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 املوجز
 منظمة األغذية والزراعة لألمم )الصندوق اخلاص( حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل  صميّكن الصندوق اخلا

. األغذية والزراعةدد اليت هتواملخاطر الطوارئ ملواجهة حاالت من اختاذ إجراءات سريعة وفعالة ( املنظمة)املتحدة 
شريك تعهد يتم أتمني مبجرد أن  لتقدمي سلفرأس املال العامل ( 1: )هيمكوانت ن ثالثة لصندوق ما يتألفو 

بدء األنشطة الزراعية أو إعادة  وأماية سبل العيش املبادرة فورًا إىل شراء مدخالت حلوذلك من أجل يف املوارد، 
املنظمة يف تقدير االحتياجات ووضع مشاركة حساب متجدد لدعم و ( 2)؛ ة مافورية ألزمة املسامهة يف استجاب

أنشطة التأهب  يفوارئ، و االت الطقطرية املعنية حبنشاء وتعزيز قدرات الفرق الالقيام بشكل مبكر إبالربامج و 
تعبئة املوارد لدعم إطار براجمي حلاالت توىل مكّون براجمي يو ( 3)؛ 3واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 

قدرة االستجابة "انفذة  مبا يف ذلك الربامج اجلاريةة سرتاتيجيمن الناحية االالطوارئ الواسعة النطاق أو يكّمل 
 .نظمةمستوى امل اإلنذارات املبكرة علىناشئة عن ال العمل االستباقيانفذة وكذلك  ،"لتوفري املدخالت الزراعية

  مبلًغا قدره ،2021كانون األول /ديسمرب 31وحىت  2004يف عام  إنشائهمنذ  ،اخلاصتلقى الصندوق وقد 
برامج تنفيذ أمريكي لماليني دوالر 154.4  مبلغ الربانمجيف إطار مكّون  صخصّ . و دوالر أمريكي مليون 335

الكوارث املفاجئة، واالستجابة لظاهرة و  ستجابة حلاالت طوارئ اجلراد الصحراوي،تتعلق ابال)واسعة النطاق 
 ؛(على سبيل املثال 19-وجائحة كوفيد ،نفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، واألزمات املمتدةأالنينيو املناخية، و 

 زراعية؛الدخالت املدوالر أمريكي يف إطار برانمج انفذة قدرة االستجابة لتوفري  مليون 68مبلغ ومّت صرف 
 ني دوالر أمريكييمال 37.2خدم مبلغ ست  وا ؛العمل االستباقيمليون دوالر أمريكي يف إطار انفذة  18.1 ومبلغ

حلاالت الطوارئ  إلنشاء أو تعزيز قدرات املكاتب القطرية على االستجابة يف إطار مكّون احلساب املتجدد
 دوالر أمريكي لنافذة التأهب نييمال 15.8 وخّصص مبلغ، ودعم تقديرات االحتياجات وصياغة الربامج

 .3واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 
  العامل مكّون رأس املال يف إطار  دوالر أمريكي ماليني 494.8توفري مبلغ اخلاص، مت  الصندوقإنشاء ومنذ

بلغ و . خالل الفرتة املشمولة هبذا التقريرأمريكي  دوالر نييمال 22.7ق ّدم منه لتمويل مشاريع طارئة فورية، 
 . دوالر أمريكينييمال 7.3 مبلًغا قدره 2021كانون األول /ديسمرب 31 إمجايل السلف املستحقة الدفع يف

  دوالر مليون 34.1 ما مقداره 2021كانون األول /ديسمرب 31يف  بلغ الرصيد النقدي للصندوق اخلاصو 
عملية الشراء من ا، وسرّع دعم حالتني طارئتني واسعيت النطاق حدثتا خالل فرتة قصرية نسبيً ، مما أاتح أمريكي

مستوى املوارد الواردة عن طريق الصندوق اخلاص  يعززبوجه عام، ا. و لالستجابة لالحتياجات األكثر إحلاحً 
إضافية يف الصندوق اخلاص االت الطوارئ، غري أن أتمني موارد حلقدرات املنظمة على االستجابة بسرعة 
 ألزمات واالستجابة هلا. الستباق اسيمّكن من دعم االحتياجات املتنامية 

 
 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية

  فحسبت قّدم هذه الوثيقة لغرض اإلحاطة. 
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 معلومات أساسية - أوالا 

، عن أتييدها إلنشاء الصندوق 2003أاير /جلنة املالية، يف دورهتا الثانية بعد املائة اليت ع قدت يف مايوأعربت  -1
املنظمة من اإلسراع يف بدء  ]...[ نميكّ "...  مبا( الصندوق اخلاص)اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل 

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 ومشاريع، وتقدمي سلف 

 1".يف ما يتعلق بشراء املدخالت اجلهات املاحنة احلصول على تعّهد من أحد  متويل فور
هذا التقرير السنوي وصًفا موجزًا للعمليات الرئيسية اليت بدأت بفضل األموال اليت قدمها الصندوق اخلاص ويقّدم  -2

ويتضمن التقرير بياانت مالية تغطي هذه الفرتة، . 2021كانون األول /ديسمرب 31لفرتة األشهر االثين عشر املنتهية يف 
 .منذ بدء تشغيل الصندوق اخلاص تغطي هذه الفرتة وكذلك بياانت 

 الصندوق اخلاص تركيبة –اثنياا 

املال العامل لتقدمي سلف مبجرد أن يتم أتمني تعهد شريك يف رأس ( 1: )هي الصندوق من ثالثة مكوانت يتألف -3
املسامهة يف  األنشطة الزراعية أو أجل املبادرة فورًا إىل شراء مدخالت حلماية سبل العيش أو إعادة بدء املوارد، وذلك من

وحساب متجدد لدعم مشاركة املنظمة يف تقدير االحتياجات ووضع الربامج والقيام بشكل ( 2)استجابة فورية ألزمة ما؛ 
ت الطوارئ، ويف أنشطة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ من مبكر إبنشاء وتعزيز قدرات الفرق القطرية املعنية حباال

ومكّون براجمي يتوىل تعبئة املوارد لدعم إطار براجمي حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق أو يكّمل من الناحية ( 3)؛ 32املستوى 
 العمل االستباقيانفذة ، وكذلك "الزراعيةقدرة االستجابة لتوفري املدخالت "االسرتاتيجية الربامج اجلارية من خالل انفذة 

 .الناشئة عن اإلنذارات املبكرة على مستوى املنظمة
 مكوانت الصندوق اخلاص ونوافذه - 1اجلدول 

