محاية من ســــيطرة الفورية على األســــراب املتنامية و حّىت تتمكن املنظمة من الو ســــيما مع اقرتاب موســــم الزراعة الرئيســــي.  ال
األرضـــــية، مبا يف ذلك  املراقبةمعدات لشـــــراء  أموال �فذة قدرة االســـــتجابة لتوفري مدخالت زراعيةاحملاصـــــيل، اســـــتخدمت 

يف املناطق املســـتهدفة يف  اجلوية عمليات املراقبة واملكافحة املنظمةنفذت و  .احلماية آالت الرش ومبيدات اآلفات ومعدات
 ا.أيضً  اجلوية يف أنغوال واملكافحة جريت عمليات املراقبةأُ و مجيع أحناء املنطقة. 

 ري جائحةنتيجة لألزمات االقتصــادية وأتث 2020تفاقم انعدام األمن الغذائي وســوء التغذية يف الســودان يف عام و  -37
فيضـــــــا�ت شـــــــديدة يف املناطق الشـــــــمالية يف حدوث األمطار الغزيرة  توتســـــــببوالصـــــــدمات املناخية.  نزوحوال 19-كوفيد

والوسطى والشرقية من البالد، مما أحلق أضرارًا أبكثر من مليوين هكتار من األراضي الزراعية ودمر أكثر من مليون طن من 
واآلالت والبنية التحتية  ،واألدوات ،والبذور ،ائر جســـــيمة إبنتاج اخلضـــــرواتحلقت أضـــــرار وخســـــو احملاصـــــيل األســـــاســـــية. 

بذور اخلضـــروات  املنظمة بســـرعةوّزعت أموال �فذة قدرة االســـتجابة لتوفري مدخالت زراعية،  اســـتخدام وبفضـــل. يةالزراع
مت املنظمة قدّ و لنيل األزرق وكسال. واألدوات اليدوية والتحويالت النقدية على األسر املتضررة من الفيضا�ت يف والييت ا

النازحة ســــــر لألت هذه األنشــــــطة إىل حتســــــني القدرات اإلنتاجية أدّ و ممارســــــات العناية ابلنبااتت. التدريب بشــــــأن حتســــــني 
 .اعتماًدا على الذاتاألسر أكثر جعلت ، و اجلفافة موسم ، وخفضت شدّ على السواء مجتمعات املضيفةللداخلًيا و 

بشــــــدة على ســــــبل العيش واألمن الغذائي ملاليني  املســــــتمرة منذ عقد يف اجلمهورية العربية الســــــورية األزمةأثرت و  -38
تعرض ، 2020يف عام و يف البالد. الثروة احليوانية يف املائة من  40و 30 نســـــبة ترتاوح بني وتســـــببت يف فقدان شـــــخاصاأل

وعدم القدرة على الوصول إىل املراعي، وإغالق األسواق،  ارتفاع أسعار العلف،بسبب ألزمة متفاقمة قطاع الثروة احليوانية 
رض اجللد ، أصــــــــــــيب عدد متزايد من املاشــــــــــــية مب2020 أ�ر /يف مايوو . 19-جائحة كوفيد وارتفاع تكلفة النقل بســــــــــــبب

وفري أموال �فذة قدرة االســــــــتجابة لت اســــــــتخدام وبفضــــــــل. تهاواخنفاض إنتاجي احليوا�ت ، مما أدى إىل ز�دة نفوقالعقدي
تدريب األطباء  متّ و . اجللد العقديمرض  ضــدّ املواشــي بســرعة لتلقيح مئات اآلالف من املنظمة حترّكت مدخالت زراعية، 

عالف املنظمة األذلك، وزعت وابإلضـــــــــــــــافة إىل . هوعالج منه والوقاية اجللد العقدي مرضالبيطريني على التعرف على 
 .متعزيز سبل عيشهل صغار منتجي الثروة احليوانيةعلى احليوانية 

األمطار الغزيرة اليت بسبب  2020تشرين األول  /أكتوبر شهر يف نامتيف في شخص الينيم 1.5أكثر من وتضرر  -39
دمرت الفيضا�ت واال�يارات األرضية الواسعة و عصار تيفون. إبطال أمدها والفيضا�ت املرتبطة بثالث عواصف مدارية و

ي الزراعية، وتســـــــببت يف خســـــــارة أكثر من مليوين رأس من املاشـــــــية، وقللت من توفر ألف هكتار من األراضـــــــ 30النطاق 
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ُأجربت العديد من و . األغذية املواد الغذائية يف األسواق احمللية، مما أدى إىل تضخم األسعار وتقليل قدرة األسر على شراء
أموال اســـتخدام وبفضـــل . األغذية حصـــول علىاســـتخدام مدخراهتا لل على اإلنتاجية احليوية أو االعائالت على بيع أصـــوهل

التحويالت النقدية  من االســــــــــــتجابة بســــــــــــرعة من خاللاملنظمة متكنت �فذة قدرة االســــــــــــتجابة لتوفري مدخالت زراعية، 
من  اوغريهاألعالف احليوانية لتمكني أصـــــحاب احليازات الصـــــغرية الضـــــعفاء يف مقاطعيت كوانغ بينه وكوانغ تري من شـــــراء 

، قدمت املنظمة خدمات اإلرشـــــاد واخلدمات البيطرية. وقد ســـــاعد هذا ويف الوقت نفســـــه. األســـــاســـــية الزراعيةاملدخالت 
 إنعاش اإلنتاج احليواين يف املناطق املتضررة.و الدعم يف استعادة األمن الغذائي 

 االستباقي�فذة العمل 

هذه تتألف ميكن أن و ل من أتثري الكوارث. هو �ج يرتجم اإلنذارات املبكرة إىل أنشــــــــــطة تقلاالســــــــــتباقي العمل  -40
 اتوالســـــــــياق ةاملتوقعا للمخاطر تبعً ختتلف قد ، واليت من آاثرها والتخفيف من املخاطر األنشـــــــــطة من تدابري خمتلفة للوقاية

 :ز العمل االستباقيبعض املعلمات الرئيسية اليت متيما يلي  يفو والقطاعات املعرضة للخطر. 
 