 املكّون الرباجمي
  انفذة الربامج الواسعة النطاق

الطيور  )كالكوارث املفاجئة، وأنفلونزا
، الساحل الشديدة اإلمراض، ومنطقة

األزمات و ظاهرة النينيو املناخية، 
على  19-املمتدة وجائحة كوفيد

 (سبيل املثال
 قدرة االستجابة لتوفري  انفذة

 مدخالت زراعية
 العمل االستباقي انفذة 

 املتجدد احلساب مكّون
 الطوارئ  حاالت يف التنسيق انفذة

 وقدرات االستجابة
 ووضع الربامج االحتياجات تقدير انفذة  
 حلاالت واالستجابة التأهب انفذة 

 3 املستوى من الطوارئ

 مكّون رأس املال العامل
  ّلتمكني  لفالس

 االستجاابت السريعة

                                                      
 .FC 102/14الوثيقة   1
 تتطّلب استجابة على مستوى املنظمة.ليت الواسعة النطاق ااملفاجئة و الكوارث واألزمات   2
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 بدء متكني املنظمة منمن خالل  مع حاالت الطوارئفاعل الوقت املطلوب للترأس املال العامل  مّكونويقّلص  -4
خالل متكني ، من ويساعد هذا املكّون. الشركاء يف املوارد منتمويل أمهية قبل استالم الاألكثر صول األنشطة وشراء األ
 .تعايف املتضررينوترية عملية  وتسريعالطوارئ حاالت التخفيف من وطأة املخاطر و على سريعة، الستجابة اال
تحديد االحتياجات من جهود لفرق الطوارئ القطرية التابعة للمنظمة ما تبذله  احلساب املتجدد مكّونويدعم  -5

ومن خالل . وتنسيقهافنًيا برامج استجابة سليمة وضع على االستجابة، و ات ا للسكان املتضررين، وتعزيز القدر إحلاحً  األشد
للتحدايت االستثنائية اليت تواجه تأهب ، تستطيع املنظمة أن ت3انفذة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 

 .وأن تستجيب هلا 3ى القطاع الزراعي خالل حالة طارئة من املستو 
 صميمها لتتناسبميكن تذات وترية أسرع وطابع براجمي أكرب توفري مساعدة  املكّون الرباجميويسّهل  -6

األنشطة كييف ملرونة الالزمة لتااألموال الذي يعتمده الصندوق اخلاص مجع هنج  يف امليدان. ويوفرالحتياجات املتطورة ا مع
التكّيف  ميّكن النهج الرباجمي العمليات منكما .  حيث االحتياجات أعظمللمناطق اجلغرافية واجملاالت املواضيعية وفًقا  والدعم

شمل كما ي.  أقرب وقت السكان املتضررين يفإىل املساعدة األنسب ضمان وصول لنشطة يبّسط األإذ  ،مع تغرّي األوضاع
العمليات الفورية إىل مجعها ، اليت توّجه األموال اليت مت "ملدخالت الزراعيةقدرة االستجابة لتوفري ا"الرباجمي انفذة املكون 

العمل  ، تتمكن املنظمة منعمل االستباقيومن خالل انفذة ال. ا فيهاا حاسً اليت ميثل الزمن عنصرً املدخالت لشراء وتسليم 
 سبل العيش.تقويض قبل  ئر الكارثة أووشيك، قبل تكبد القطاع الزراعي خساهتديد يتم حتديد مبجرد ما يف وقت مبكر 

 مصادر الصندوق اخلاص -اثلثاا 

 335 إىل عهاجممو  وصل مبالغ ،2004نيسان  / منذ إنشائه يف أبريل اخلاص، الصندوقتلقى  - املتحصالت -7
 نييمال 9.5دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  ماليني 236.9 مبلغ 2اجلدول يف  املدرجوناألعضاء  قدمو . دوالر أمريكي مليون
فرتة الخالل و . نتهية إىل الصندوق اخلاصاملقدمها شركاء يف املوارد قاموا بنقل أرصدة مشاريع حاالت طوارئ  أمريكي دوالر

 .دوالر أمريكي مليون 23.024 اخلاص بلغت ودائع الصندوق، 2021ديسمرب/كانون األول  -الثاين  يناير/كانون
 متحصالت الصندوق اخلاص - 2اجلدول 

 - الثاينكانون /يناير
 2021كانون األول /ديسمرب

 (األمريكية الدوالراتالف آب)

 إنشاء الصندوق  منذ
 الدوالراتالف آب)

 (األمريكية
 اجلهات املسامهة

 أسرتاليا 107 0
 النمسا 131 1 0

 بلجيكا 473 68 108 6
 مؤسسة بيل ومليندا غيتس 000 10 0

 كندا 373 11 234
 شيلي 5 0
 الصني 500 0
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 اجلمهورية التشيكية 36 0
 تكاليف التشغيل املباشرة 987 85 621 9

 فنلندا 747 3 0
 فرنسا 495 9 223

 أملانيا 062 4 745 1
 اليوانن 227 0
 الكرسي الرسويل 30 0
 آيرلندا 424 7 0
 إيطاليا 490 1 0
 الياابن 430 0
 األردن 60 0
 الكويت 50 0
 الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو  14 0
 مؤسسة لويس دريفوس 108 0
 .لكسمربغ 8 0

 مالطا 23 12
 موانكو 59 0
 هولندا 681 9 1
 نيوزيالندا 13 0
 النرويج 472 34 0
 منظمة البلدان املصدرة للنفط )األوبك( 481 0
 (000 5جهات أخرى )أقل من  41 4
 اململكة العربية السعودية 377 1 0
 أفريقيا جنوب 452 0
 إسبانيا 520 0

 السويد 644 38 157 3
 سويسرا 942 4 0
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  .جممّعة من سجالت فرعية ومطابقة لدفرت األستاذ العام: املصدر – 2021كانون األول /ديسمرب 31 حىت

يف عدد كبرية   زايدات 2021و 2020 اشهد عامحيث  –االحتياجات بشكل كبري يف السنوات األخرية زادت و  -8
انعدام األمن الغذائي ارتفع عدد األشخاص الذين يعانون من و األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي احلاد. 