بشكل أكثر حتديًدا، ابلنسبة لألحداث و . طرأتثري اخل قبلالعمل االستباقي تدخالت التوقيت: جيب تنفيذ  •
قبل حدوث إعصــار  :اخلطر (على ســبيل املثال وقوع قبلالعمل االســتباقي املفاجئة، جيب تنفيذ تدخالت 

دهور حالة (مثل ت ذروته التأثريأن يبلغ ابلنسبة لألحداث البطيئة احلدوث، جيب تنفيذها قبل و يف اليابسة) 
 ؛الغذائي)األمن 

املقرتنــة من خالل معلومــات اإلنــذار املبكر / التنبؤ العمــل االســـــــــــــــتبــاقي تــدخالت أن تنطلق التنبؤ: جيــب  •
 ؛تحليل الوضع احلايلب

سبل العيش من التأثري احملتمل األصول املرتبطة بو محاية األمن الغذائي يهدف العمل االستباقي إىل اهلدف:  •
 قدرهتا على الصمود أمام الصدمات املستقبلية. بناءو  ضعًفااألكثر  للمخاطر على األسر

 ج العمل االســـــــــــــــتباقي�ُ  ختبارالاليت تقود اجلهود العاملية  الرائدة الوكاالتمن بني نظمة األغذية والزراعة موُتعّد  -41
 حبماية ســـــــــــبل عيشا ا وثيقً تباطً ار يرتبط احلد من تدهور األمن الغذائي و منع األزمات الغذائية. من أجل  هاوتوســـــــــــيع نطاق

إىل محاية األصـــول الزراعية وســـبل العيش  العمل االســـتباقي الذي تضـــطلع به املنظمة هدفويوأمنهم الغذائي. األشـــخاص 
 اسرتاتيجيات التكيف السلبية اليت تؤدي إىل اجلوع والعوز.منع اعتماد  من أتثري املخاطر من أجل

الوصول إىل نوع التمويل املخصص  من كاتب القطريةامل ، متكنتاالستباقيعمل ال�فذة استخدام أموال وبفضل  -42
الدقيقة املبكر  إشـــــــارات اإلنذاربناًء على األموال  وّفروهي تُ املناســـــــب. يف الوقت العمل االســـــــتباقي مســـــــبًقا الالزم لتنفيذ 

ا واليت كارثة وشـــــيكة،بوقوع   على ســـــبيل القائمة لية بني العتبات الكمية (هذه اآلجتمع و . ّفزات اإلجراءاتحم تســـــمى أيضـــــً
املعلومات و عن بعد، وما إىل ذلك)  االســـــــتشـــــــعاراملثال على أســـــــاس التنبؤات املناخية، وتوقعات األمن الغذائي، وبيا�ت 

 اخلرباء. آراءالنوعية و 
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 االستباقي�فذة العمل  :10اجلدول 

 البلد
 املعتمدة املخصصات

 )األمريكية اتالدوالر الف آب(
 617 أفغانستان

 140 بنغالديش

 400 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 540 هاييت

 300 كينيا

 126 منغوليا

 300 السنغال

 417 اجلمهورية العربية السورية

 500 منطقة غرب أفريقيا شبه اإلقليمية

 400 سرياليون

 400 زمبابوي

 4 140 املخصصات جمموع

 
، مببلغ إمجايل بلًدا 11يف  ةأعمال اســــــــتباقيلتمويل االســــــــتباقي العمل �فذة أموال اســــــــتخدمت ، 2020يف عام و  -43

زادت امليزانية املخصـــصـــة و الســـويد. أملانيا و و  حكومات بلجيكاقدمتها مليون دوالر أمريكي، بفضـــل مســـامهات  4.1قدره 
وتعزى هذه الز�دات يف  .2019-2018قارنة ابلفرتة يف املائة م 36بنســـبة  2020 عام يفاالســـتباقي العمل �فذة  اريعملشـــ

على األمن  19-جلائحة كوفيداملتوقعة الواســـــعة االنتشـــــار اجلانبية إىل اآلاثر  ، من بني أســـــباب أخرى، املوارد املخصـــــصـــــة
لفيدرالية شــــراكة اســــرتاتيجية جديدة بني وزارة اخلارجية ا بفضــــلاالســــتباقي العمل �فذة  نطاقوقد تســــّىن توســــيع الغذائي. 

العمل  -املبكرنظم اإلنذار يهدف إىل "توســــــيع نطاق ســــــنوات  3، يف إطار بر�مج مدته منظمة األغذية والزراعةو  األملانية
 .زراعة واألمن الغذائي"من أجل الاملبكر 

 25 000سبل العيش ألكثر من  2020نفذت يف عام  اليتاالستباقي العمل �فذة  املمولة من شاريعاملدعمت و  -44
وموسم والفيضا�ت  19-جلائحة كوفيداملتوقعة اجلانبية جمموعة من الصدمات املتوقعة مبا يف ذلك اآلاثر  حصول أسرة قبل

 ،وتلقيح احليوا�ت ،املدخالت (مثل األعالف احليوانية فريمت تقدمي املســــاعدة من خالل تو و الشــــتاء القاســــي وغزو اجلراد. 
عن أنشطة ز�دة الوعي  فضًال  ،يةوالتحويالت النقد ،احملاصيل)ومعدات مراقبة آفات  ،يةواألدوات الزراع ،وبذور احملاصيل
 وبناء القدرات.

اجلانبية إىل التخفيف من اآلاثر  هتدف 2020اليت مت تنفيذها يف عام العمل االســـــــــتباقي معظم مشـــــــــاريع كانت و  -45
العمل استند تفعيل �فذة و املعرضة ملخاطر عالية. لبلدان على سبل العيش الزراعية واألمن الغذائي يف ا 19-جلائحة كوفيد

 جائحةاملعلومات املتعلقة ابلتطور احملتمل لل اليت غطت، و واجلداول الزمنية لألزمات يوهاتالســــينار االســــتباقي إىل حتليالت 
 ومسية وكذلك التوقعاتالعيش وتقلبات األمن الغذائي املكســب وتدابري االحتواء ذات الصــلة مبعلومات عن املناخ وأنشــطة  

 .العمل االستباقي نوافذ الفرص لتنفيذو ا األكثر ترجيحً اجلانبية مت حتديد التأثريات و . ت الصلةذا
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، كان هناك احتمال كبري 2020 أيلول /سبتمربوشهر  حزيران /يونيوبني شهر  املمتدة ، يف الفرتةأفغانستانيف و  -46
ذلك يف وقت  ثوحد. املتصـــلة ابلصـــحة األســـاســـية، ما أجرب على املســـارعة إىل فرض القيود 19-جائحة كوفيدنتشـــار ال

حلماية ســــــبل و حصــــــاد احملاصــــــيل األســــــاســــــية وهجرة الرعاة إىل مناطق الرعي التقليدية. تزامن مع التقومي الزراعي من حرج 
أغذية صــــحية ومغذية اآلمن إىل املزارعني وصــــول العيش هذه، مت توزيع التحويالت النقدية وأدوات محاية املاشــــية لضــــمان 

إىل ترحاهلا  نظرًاصـــــحة جيدة يف األســـــواق أكثر صـــــعوبة، واحلفاظ على الثروة احليوانية الوصـــــول إىل  فيه أصـــــبحيف ســـــياق 
 .ةاملعتاد اتخارج املسار 

 قرتنة ببدء موســــــــم الر�ح املومسيةامل 19-جائحة كوفيد :، أال ومهاصــــــــدمتني تراكميتنيإىل  بنغالديشوتعرضــــــــت  -47
نوع من  رزاألت هذه األحداث مع فرتة النمو الرئيسية ملوسم تزامن توقيو سبب فيضا�ت واسعة النطاق. يي ميكن أن ذال

الزراعية وحزم رعاية املاشـــــــــــية على اجملتمعات األكثر  توزيع املدخالت يف هذه الفرتة احلرجة، متّ و تجارة املاشـــــــــــية. لو "أمان" 
 .ةاألساسي . كما مت استخدام التحويالت النقدية للمساعدة يف محاية هذه األصول الزراعيةضعًفا

بفعــل املخــاوف التنقــل أن تؤدي القيود املفروضــــــــــــــــة على  ن املتوقعمكــان   ،مجهوريــة الكونغو الــدميقراطيــةيف و  -48
داخل العاصـــــــمة كينشـــــــاســـــــا ومن العاصـــــــمة إىل املقاطعات اجملاورة إىل تعطيل ســـــــالســـــــل  19-وفيدالصـــــــحية النامجة عن ك

ص إدرار الدخل، فر  ّد منحتأن و  ،اوإمكانية الوصــــــــول إليهاألغذية ر تؤثر على توفّ أن اإلمدادات الغذائية احمللية بشــــــــدة، و 
يف املناطق احلضـــــرية وشـــــبه احلضـــــرية. وللتخفيف من هذه  الضـــــعيفةتؤثر يف �اية املطاف على األمن الغذائي لألســـــر أن و 

ر املنتجات الغذائية احمللية نظمة دعًما ســــــريًعا ملنتجي األغذية احملليني يف املناطق شــــــبه احلضــــــرية لتعزيز توفّ املقدمت  ،اآلاثر
وزعت منظمة األغذية والزراعة  ،ذلكوابإلضـــــافة إىل ة الوصـــــول إليها من خالل توزيع بذور اخلضـــــروات. الطازجة وإمكاني

 آاثر األزمة على سلسلة قيمة األرز.استباق من أجل  هوحفظاألرز عاجلة ملآالت 

من إىل الوصــــــــــول اآلبشــــــــــأن علومات مبشــــــــــروط و املغري لنقد زودت املنظمة األســــــــــر الزراعية الرعوية اب ،كينيايف و  -49
للتخفيف من وطأة أي اختالالت حمتملة عند تطبيق التدابري األســـاســـية  يالزراعاملوســـم  املدخالت واخلدمات الزراعية قبل

مطار الذي يبدأ يف شـــــــهر أكتوبر/تشـــــــرين يف مرحلة حركة من موســـــــم الزرع خالل موســـــــم األ 19-الحتواء انتشـــــــار كوفيد
 .األول