مدفوًعا بثالثة  ،2021أيلول مليون شخص حبلول سبتمرب/ 161حوايل  إىل يف بداية السنة شخص مليون 155 مناحلاد 
الصدمات و ( 3؛ )19-كوفيد  الصدمات االقتصادية اليت تفاقمت بسبب جائحةو  (2؛ )اتالصراع( 1عوامل رئيسية )

هذا االجتاه  ويطلق، 2020أعلى بكثري من تلك املسجلة يف عام  2021ومن املتوقع أن تكون األرقام النهائية لعام املناخية. 
، وهناك حاجة لزايدة املوارد املالية من هائلحجم االحتياجات وإن  لسنوات املقبلة.لحتذيرًا صارًخا التصاعدي املتسارع 

حىت و . للوقاية من اجملاعةهناك حاجة إىل عمل إنساين عاجل على نطاق واسع و املطرد للجوع احلاد.  االرتفاعأجل وقف 
األشخاص يف الصومال، نصف  2011-2010في جماعة ف. قد يكون األوان قد فات ابلفعل، جماعةاإلعالن الرسي عن قبل 

األغذية لألشخاص األكثر إنتاج ئل وسااجملاعة من خالل توفري  الوقاية منبدأ وتقبل بلوغ حدود اجملاعة.  الذين ماتوا، ماتوا
يف املائة من األشخاص الذين يعانون حالًيا  80و 60ما بني وإن نسبة ترتاوح . الذين حيتاجون إليها أكثر من غريهم اضعفً 

يف املناطق الريفية ويعتمدون  واحلراجيني الذين يعيشون والصيادينرعاة ال و نيزارعمن املمن انعدام األمن الغذائي احلاد هم 
يف  حدائق املنازلويف  احمليً  األغذيةإنتاج الذي يلعبه من أمهية الدور احلاسم  ال ميكن التقليلو على الزراعة من أجل بقائهم. 

 أمهية لىوليس من املبالغ التشديد عاملناطق الريفية املعزولة. و يف املناطق اليت يصعب الوصول إليها  حياة األسر احلفاظ على

1 416 38 105 
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا 

 الشمالية
 منظمة األمم املتحدة للطفولة 683 180

 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي 87 0
 مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني 156 0

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 324 324
 البنك الدويل 21 0
 برانمج األغذية العاملي 129 0
   

 األعضاء جمموع 991 236 900 12
 مؤسسة بيل ومليندا غيتس 000 10 0

 صندوق األوبك /تكاليف التشغيل املباشرة 468 86 620 9
 مؤسسة لويس دريفوس 108 0

  األمم املتحدةجمموع  399 1 503
 املتحصلة املبالغ جمموع 965 334 024 23
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بالنسبة لعائلة على حافة اهلاوية، ميكن لكوب واحد فقط من احلليب يومًيا أن حيدث فرقًا فاحلفاظ على الثروة احليوانية. 
 .بني احلياة واملوت

على سبيل املثال، يف جنوب السودان، تسمح فالزراعي ممكن حىت يف سياقات األزمات الصعبة. وإن اإلنتاج  -9
وا من القتال وخيتبئون الصيد وبذور اخلضروات لألشخاص الذين فرّ  ملعّدات قبل املنظمةعمليات اإلنزال اجلوي من 

أعالف رعاية البيطرية و اليف أفغانستان، توفر و املستنقعات النائية بصيد األساك وزراعة املنتجات والبقاء على قيد احلياة.  يف
شراين حياة للرعاة الضعفاء احملاصرين بني النزاعات والظواهر املناخية اليت توفرها املنظمة احليواانت والتحويالت النقدية 

، األسدة ابإلضافة إىل ،املتطابقة مع مواسم النمواليت توفرها املنظمة و بذور اليف مشال نيجرياي، تساعد جمموعات و املتطرفة. 
هذا الدعم، إىل جانب توفري احليواانت وأعالف احليواانت ومستلزمات ويساعد طوال العام.  األغذيةعة العائالت على زرا

منظمة األغذية والزراعة وإن اجملاعة.  منذ سنوات يف جتنبعنف بوكو حرام يواجهون إنتاج الدواجن، األشخاص الذين 
ة إليها ملساعدة سكان الريف على االستمرار يف إنتاج موجودة على األرض، وتقدم مساعدات سبل املعيشة اليت متس احلاج

 دورًا حاسًا يف تسهيل هذا الدعم.آلية مرنة وسريعة، ، ابعتباره يلعب الصندوق اخلاصو . اواحلصول عليه األغذية
 2004دوالر أمريكي يف عام  اتمليار  3.4متطلبات التمويل لألزمات اإلنسانية عشرة أضعاف من وقد زادت  -10
اخلاص  الصندوق 3، كان رصيد2005يونيو/حزيران  30. ويف 2021مليار دوالر أمريكي يف عام  35.2يقرب من  ما إىل

حدود  ه كان سيكون يفرصيد فإنرصيد الصندوق مسار تطور االحتياجات اإلنسانية،  تبع ولو  4مليون دوالر أمريكي. 9.9
 . مليون دوالر أمريكي 100

ضرورية للتشغيل الفعال  2021العدد املتزايد من األزمات واالستجاابت، كانت املوارد اليت مت تلقيها يف عام ويف ضوء  -11
مليون دوالر أمريكي، ميكن  34.1برصيد يبلغ و رأس املال العامل مما أاتح استجابة سريعة وعلى نطاق واسع.  ملكّون

ع عملية الشراء حتداثن خالل فرتة قصرية نسبًيا، مما يسرّ  ،3للصندوق اخلاص أن يدعم حالتني طارئتني من املستوى 
مستوى املوارد الواردة عن طريق الصندوق اخلاص قدرات  يعززوبوجه عام، لالستجابة لالحتياجات األكثر إحلاًحا. 

االت الطوارئ، غري أن أتمني موارد إضافية يف الصندوق اخلاص سيمّكن من دعم حلاملنظمة على االستجابة بسرعة 
 .االحتياجات املتنامية الستباق األزمات واالستجابة هلا

  اخلاص الصندوقاستخدام أموال  -رابعاا 

 لعدد من املشاريع ةدوالر أمريكي كسلف ماليني 494.8مبلغ تقدمي  متّ  ،2004منذ إنشاء الصندوق اخلاص يف عام  -12
ملسامهات النقدية. ومن صيل اقبل حتذلك ولكن  لتعهدهمبعد أتكيد الشركاء يف املوارد  إطار مكّون رأس املال العامل يف

 دوالر أمريكي غري مسدد، ابنتظار حتصيل أموال الشركاء يف املوارد. ماليني 7.3 يظل مبلغهذا املبلغ، أصل 
، جرت املوافقة يف الصندوق اخلاص منذ إنشائه مسامهةقّدم كالذي  دوالر أمريكي مليون 335مبلغ ومن أصل  -13