هلا  د تكونقالضـــرورية املتصـــلة ابلصـــحة تدابري االحتواء  خلصـــت التحليالت االســـتشـــرافية إىل أنّ  ،الســنغالويف  -50
 والتجارة وال ســـــيما النســـــاء العامالت يف اإلنتاج ،صـــــغار املزارعنيابلنســـــبة لعواقب ســـــلبية على قدرات اإلنتاج والتســـــويق 

سعًيا منها إىل احلد من هذه  ،نظمةاملأطلقت و . األسر األكثر ضعفً ، فضًال عن توافر األغذية لنطاق صغريالزراعيني على 
وصـــــندوق األمم املتحدة للســـــكان مبادرة  ،األمم املتحدة للمرأة هيئةو  ،ابلتعاون مع وزارة الزراعة واملعدات الريفيةاملخاطر، 

هدفت املبادرة إىل بناء جســـر بني املنتجني و  ).Le panier de la ménagère(" املنزلربّة ة ســـلّ " املســـماةالعمل االســـتباقي 
وذلك  ،شبه احلضرية اليت تعاين من انعدام األمن الغذائيالالذين ال يستطيعون بيع منتجاهتم الغذائية القابلة للتلف واألسر 

 هبدف منع تدهور األمن الغذائي.

سعت املنظمة على وجه السرعة إىل حتفيز اإلنتاج احمللي لدرء أي اختالل يف سالسل اإلمدادات  ،سرياليونويف  -51
العمل  مشروعفقد متحور  لذا،ة املتصلة ابلصحة يف مطلع املوسم الزراعي. الغذائية متصل بفرض تدابري االحتواء األساسي

ودعم تسويق املنتجات القابلة للتلف من ذات الدورة القصرية بذور احملاصيل احمللية  توزيع حولنظمة ابمل االستباقي اخلاص
 ن ذلكمكان اهلدف و املنتجات وتســــويقها. بشــــأن جتهيز هذه الدورات التدريبية جملموعات النســــاء والشــــباب  توفري خالل
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األســـــــر الزراعية لدى باق تدهور األمن الغذائي واســـــــت ،ما بعد احلصـــــــادواحلّد من الفاقد يف مرحلة  ،األغذيةهو ز�دة توفر 
 ا.األكثر ضعفً 

 يف أو املتكامل ملراحل األمن الغذائيمع وجود نســـــــبة كبرية من ســـــــكان الريف يف املرحلة الثالثة من التصـــــــنيف و  -52
كانت   ،(اجلفاف واألعاصـــــري)القصـــــوى اثر األحداث املناخية آلأســـــوأ نتيجة لظروف االقتصـــــاد الكلي القاســـــية و  مســـــتوى
الثانوية تضـــــــــمنت اآلاثر و . 19-كوفيد جائحة   معرضـــــــــة بشـــــــــكل خاص ألي صـــــــــدمات أخرى مبا يف ذلك آاثر زمبابوي

وفقدان  ،وفقدان فرص العمل يف القطاع الزراعي ،األســــــواق الرمسية وغري الرمسيةاحلّد من الرئيســــــية املتوقعة لتدابري االحتواء 
وزعت منظمة األغذية والزراعة  ،ذائية. وللتخفيف من هذه اآلاثروز�دة تضـــــــــــــــخم أســـــــــــــــعار املواد الغ ،املالية التحويالت

احليوا�ت نفوق  معدل إىل ز�دةاألعالف  الوصـــــــــــــــول إىلقبل أن يؤدي عدم الثروة احليوانية على مريب األعالف احليوانية 
 تشــــرين الثاين /الذي بدأ يف نوفمرب عموســــم الزر  تيســــريلتوزيع بذور احملاصــــيل  متّ و واعتماد اســــرتاتيجيات التكيف الســــلبية. 

 املدخالت. مدادإسالسل لحد من أي اختالالت يف ل ،2020

على العرض والطلب للجائحة كان من املتوقع أن تؤثر االنعكاسات االقتصادية   ،اجلمهورية العربية السوريةويف  -53
القلق  املاشـــية الضـــعفاء مريبصـــغار  أاثرت حالةو . األغذية اخنفاض القوة الشـــرائية والقدرة على إنتاج بســـببعلى األغذية 
ت العمل تدخال تركز  ،لذلكو خالل فصــــل الشــــتاء القاســــي. املراعي بســــبب الصــــعوابت يف الوصــــول إىل  بشــــكل خاص

 الشـــتاء للحدّ  فصـــل ا قبلعلى توزيع الســـيالج على األســـر األكثر ضـــعفً  2020 ولتشـــرين األ /أكتوبر شـــهر يف االســـتباقي
 ســـرتاتيجياتاعتماد صـــغار مريب املاشـــية الســـتباق الو  يةنتاجية احليواناإلحفاظ على للو  تاطر تدهور صـــحة احليوا�من خم

 السلبية.التكّيف 

ســياق يتســم ابهلشــاشــة االقتصــادية والتوترات االجتماعية والســياســية ومســتو�ت يف املنظمة،  طلقتأ ،هاييتيف و  -54
لتدابري االحتواء  حملتملةااآلاثر السلبية من  أيتخفيف من بغية العمل االستباقي من مشاريع ال اوعً مشر  ،عالية من الضعف