دوالر أمريكي خالل الفرتة املشمولة هبذا  ماليني 6.4إطار احلساب املتجدد ) يفأمريكي  دوالر مليون 53 مبلغ على
صرف منه  دوالر أمريكي يف إطار املكون الرباجمي، نييمال 240.5مت ختصيص مبلغ إمجايل قدره التقرير(. و 

                                                      
وميثل الرصيد مقدار املوارد املتاحة  .األموال استخدام أوجهو  الدفع املستحقة واألقساطاملدفوعة  االشرتاكاترصيد الصندوق اخلاص هو الفرق بني  إنّ   3

 .يف الوقت املناسب حلاالت الطوارئ املنظمةالستجابة 
 .FC 110/11الوثيقة  أنظر  4
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تفاصيل استخدام األموال ميكن االطالع على و إطار النافذة املواضيعية واإلقليمية.  يفدوالر أمريكي اليني م 154.4 مبلغ
 .3 اجلدوليف 
 

 مكّوانت التمويل -3اجلدول 

 -كانون الثاين /يناير
 2021كانون األول /ديسمرب

 (آبالف الدوالرات األمريكية)

 اخلاص الصندوقمنذ إنشاء 
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

 

 مبالغ السلف  
 مكّون رأس املال العامل  

 جمموع مبالغ السلف خالل الفرتة 847 494 725 22
 املبالغ املسددة من السلف خالل الفرتة 564 487 127 25

 سددةاملالسلف غري  283 7 
   

 االستخدامات  
 وتعزيزها وحدة تنسيق العمل حلاالت الطوارئ نشاءإ 156 20 086 2
 الربامج وضعتقييم االحتياجات ومهام  054 17 192 2
 واالستجابة هلا 3التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى  847 15 100 2
 احلساب املتجددمكّون جمموع  057 53 378 6

 املكّون الرباجمي  
 انفذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية 028 68 410 5
 العمل االستباقيانفذة  083 18 587 5

 النافذة املواضيعية واإلقليمية  
 محلة مكافحة اجلراد 105 51 014 2

 أنفلونزا الطيورمحلة مكافحة  928 45 
  املدارية وأعاصري التيفون األعاصري 598 15 
 القرن األفريقي )برامج إقليمية( 748 13 
 احلملة اخلاصة ابلتسوانمي 002 10 
 األزمات املمتدة 786 4 
 ظاهرة النينيو 552 4 
 الساحل األفريقي )برامج إقليمية( 552 3 
 19-جائحة كوفيد 934 2 
 ةاملبادرة بشأن االرتفاع احلاد يف األزمة الغذائي 168 1 
 دودة احلشد اخلريفية 001 1 
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 مكون رأس املال العامل – ألف

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، لدعم  اخلاص، يف املائة من سلف الصندوق 76 درى ختصيص نسبة –السلف  -14
اجلدول كما هو مبني يف وكالة التنمية الدولية التابعة للوالايت املتحدة األمريكية والبنك الدويل   أربعة من مشاريع ممولة من

4 . 
 سلف الصندوق اخلاص املمولة من الشركاء يف املوارد - 4اجلدول 

 املسرتدة املبالغ
 (الف الدوالرات األمريكيةآب)

 السلف
 (الف الدوالرات األمريكيةآب)

 املوارد يف الشريك

 املفوضية األوروبية 0 874 7
 أملانيا 0 100
 إيطاليا 045 2 545

 السويد 672 1 857 1
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية 142 1 142 1

 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 500 0
 الوالايت املتحدة األمريكية 554 12 554 12

 البنك الدويل 813 4 050 1
 برانمج األغذية العاملي 0 5

 اجملموع 725 22 127 25

وجنوب  ومجهورية أفريقيا الوسطى والصومالأفغانستان هامة ت غطي بصورة رئيسية برامج املقدمة  السلفودعمت  -15
 كانون/ديسمرب 31و 2021الثاين  كانون/يناير 1بني املقدمة  السلفجممل  من املائة يف 97أكثر من ومثّلت  السودان

 .5اجلدول هو مبنّي يف  كما،  2021األول 
 السلف املقدمة من الصندوق اخلاص إىل الربامج القطرية - 5اجلدول 

 املبالغ املتحصلة
 (آبالف الدوالرات األمريكية)

 السلف
 البلد (آبالف الدوالرات األمريكية)

 جنوب السودان 500 7 500 7
 الصومال 924 4 024 6

 اجملموع الفرعي للنافذة املواضيعية واإلقليمية 374 154 014 2
 ةالرباجمي تاجملموع الفرعي للمكّوان 485 240 011 13
 مجايل لالستخداماتاجملموع اإل 542 293 389 19

   
 الصندوق اخلاصرصيد  136 34 
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 أفغانستان 859 4 359 3
 مجهورية أفريقيا الوسطى 813 4 0
 الفلبني 500 0

  نيكاراغوا 100 100
 أوكرانيا 30 30

 عاملياً  0 600 6
 اليمن 0 050 1

 فيتنام 0 274
 نيجرياي 0 185

 ابكستان 0 5
 اجملموع 725 22 127 25

هو األشد الذي شهدته البالد،  جنوب السودانيف  2021يف عام املوسم األعجف أن يكون كان من املتوقع  -16
 2.4يف املائة من السكان أزمة أو مستوايت أسوأ من انعدام األمن الغذائي، مبا يف ذلك  60من املتوقع أن يواجه كان  حيث

 املنظمة لصندوق اخلاصسلف امّكنت و . طارئة من انعدام األمن الغذائيمن املتوقع أن يواجهوا مستوايت كان شخص   ماليني
ي سبل جنوب السودان، وهو برانمج واسع النطاق حيم يف حاالت الطوارئ من التنفيذ الفوري لربانمج االستجابة لسبل العيش يف

مدخالت  املنظمةيف إطار الربانمج، قدمت و وحيسن إنتاجها الغذائي ويعزز قدرهتا على الصمود.  اعيش اجملتمعات األكثر ضعفً 
. كما عززت خدمات واسم العجافاملو  والثانيةنتاج احملاصيل واخلضروات ومصايد األساك املتوافقة مع املوسم يف املواسم الرئيسية إل

واإلبالغ عنها.  ورصدها تالصحة احليوانية وتطعيم احليواانت ضد األمراض ذات األولوية واملسامهة يف مراقبة أمراض احليواان
تعادة عالوة على ذلك، مت تزويد أسر الرعاة، اليت فقدت أعداًدا كبرية من احليواانت نتيجة للفيضاانت، ابجملرتات الصغرية السو 

برامج التغذية القائمة على السوق، حيث قدمت ألمهات  املنظمةابإلضافة إىل ذلك، قدمت و سبل عيشها القائمة على املاشية. 
األطفال الصغار قسائم لشراء اخلضار والبيض واحلليب واألساك يف األسواق احمللية لتحسني تغذية أسرهم وتعزيز سالسل القيمة 

 قسائم لتمكني العائالت من شراء الدواجن واجملرتات الصغرية.احمللية. كما مت توزيع 
يف عام و شديد التأثر ابلصدمات املناخية اليت أصبحت متكررة بشكل متزايد يف السنوات األخرية. الصومال وإن  -17

، عانت البالد من فيضاانت شديدة وفرتة جفاف ممتدة أدت إىل خسائر فادحة يف احملاصيل، مما أدى إىل تدمري 2021
 نظمةاملبناء القدرة على الصمود يف وجه مثل هذه الصدمات، استخدمت سعًيا إىل و سبل العيش القائمة على الزراعة. 

يق الرتاب من خالل النقد مقابل العمل، وحتسني احلماية من سلف الصندوق اخلاص لتعزيز سدود األهنار املتآكلة بصناد
إعادة  تابإلضافة إىل ذلك، متو الفيضاانت، وتوفري فرص عمل قصرية األجل ألفراد اجملتمع الضعفاء يف والية هريشابيل. 

 الصندوق اخلاصسلف نت . كما مكّ أتهيل القنوات على طول هنر شابيل الستعادة وصول املزارعني إىل املياه الالزمة للريّ 
من بناء قدرات اجملتمعات احمللية واحلكومة إلدارة البنية التحتية للمياه والتخفيف من خماطر الفيضاانت من خالل املنظمة 

عالية  ببذور احملاصيل واخلضارالرعوية الزراعية مت تزويد األسر النهرية و و مشروع إدارة معلومات األراضي واملياه يف الصومال. 
. كما مت توفري اخلدمات البيطرية يف مجيع أحناء الريّ وساعات اجلرارات و التدريب على املمارسات الزراعية اجليدة؛ و ة؛ اجلود

البالد لعالج احليواانت اليت تعاين من نقص املغذايت والطفيليات واجلروح واألمراض، وهو أمر ابلغ األمهية، حيث تقلل 
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وحدة حتليل األمن  املنظمةي إىل انتشار األمراض احليوانية املعدية. كما دعمت ظروف اجلفاف من املراعي املتاحة وتؤد
 .الغذائي والتغذية من خالل إجراء تقييمات موسية لألمن الغذائي والتغذية ونشر املعلومات لتحسني االستجابة للطوارئ

نصف  أسوأ األزمات الغذائية على مستوى العامل، حيث واجه أكثر من إحدى أفغانستان واجهت، 2021ويف عام  -18
 نظميعتمد مثانون يف املائة من األفغان على الزراعة لكسب عيشهم، وكانت و سكاهنا حالة من انعدام األمن الغذائي احلاد. 

تجابة طارئة حلماية سبل الصندوق اخلاص، حشدت املنظمة بسرعة اس سلفبفضل و املعيشة الزراعية على حافة االهنيار. 
للمزارعني  املنظمةقدمت و ، ودعم اإلنتاج الغذائي احمللي وبناء القدرة على الصمود. هتاواستعاد العيش القائمة على الزراعة

ا لضمان زرع البذور ذكية مناخيً الالضعفاء بذور القمح واألسدة إىل جانب التدريب على زراعة احملاصيل املراعية للتغذية و 
الرعاة أبعالف حيوانية مركزة ونفذت محلة صحة  املنظمةابإلضافة إىل ذلك، زودت و لوقت املناسب ملوسم الشتاء. يف ا

مت تنفيذ أنشطة النقد و للرعاة األفغان.  احليوانية احليوية ابلنسبةاحليواانت ومعاجلتها، واحلفاظ على األصول  لتلقيحاحليوان 
الصندوق اخلاص ملنظمة األغذية سلف حتية للري واحلماية من الفيضاانت. كما سحت مقابل العمل إلعادة أتهيل البنية الت

واملسنني ا، مبا يف ذلك األسر املعدمة والنساء والزراعة بنشر التحويالت النقدية غري املشروطة إىل األفغان األكثر ضعفً 
مت توزيع أدوات البستنة املنزلية جنًبا إىل جنب مع التدريب و ، لتمكينهم من تغطية احتياجاهتم األساسية العاجلة. واملعوقني

 الطازجة وحتسني التغذية. األغذيةالفين على زراعة اخلضروات واإلدارة املتكاملة لآلفات لتعزيز الوصول بسرعة إىل 
إىل تفاقم اقتصادها  19-جائحة كوفيد ت، وأد2012منذ عام قائم من نزاع  مجهورية أفريقيا الوسطى تعاينو  -19

أو مستوايت أسوأ من انعدام األمن الغذائي.  غذائية يف املائة من السكان أزمة 40، واجه أكثر من 2021يف عام و اهلش. 
الصندوق اخلاص ملنظمة األغذية والزراعة بتزويد األسر اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي ببذور احملاصيل سلف سحت و 

ابإلضافة إىل ذلك، مت توفري املاشية و ات البستنة املنزلية على وجه السرعة قبل املوسم الزراعي الرئيسي. واألسدة ومستلزم
من تعبئة املنظمة احلساب اخلاص  سلفنت عالوة على ذلك، مكّ و الصغرية لتحسني سبل العيش والتغذية لألسر الضعيفة. 

 ت.موارد إضافية للحفاظ على اآلاثر اإلجيابية للتدخال
 مكّون احلساب املتجدد -ابء 

حاالت يف خرباء إيفاد التابع للصندوق اخلاص،  احلساب املتجدد ملكّونالتنسيق يف حاالت الطوارئ فذة تيّسر ان -20
 بنّي يو . قصرية األجل ية، وكذلك تعزيز الفرق احلالية لدعم أنشطة إضافية أو لسد ثغرات متويلعلى وجه السرعة الطوارئ
 .البلدانحبسب املوارد ختصيص  6اجلدول 
 الطوارئاالت الصندوق اخلاص حل تنسيق - 6اجلدول 

  املعتمدة املخصصات
 البلد الف الدوالرات األمريكية(آب)

 بوركينا فاسو والسنغال 15
 كامبوداي 5

 الكامريون 110
 تشاد 158
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 107
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 جنوب السودان، الصومال، أوغندا، مجهورية الكونغو الدميقراطية، إثيوبيا،
 اليمن هاييت، لبنان، مايل، موزمبيق، فلسطني، العراق،