أجل منع تدهور األمن  منو . شـــــــرائها الزراعية والقدرة علىر األغذية واملدخالت على توفّ األســـــــاســـــــية املتصـــــــلة ابلصـــــــحة 
ضعيفة تعيش يف املناطق  أسرة 1 000إىل ما يقرب من واألموال قدم املشروع بذور اخلضروات واألدوات الزراعية  ،الغذائي

إىل ضـــمان قدرة املزارعني على هتدف هذه التدخالت كانت و احلضـــرية أو شـــبه احلضـــرية يف مدينيت فور ليربيت وأوا�مينت. 
أنشـــــــــطة اإلنتاج الزراعي على الرغم من التحد�ت اليت تفرضـــــــــها تدابري مواصـــــــــلة وعلى تلبية االحتياجات الغذائية الفورية 

 .19-يدكوفائحة  الضرورية جلحتواء اال

لتدابري الرامية اباجملتمع لتوعية نفذت منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها أنشطة  ،يف مجيع املشاريع املذكورة أعالهو  -55
كان التنسيق الوثيق مع احلكومات والشركاء على مجيع و على طول السلسلة الغذائية.  19-كوفيد جائحة  إىل منع انتشار 

 فيذ يف الوقت املناسب على الرغم من القيود املتعددة.املستو�ت ضرورً� لضمان التن

دّق مما  ،)dzudالشـــــــــــــــتاء القارس ( خاطرمل خريطة منغولياأصـــــــــــــــدرت حكومة  ،2020كانون الثاين   يناير / يفو  -56
لذي يُعّد االثروة احليوانية ال سيما قطاع  ،رسقاالشتاء الملخاطر يف املائة من البالد معرضة  50أكثر من  �قوس اخلطر أبنّ 

مديونية  فقدان أصــول الثروة احليوانية ، قد يســبباألحداث املاضــيةأظهرت كما و . للمخاطر القطاع الزراعي األكثر عرضــة
أظهرت مشــــاريع و األســــرة وحتفيز حركات اهلجرة الكبرية للرعاة الضــــعفاء إىل املناطق احلضــــرية حبثًا عن الدعم االقتصــــادي. 

على شـــتاء القارس خيفف من التأثري الســـليب للقد الدعم يف الوقت املناســـب توفري  نغوليا أنّ الســـابقة يف مالعمل االســـتباقي 
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نظمة على املقامت  ،. ولذلك5الصــــــدمات املســــــتقبليةمواجهة على الصــــــمود يف ومينع الفقر ويبين قدرهتم  ،الرعاة الصــــــغار
رعاية احليوا�ت واملنح النقدية غري وات لأد وقدمت جمموعات ،للصـــــــندوق اخلاص االســـــــتباقيالعمل �فذة الفور بتنشـــــــيط 
تنســــــــــيق العمل بشــــــــــكل وثيق مع احلكومة ومجعية  متّ و أســــــــــرة رعاة يف أربع مقاطعات عالية املخاطر.  450املشــــــــــروطة إىل 

هذه التدخالت سامهت يف  تظهر النتائج األولية لتقييم األثر أنّ و أسرة إضافية.  1 000ساعد مما  ،الصليب األمحر املنغويل
 وتقليل املديونية. ،وز�دة بقاء النسل ،معدالت نفوق احليوا�تتقليل 

منظمة من خماطر التابعة للمعلومات اجلراد الصــــــحراوي  اتخدموحدة حذرت تنبؤات  ،2020يف أبريل/ نيســــــان و  -57
أوائل و يونيو/ حزيران  شــــــهر اعتبارًا من أواخر ،أفريقيا غربمن القرن األفريقي إىل  ناطق املمتدةيف امل غزو اجلراد الصــــــحراوي

الســـاحل يف شـــرق تشـــاد من مناطق من إىل اجلزء الشـــرقي  قد وصـــلت بعض األســـرابتكون . ورمبا 2020يوليو/ متوز شـــهر 
مطار األإىل الســــودان قبل هطول  قد وصــــل اجلراد الصــــحراويكان إذا  و فريقيا. أالتكاثر الربيعي يف شــــبه اجلزيرة العربية وشــــرق 

عرب منطقة الســـــاحل من تشـــــاد إىل موريتانيا.  حنو الغربأســـــراب اجلراد توجه  ســـــتمرياملرجح أن كون من كان ســـــي  ،يةالصـــــيف
يواجهون خماطر  نيتســـعة ماليني شـــخص إضـــافيجعل فريقيا أغزو اجلراد الصـــحراوي يف غرب  نظمة أنّ املأظهر حتليل أجرته و 

لدعم عمليات التنبؤ ابجلراد الصــــــــحراوي ل االســــــــتباقي العممشــــــــروع بســــــــرعة نظمة املنفذت  ،لذلكو . انعدام األمن الغذائي
أن حيث كان من املتوقع  ،ومها تشـــــاد والنيجر ،اخلّط األمامياســـــتهدف املشـــــروع دولتني على و ومراقبته ورصـــــده ومكافحته. 

لة الزراعية لعام أو يف �اية احلم ،)2020 متوز /يوليو – حزيران /يف بداية موســم األمطار (يونيو إليهما األســراب األوىل تصــل
كان للمشـــروع   ،حيدثفريقيا مل أغزو اجلراد الصـــحراوي يف غرب  على الرغم من أنّ و ). 2020 تشـــرين األول /(أكتوبر 2020

 أتثري إجيايب يف تعزيز القدرات وز�دة الوعي وحتسني التأهب ملراقبة اجلراد الصحراوي ومكافحته.

 
  مكافحة اجلراد الصحراوي�فذة بر�مج 

مؤســــــســـــة و ، كندا  دوالر أمريكي منمليون  44.1 لقيت، مكافحة اجلراد الصــــــحراويبر�مج  �فذة ، حتت إطارمتّ  -58
 .هولندا، و مؤسسة لويس دريفوس، و حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، و بيل ومليندا غيتس

  ة اجلراد الصحراويمكافحبر�مج يف إطار �فذة التمويل املقدم  – 11اجلدول 

 البلد
 لغ املب

 )األمريكية الدوالراتالف آب(
 10 000 جيبويت، وإريرت�، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، وأوغندا

 5 217 وأوغندا جيبويت، وإريرت�، وإثيوبيا،

 108 إثيوبيا

 27 348 إثيوبيا وكينيا والصومال

 1 436 كينيا وأوغندا

 44 109 خصصاتجمموع امل

 

                                                      
5  http://www.fao.org/3/ca2181en/CA2181EN.pdf 
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نظمة عن املأعلنت و حكومات املتضــررة. للو  أبســرها االســتجابة للجراد الصــحراوي أولوية ابلنســبة للمنظمةتظّل و  -59
 2020 كانون الثاين  /يناير شـــهر يف 3 ملســـتوىاخلاصـــة اب ربوتوكوالتالبتطبيق توســـيع نطاق موضـــوعي للجراد الصـــحراوي 

ني يمال 210اجلراد الصـــحراوي أكثر من  من أجل مكافحة نداءاتالمجعت  ،. وحىت اآلن2021 حزيران /يونيو 30وحىت 
 دوالر أمريكي لعمليات املراقبة واملكافحة وأنشطة محاية سبل العيش.

�فذة أموال  اســـــتخدام املنظمة من تعزيز وتســـــريع اســـــتجابتها الشـــــاملة ألزمة اجلراد الصـــــحراوي بفضـــــل كنتمتو  -60
هكتار من  الينيم 2.5 ما جمموعه متت معاجلة ،منظمةلاالســـتجابة الشـــاملة لوبفضـــل وي. بر�مج مكافحة اجلراد الصـــحرا

ماليني طن من احلبوب  4يُقدر أنه متت محاية أكثر من  ،هذه اجلهودفضـــــــل . وب2020 كانون الثاين  /األراضـــــــي منذ يناير
ون شـــــــــــــــخص ملدة عام واحد ملي 26إلطعام أكثر من ه الكمية كافية . وهذاتقريبً  مليار دوالر أمريكي 1.2قيمتها تبلغ 

 .سوء األوضاع املعيشيةسبل العيش و فقدان أسرة رعوية من  الينيم 1.8ماية أكثر من حلو 

يف منطقة القرن األفريقي الدعم لسبل العيش قدمت و  ،أسرة 225 135وصلت املنظمة إىل  ،وابإلضافة إىل ذلك -61
لضــمان قدرة األســر الضــعيفة على تلبية احتياجاهتا  ،القتضــاء)النقد (عند ابتوفري هذه املدخالت واقرتنت . الكربى واليمن

أصـــــــــــبحت املناطق  ،نظمة ببناء القدرات احمللية والوطنية واإلقليمية. ونتيجة لذلكاملقامت  ،ذلكوابإلضـــــــــــافة إىل  الفورية.
 كافحةملراقبة واملاب التشـــــغيلية املعنيةالفرق عن  فضـــــًال  ،جمهزة بشـــــكل أفضـــــل من حيث القدرات البشـــــرية واخلربة واملعدات

للجراد واسع النطاق حمتمل و غزو وجتنب حدوث أزمة إنسانية كبرية يف املنطقة جتنب األرضية واجلوية. وقد ساعد ذلك يف 
 فريقيا ومنطقة الساحل.أيف غرب الصحراوي 

 

 19-ائحة كوفيداالستجابة جل�فذة 

تنفيــذ  متّ و دوالر أمريكي من بلجيكــا.  ماليني 2.9 مبلغ ورد ،19-ائحــة كوفيــداالســـــــــــــــتجــابــة جلــيف إطــار �فــذة  -62
عاجلة إىل ماحلاجة امللحة مما يعكس  ،19-ائحة كوفيدجلالتدخالت لدعم خطة األمم املتحدة العاملية لالستجابة اإلنسانية 

 .19-ائحة كوفيدجلاآلاثر غري الصحية 

 19-ائحة كوفيداالستجابة جل�فذة إطار حتت التمويل املقدم  – 12اجلدول 

 البلد
 لغ املب

 )األمريكية الدوالراتالف آب(
 500 كولومبيا

 467 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 500 العراق

 467 مايل

 500 النيجر

 500 السودان

 2 934 اجملموع

 



FC 185/INF/3 26 

 

دعم ى علالنقد غري املشــروط والنقد مقابل العمل،  توفري املســاعدة النقدية والقســائم، ال ســيما من خاللتســاعد  -63
نظمة امليف الســــودان، تعمل و توفر األغذية الطازجة والدخل. ز�دة مما يضــــمن ، تنويع ســــبل العيش واإلنتاج املنزيل لألغذية

يف اجملتمعات األكثر تضــــــــررًا لتمكينهم من تلبية احتياجاهتم األموال  عن طريق ضــــــــخّ  ســــــــكانعلى تعزيز القوة الشــــــــرائية لل
الصـــيد وبذور اخلضـــروات الدعم املقدم للحفاظ على إنتاج  عّداتموُتكّمل بل عيشـــهم. الغذائية األســـرية واحلفاظ على ســـ