 اجلمهورية الدومينيكية 70
 فيجي 38

 هاييت 175
 العراق 20
 مدغشقر 50
 نيبال 15

 النيجر 209
 السودان 87
 اجلمهورية العربية السورية 43
 طاجيكستان 20
 تيمور ليشيت 50

 أوغندا 5
 فنزويال 100

 اجملموع 372 1
 

أنشطة تقييم االحتياجات يف بداية  متويل ،املتجدد للحسابتقييم االحتياجات ووضع الربامج فذة وتتوىل ان -21
 السريعة لالستجابة امجبر  صياغة أجل منلدعم املنظمة وشركائها يف احلصول على املعلومات الالزمة وذلك  ،األزمات

 ولصياغة الحتياجاتاتقييم لنّفذت عمليات  التقرير، هبذا املشمولة الفرتة خاللو . واسرتاتيجيات للصمود على املدى األطول
 .7اجلدول يف  الواردة البلدان يف الربامج
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 خمصصات بعثات تقييم االحتياجات - 7اجلدول 
  املعتمدة املخصصات

 األمريكية(الف الدوالرات آب)
 البلد

 أفغانستان 52
 بنغالديش 37
 تشاد 99

 مجهورية الكونغو الدميقراطية 107
 غينيا 61
 هاييت 17

 مدغشقر 212
 موريتانيا والسنغال 20
 موزمبيق 82
 نيجرياي 50
 الفلبني 50
 سري النكا 20
 طاجيكستان 27
 أوغندا 55
 الضفة الغربية وقطاع غزة 50

 اليمن 142
 اجملموع 081 1

أعقاب  ضمن إطار احلساب املتجدد يفواالستجابة هلا  3انفذة التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى وأنشئت  -22
. وتركز هذه 2012تشرين الثاين /اليت عقدت يف نوفمرب 5مصادقة جلنة املالية عليها يف دورهتا السابعة واألربعني بعد املائة

تدابري التأهب واألنشطة اليت تعزز قدرة املنظمة على االستجابة حلاالت الطوارئ الواسعة ( 1: )التاليني لنيالنافذة على اجملا
 .والتأّهب على مستوى املنظمة 3املستوى  واالستجابة حلاالت الطوارئ من( 2)النطاق؛ 

 التأهب

، مت إنشاء وحدة تنمية القدرات لتطوير وجتريب "3 قدرات التأهب حلاالت الطوارئ من املستوىبناء "يف إطار  -23
ا لوجه إىل طريقة التدريب دعمت الوحدة االنتقال من طريقة التدريب وجهً و وإعادة تصميم التدريب على العمليات. 

 من خالل توحيد التدريب العاملي عرب اإلنرتنت 19-جبائحة كوفيداإلنرتنت مبا يتماشى مع تدابري السالمة اخلاصة  عرب

                                                      
 .FC147/8الوثيقة   5
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، مت تصميم 2021 أاير/إىل مايو آذار/يف الفرتة من مارسو ملوظفي املنظمة بشأن عمليات الطوارئ والقدرة على الصمود. 
مشارًكا من املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية  16وتقدمي تدريب على اإلنرتنت قائم على احملاكاة بشكل كامل، استهدف 

مت التدريب عرب اإلنرتنت مع وحدات تدريبية مثبتة و املكتب اإلقليمي ألفريقيا. والزراعة يف الشرق األدىن ومشال إفريقيا و 
زادت قدرة و ثالث جلسات تفاعلية )املوارد البشرية، وامليزانيات، وسلسلة التوريد( وحماكاة لسيناريو الكوارث البطيئة.  يف

كن للجميع تقريًبا العمل بشكل مستقل املشاركني، مقاسة من خالل تقييم ما قبل التدريب وبعده، إىل مستوى حيث مي
كانت زايدات القدرات متماشية مع اهلدف و وميكن لنصف اجملموعة قيادة أو تدريب اآلخرين يف جماالت مواضيع التدريب. 

 املائة من املشاركني التدريب على أنه "وثيقيف  100 وقيموجًها لوجه.  وكانت متسقة مع الزايدات اليت حتققت يف التدريب
املائة من املشاركني يف  87.5يف املائة من املشاركني التيسري على أنه "ممتاز"؛ وصنف  81وصنف صلة"؛ ذات " الصلة" أو

 جيد للوقت".استخدام " أو "تعليم ذات أولويةالتدريب على أنه "
 ومشال أفريقيا تدريب للمدربني دعم تنفيذ املشروع اإلقليمي للمكتب اإلقليمي للشرق األدىنومت إجراء  -24

يهدف املشروع إىل جتريب النهج وتوثيق و ". اتاستجابة واعية ابملخاطر للكوارث الطبيعية يف املناطق املتأثرة ابلنزاع "حنو
يف العراق واجلمهورية العربية السورية واليمن.  اتاخلربات يف تنفيذ احلد من خماطر الكوارث يف املناطق املتضررة من النزاع

لتحدايت إىل انظرًا و املشروع بناء قدرات أصحاب املصلحة الوطنيني واحملليني بشأن احلد من خماطر الكوارث.  تشمل أنشطةو 
االفرتاضي  العرض، تكيفت الفرق القطرية من العراق واجلمهورية العربية السورية واليمن مع 19-كوفيدوالقيود املتعلقة ب

بشأن بناء القدرة على الصمود من أجل األمن رق األدىن ومشال أفريقيا املبادرة اإلقليمية للشطلبت و . اتلبعض التدريب
( فهم 1: )ا يليالغذائي والتغذية وفريق املشروع دعم وحدة تنمية القدرات إلجراء تدريب لفرق تنفيذ املشروع لتمكينهم مم

تصميم تدريب عرب و ( 2لوجه(؛ )ا وجهً  ابلتدريباالعتبارات املختلفة عند تصميم وتقدمي تدريب عرب اإلنرتنت )مقارنة 
لحد من خماطر الكوارث اليت مت لالتقييم القطرية واستخدام مواد التدريب عمليات اإلنرتنت يستجيب لنتائج حمددة من 

وتبادل النصائح املفيدة واملمارسات اجليدة  وتوفري التعليقاتجلسات التدريب، /للتدريب تقدمي مسودة خططو  (3تبادهلا؛ )
وخارجها. وكان موظفو املنظمة  من موظفي املنظمة ومنشارك اثنا عشر شخًصا يف تدريب املدربني، و بني بعضهم البعض. 