 .يهاووصول اجملتمعات إلاألغذية 

(البذور واألعالف  ئينتاج الغذااإلإىل تعزيز وتوســـــــــــــــيع نطاقها اجلودة  العالية يؤدي احلفاظ على املدخالتو  -64
بر�مج املســـاعدات النقدية و القســـائم، ومعارض البذور،  برامجر، و ال ســـيما من خالل توزيع البذو  ،واألمسدة والدواجن)
نظمة على تعزيز امليف مجهورية الكونغو الدميقراطية، تعمل و يف جمموعة من الســـــــياقات.  )،(+cash) واملعيشـــــــية املتكاملة

احلضـــــرية شـــــبه يف املنطقة األغذية إىل  ســـــراألصـــــول و واحلفاظ على  ،ةال ســـــيما املنتجات املغذيّ و  ،اإلنتاج الغذائي احمللي
الغالبية العظمى من األســـر وجبة تســـتهلك حيث  ،وضـــمان التنوع الغذائيمداخيلها وحتقيق اســـتقرار  ،)Nsele( نســـلي

 نالذي يقّل ع اليومي الدخلعلى متوســـط  ةمعتمد ،األســـاســـية امن أجل تلبية احتياجاهتوتكافح واحدة فقط يف اليوم 
 .أمريكيني دوالرين

 االنازحني داخليً  الســــــــــكان يف خميماتاألغذية نظمة إنتاج املتدعم  ،تمعات النازحة واملضــــــــــيفةإىل اجملســــــــــبة ابلنو  -65
وتوزيع األدوات والبذور  ،ة احلجمالصــــــــــــغري  ت(مثل توزيع املخزو�األغذية اجملتمعات املضــــــــــــيفة حلماية توفر يف الالجئني و و 

  عن تكثيف الربامجفضـــــــًال  ،الغذائية الصـــــــحية نظموالاألغذية  لإلنتاج الزراعي على نطاق صـــــــغري) وحتســـــــني الوصـــــــول إىل
للنازحني والعائدين يف  للســــــــــــكان نظمة مســــــــــــاعدات نقدية وعينية غري مشــــــــــــروطةاملتقدم  ،يف العراقو النقد.  القائمة على

مع األغذية  احلصـــــول على مبا يف ذلك ،األســـــر من تلبية احتياجاهتا الفورية تالتدخالهذه ّكن ومتحمافظة صـــــالح الدين. 
 .يالزراعمداخيلها من القطاع  ز�دة قدرهتا على تعزيز

قد تضـــرروا  ،وال ســـيما الرعاة الرحل ،أصـــحاب املاشـــية ا منها أنّ إدراكً  ،الثروة احليوانية قطاع تربية نظمةاملتدعم و  -66
. يةصـــــحة احليواندمات الخو  احليوانية تشـــــمل األنشـــــطة تقدمي األعالفو . جائحةبشـــــكل خاص من اآلاثر غري املباشـــــرة لل

وعلى يف شكل مبيعات أبسعار مدعومة  ا مت توزيعهيتال ،ةاحليوانياألعالف نظمة املقدمت  ،يف النيجر ،على سبيل املثالو 
 بنوك علف املاشية.

 ،احلماية االجتماعية بســــــــــرعةنظم تعمل منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــكل وثيق مع احلكومات لتوســــــــــيع نطاق و  -67
 ،االســــــتهداف الســــــريع لألشــــــخاص الضــــــعفاء من خالل نظم معلومات إدارة احلماية االجتماعية والدعم الســــــريعيتيح  مما
جزًءا كبريًا ُمتثل هذه األنشـــطة  ،على ســـبيل املثال ،يف كولومبياو . النائية وصـــول إىل األســـر املعيشـــية يف املناطقيف ذلك ال مبا

تســــــعى مثل هذه اخلطط إىل حتفيز اإلنتاج الغذائي املســــــتمر بني و . 19-ملكافحة آاثر جائحة كوفيدنظمة املمن تدخالت 
 .للغاية الضعيفة الفئات السكانية

ونشـــــر معلومات  19-جائحة كوفيدمن خماطر انتقال  على املســـــتوى احمللي للحدّ  أبنشـــــطة التوعية نظمةامل قومتو  -68
تقوم و . والتنقل الرعوي املواســــــم الزراعية اجلارية األنشــــــطة /يف ســــــياق  ،أســــــاســــــية عن الوقاية من الفريوس واالســــــتجابة له

جائحة الوقاية من  ة أدواتبتوزيع جمموع ،ابلتعاون الوثيق مع خمتلف اجلهات الفاعلة يف قطاع الصـــــــــــــــحة يف مايلاملنظمة، 
نوادي  ابللغات احمللية لبناء الوعي اجملتمعي من خاللائحة اجلبشــــــــأن على اجملتمعات الرعوية ونشــــــــر رســــــــائل  19-كوفيد
 واحتادات االدخار والقروض يف القرى.ومدارس املزارعني احلقلية التابعة للمنظمة  )Dimitra( دمييرتا
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 االستنتاجات –اخامسً 
اســــــــــتجابتها على املســــــــــتوى يف ســــــــــتمرارية االو  إمكانية التنبؤز�دة تؤدي إىل املنظمة أبداة  اخلاص الصــــــــــندوق يزّود -69

ســــــريعة وعالية األثر إىل طارئة مســــــاعدة قدمي تالكفيلة باملنظمة ابلوســــــائل اخلاص تزّود وق املســــــامهة يف الصــــــندإن و  .القطري
، ةاســــــتجابما تقوم به من  تها يفمرونز�دة ســــــرعتها و ن املنظمة من كِّ كما متابلكوارث.  املتضــــــررين  اضــــــعفً  شــــــداأل الســــــكان

هائلة ســريعة و ز�دة تزداد فيها االحتياجات أوقات  قدراهتا التشــغيلية بســرعة يفنطاق توســع وقع يســمح هلا أبن يف مها ضــعتو 
 وقوع كارثة ما.بعد 

ومواطن والفتيات يان خمتلف احتياجات النســـــــــاء والرجال والفتودمج اخلاص حتديد صـــــــــندوق ال تدخالتتوىل تو  -70
يف االســـــتجابة  اليت تعيلها نســـــاءاألســـــر  دعمالصـــــندوق اخلاص تتدخالت  ويُوىل اهتمام خاص لضـــــمان أنّ القوة لديهم. 

حدة أثرها مع العمل يف الكوارث وختفف من حتول دون وقوع التكنولوجيات واملمارســـــــــــات اليت تعميم لطوارئ، و االت احل
ز�دة وكذلك إىل املعلومات والتدريب ن ز وصوهلياهل النساء، وتعز امللقى على كعبء العمل الوقت ذاته على التقليل من 

قدرة االســــتجابة لتوفري  �فذةفإن مجيع مشــــاريع عمر، اجلنس والنوع ؤشــــر وفًقا ملنتاجية. و وصــــوهلن إىل املوارد واألصــــول اإل
 املساواة بني اجلنسني على األقل من بعض األبعاد.عاجل مسألة مؤخرًا تت املوافقة عليها اليت مت مدخالت زراعية

 استجابتها للجراد الصحراوينطاق ع ين توسنظمة مامليف متكني  فعاًال  اصندوق اخلاص دورً أّدى ال ،2020يف عام و  -71
، اليت واجهت أســوأ أزمة جراد صــحراوي منذ عقود ،القرن األفريقي وشــبه اجلزيرة العربية وجنوب غرب آســيا منطقة يف بســرعة

ا ابلفعل. كان  األمن الغذائيال ســـيما أّن  ،ســـبل العيشلا غري مســـبوق لألمن الغذائي و هتديدً هذه األزمة  حيث شـــكلت  هشـــً
عمل  ،براجميواإلجراءات االستباقية واعتماد �ج  ،احملفزةاملتجددة واملخصصات  ،يف الوقت املناسبالسلف املقدمة وبفضل 

على االســــتجابة مما أدى إىل تعزيز القدرات احمللية واإلقليمية والوطنية ملكافحة املنظمة الصــــندوق اخلاص على تســــريع قدرات 
 . فقدان سبل عيشها والوقوع يف حمنةمحاية املاليني من األسر الريفية والرعوية من  إىل ويف �اية املطاف ،اآلفات

 نظمة على فهماملدور حاســم يف تعزيز قدرة  أيضـًـاكان للصــندوق اخلاص   ،على مدار الســنة اليت مشلها التقريرو  -72
من  نظمةمتكنت امل ،يف الوقت املناســباملخصــصــات املقدمة  بفضــلو . بســرعة والتصــدي هلا 19-جائحة كوفيدأتثريات 

وكذلك تصميم إجراءات استجابة سريعة وقائمة على  السرتشاد هبا يف التدخالتلثر القطري لأل سريعة إجراء تقييمات
على األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي وســـــبل  19-جائحة كوفيدأتثري خبصـــــوص ومعاجلة فجوة املعلومات الكبرية  ،األدلة

من أجل إعادة نظمة العديد من عوامل الضـــــــــــعف املاجلت تدخالت ع ،يف �اية املطافو ســـــــــــكان الريف. لدى عيش ال
ولكن أيضــــًـا من  ،19-جائحة كوفيدتمعات املتضـــــررة ليس فقط من اجملالبناء بشـــــكل أفضـــــل وز�دة مرونة ســـــبل عيش 

 من الغذائي والتغذية.ابأل اليت حتدق التهديدات األخرى

اجلهود العاملية نظمة يف ملإىل تعزيز دور ا 2020يف عام ســـــــــــــــتباقي العمل اال، أدت الز�دة الكبرية يف �فذة اوأخريً  -73
تدهور األمن الغذائي أمرًا اســـــــــــتباق  عدّ يُ و اختبار وتوســـــــــــيع نطاق �ج العمل االســـــــــــتباقي ملنع األزمات الغذائية. من أجل 

فعالة االســـتباقية اإلجراءات وتُعّد أمنهم الغذائي. تحقيق لووســـائل إعالة أنفســـهم و  األشـــخاص حلماية ســـبل عيش ضـــرور�ً 
كل مقابل   األدلة اليت مت إعدادها على مدى الســـــنوات املاضـــــية أن العائدات اليت جنتها األســـــر، وتبّني  من حيث التكلفة،

، من حيث اخلســـــــــــــــائر اليت مت جتنبها والفوائد ةمريكياأل اتدوالر من ال 7.1و 2.5دوالر اســـــــــــــــتثمرته املنظمة، تراوحت بني 
مقابل املال اليت ينطوي عليها قيمة رؤية عامة حامسة األمهية عن الهذه الدراسات التجريبية تقدم . و مت جنيها اليت اإلضافية
 إنسانية. توقعة كارثةً املزمة األتصبح قبل أن التحرك 