احلكومية  من املنظمات غري اارجيون مزجيً اخلوظفون املاليمن واجلمهورية العربية السورية والعراق، وكان  من مكاتب املنظمة يف
 .والسلطات الوطنية

 االستجابة
والتأّهب على مستوى  3الستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى ااألموال املخصصة يف إطار جمال "تدعم  -25

تخصيص بتعهد أنه العلى " إجراءات االستجابة الفورية اليت تتخذها املنظمة على أساس "عدم الندم" الذي ي عرف املنظمة
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، متت املوافقة و  الستجابة.لفصلة لالحتياجات وخطط مقييمات وجود تظل عدم موارد يف 

 يف أفغانستان وإثيوبيا.الطوارئ نشطة االستجابة حلاالت أل ندم"موارد على أساس "عدم الختصيص على 
 والتأهب على مستوى املنظمة 3خمصصات االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى  - 8اجلدول 

 والتأهب على مستوى املنظمة 3االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى  آبالف الدوالرات األمريكية
 أفغانستان 500
 إثيوبيا 500

 اجملموع 000 1
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من التعبئة السريعة  2021يف أيلول/سبتمرب  ألفغانستاناملخصصة  3من املستوى مّكنت أموال الصندوق اخلاص  -26
مت تقدمي الدعم و د. وتوزيع املوارد الداخلية لدعم توسيع نطاق الربانمج لالستجابة لألزمة اإلنسانية غري املسبوقة يف البال

ابإلضافة و وتشكيل املشروع.  2022املساعدة يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام  ابإلضافة إىلالشامل إلدارة املكاتب 
الدعم الفين واإلداري لتحديد حلول للتدفق النقدي ومعاجلة املدفوعات يف سياق التشغيل املعقد. كما سيتم  ق دمذلك،  إىل

استخدام األموال لتعزيز وظائف االمتثال واملشرتايت والدعوة واالتصاالت حيث خيطط الربانمج للوصول إىل ضعف عدد 
 .2022يف عام مليون شخص  50أي  ،األشخاص

عدًدا من االحتياجات  2021 نيسان/يف أبريل إلثيوبيااملخصصة  3وغطت أموال الصندوق اخلاص من املستوى  -27
خالل املراحل األكثر إحلاًحا لألزمة اإلنسانية يف منطقة تيغراي. وسامهت األموال يف إنشاء وتعزيز املكاتب امليدانية للمنظمة 

إلدارة احلجم الكبري من املدخالت  الفريق اللوجسيت وتزويده ابملعدات األساسية،على وجه التحديد، مت تعزيز و يف تيغراي. 
 اإلنسانية اليت سيتم توزيعها يف امليدان يف بيئة معقدة للغاية.

 املكّون الرباجمي -جيم 
إطار انفذة قدرة  يفدوالر أمريكي  ماليني 5.4 للصندوق اخلاص، ختصيص مبلغ رباجمياملكون الإطار  يفمّت،  -28

 .العمل االستباقيإطار انفذة  يفني دوالر أمريكي يمال 5.6االستجابة لتوفري مدخالت زراعية ومبلغ 
 انفذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية

 دوالر أمريكي من بلجيكا والسويد ماليني 5.4مبلغ  يف إطار انفذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية،ورد  -29
خالل هذه النافذة إىل دعم الفرق القطرية التابعة للمنظمة  منها هؤالء الشركاء يف املوارد وأدت املسامهات اليت قدم وآيرلندا.

امل عال من أجل االستجابة على وجه السرعة لألزمات الواسعة النطاق من خالل عمليات فورية لشراء وتسليم مدخالت يعترب
اجملال  يف همالطارئة األلتدخالت اإلنسانية الدعم عشرة بلدان صاحل لاألموال املقدمة  تصصّ وخ  عنصرًا حاسًا فيها.  الزمين

 .الزراعي
 انفذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةار إط يفقّدم املتمويل ال - 9اجلدول 

 البلد نوع التدخل آبالف الدوالرات األمريكية
 املخصصات من مسامهة بلجيكا

250 
الدعم الطارئ للمجتمعات املضيفة املتضررة من االنفجار الربكاين 

 يف مشال كيفو
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

500 
دعم سبل العيش يف حاالت الطوارئ يف اجملتمعات املتضررة من 

 إثيوبيا النزاع يف منطقة تيغراي

610 
الضعفاء يف قطاع غزة من خالل توزيع الدعم الطارئ للرعاة 

 قطاع غزة العلف

500 
محاية سبل العيش وإنعاش السكان املتضررين من الزلزال الذي 

 هاييت أغسطس/آب  14ضرب هاييت يف 
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 لبنان جلراد الصحراويكافحة ااملساعدة الطارئة مل 100

*3 
دعم جهود وزارة الزراعة اللبنانية للسيطرة على مرض اجللد 

 لبنان العقدي

400 

املساعدة الزراعية الطارئة لألسر اليت تعاين من انعدام األمن 
، اليت 19-الغذائي احلاد للتخفيف من آاثر املوجة الثانية من كوفيد

تفاقمت بسبب املخاطر املناخية والبيولوجية املتكررة يف جنوب 
 مدغشقر

 مدغشقر

500 
أسرة  500 9حتسني األمن الغذائي من خالل دعم سبل عيش 

 النيجر ريفية ضعيفة يف ديفا ومارادي واتهوا وتيالبريي

200 
الدعم الطارئ للجمهورية العربية السورية ملكافحة اجلراد 

 الصحراوي
اجلمهورية العربية 

 السورية

350 
تعاين من  املساعدة الزراعية الطارئة للفئات السكانية الضعيفة اليت

 فنزويال 19-انعدام األمن الغذائي واملتضررة من كوفيد

 اجملموع لبلجيكا  413 3
 املخصصات من مسامهة السويد

700 
لتعزيز األمن الغذائي لألسر  املساعدة الطارئة حلماية سبل العيش

 بوركينا فاسو يف املناطق املتضررة من النزاع واملعرضة للمجاعة يف بوركينا فاسو

700 
االستجابة الطارئة لسبل العيش الزراعية واحليوانية للسكان األكثر 

 النيجر ضعفاً واملتضررين من انعدام األمن الغذائي يف النيجر

 اجملموع للسويد  400 1
 املخصصات من مسامهة آيرلندا

597 
حتسني األمن الغذائي والتغذية والقدرة على الصمود يف جمتمعات 

الصدمات الطبيعية وتغري املناخ ونزاع حوض  ديفا املتضررة من
 حبرية تشاد

 النيجر

  اجملموع 410 5
 .2020دوالر أمريكي مبثابة مبلغ إضايف للمشروع الذي بدأ يف عام  000 3كان مبلغ  *

. كما ضربت 2021مع اشتداد النزاع املسلح يف عام  نسمة مليون 1.2 بوركينا فاسويف  عدد النازحني داخلًياجتاوز  -30
موجات اجلفاف والفيضاانت البالد، مما قلص مساحة األراضي الزراعية واملراعي. وقد أضر هذا أبمناط الرتحال، مما أدى 
إىل نشوب نزاع بني جمتمعات املزارعني والرعاة على املوارد الطبيعية احملدودة. وبتمويل من الصندوق اخلاص، دعمت منظمة 

السرعة إعادة أتهيل األراضي املتدهورة من خالل النقد مقابل العمل، مما أدى إىل زايدة مساحة  األغذية والزراعة على وجه
بسرعة النازحني داخلًيا وأفراد اجملتمع املضيف، ووزعت بذور اللوبيا واخلضروات  املنظمةاألراضي الصاحلة للزراعة. كما دعمت 
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متكني املرأة من خالل توفري التحويالت النقدية غري املشروطة املعتمدة. كما مكنت أموال الصندوق اخلاص املنظمة من 
 .والتدريب على األنشطة املدرة للدخل واإلدارة املالية

دمرت و . مجهورية الكونغو الدميقراطيةبركان جبل نرياجوجنو ابلقرب من جوما يف ، اثر 2021ويف مايو/أاير  -31
وضع النزوح الداخلي و تدفقات احلمم الربكانية املنازل وخمزوانت الطعام، وأجربت مئات اآلالف من األشخاص على النزوح. 

ا هائالً على اجملتمعات املضيفة اليت كانت تعاين ابلفعل من مستوايت عالية من انعدام األمن الغذائي اهلائل واملفاجئ ضغطً 
سقوط الرماد موسم احلصاد الصيفي وصحة املاشية. وبتمويل من الصندوق اخلاص، قامت  عالوة على ذلك، هددو احلاد. 

وسم املميكن حصادها خالل اليت قصرية الدورة  اخلضرواتاملنظمة بتزويد أفراد اجملتمع املضيف على وجه السرعة ببذور 
اعية الصغرية لتمكني األسر من االستعداد ابإلضافة إىل ذلك، مت توفري الذرة وبذور الفاصوليا واألدوات الزر و . األعجف

املاعز على األسر الضعيفة واملتضررة لتزويدها و والدواجن  البحر اهلنديخنازير  املنظمةملوسم الزراعة املقبل. كما وزعت 
 .الربوتني لتحسني تغذيتها مبصدر من

من مليوين شخص وواجه أكثر زمة إنسانية نزح خالهلا أكثر أب إثيوبيايف الصراع يف منطقة تيغراي وتسبب  -32
بدأ الصراع يف ذروة املوسم الزراعي الرئيسي قبل أن حتصد العديد و الغذائي.  همماليني حالة انعدام حاد يف أمن 5 من
يف املائة من احملصول. وبفضل أموال الصندوق اخلاص،  90األسر حماصيلها، وتشري التقديرات إىل فقدان أكثر من  من

لجفاف احملسنة والبصل والطماطم إىل جانب قاومة لاملحشيشة احلب احلبشية جه السرعة بذور قدمت املنظمة على و 
. املوسم األعجفخدمات اإلرشاد لتمكني األسر الضعيفة من استعادة سبل عيشها وإنتاج أغذية مغذية خالل 

املستوى اإلقليمي، ومجع ونشر على  العيشإىل ذلك، سامهت املنظمة يف تنسيق األمن الغذائي ومساعدة سبل  ابإلضافةو 
الدعم الفين للشركاء، مبا يف ذلك احلكومة اإلقليمية لتحسني  املنظمةاملعلومات عن التدخالت الزراعية. كما قدمت 

 .االستجابة اإلنسانية
إىل تدمري العديد من األصول الزراعية احليوية، وتكبد مربو املاشية أضرارًا  قطاع غزةالعنف يف وأدى تصاعد  -33

الوصول  مل يتمكنوا من أصحاب احليازات الصغرية مبا أنان من املتوقع أن تزداد اخلسائر أكثر، وكوخسائر فادحة يف قطعاهنم. 
منظمة األغذية  استخدمتملنع اخلسارة اليت ال رجعة فيها يف األصول احليوية للماشية، و إىل العلف إلطعام حيواانهتم. 

 .والزراعة أموال الصندوق اخلاص لتوزيع علف املاشية على صغار الرعاة الضعفاء
. وبعد أايم، تسببت األمطار الغزيرة هاييتدرجة جنوب غرب  7.2ضرب زلزال بقوة ، 2021ويف أغسطس/آب  -34

؛ أتذي املاشيةو نفوق؛ و تحتية الزراعيةيف حدوث فيضاانت واهنيارات أرضية، وأحلقت أضرارًا ابحملاصيل الصيفية والبنية ال
استخدمت منظمة األغذية والزراعة األموال اخلاصة ابلصندوق اخلاص للوصول و وتعطيل سالسل توريد املدخالت الزراعية. 

 أبصناف من الفاصوليا والذرة املقاومة للمناخ، فضالً وتزويدها بسرعة إىل األسر املعيشية الضعيفة يف اجملتمعات اجلبلية 
ابإلضافة إىل ذلك، مت توفري بذور وأدوات نباتية و الكسافا والبطاطا احللوة للزراعة قبل املوسم الزراعي الشتوي. شتالت  عن

مت توزيع املاعز على األسر اليت ترأسها نساء وفتيات لتحسني سبل عيشهم و التدريب على إنتاج اخلضروات. إىل جانب 
البيطريني وإنشاء  املوظفنيعالوة على ذلك، عززت منظمة األغذية والزراعة قدرة اخلدمات البيطرية وتدريب و وتغذيتهم. 

 .احليواانت املريضة ملعاجلةعيادات بيطرية متنقلة 
افظة دير الزور، وانتشر يف حم 2021 أبريل/يف نيسان اجلمهورية العربية السوريةيف ومت رصد اجلراد الصحراوي  -35

حمافظات حلب والرقة والسويداء ودرعا ومحص والقنيطرة. كما محلت الرايح القوية آفة احملاصيل املهاجرة  بسرعة إىل
يف جمال  املنظمة أموال الصندوق اخلاصالحتواء حاالت تفشي املرض على الفور، استخدمت و . لبناناحلدود إىل  عرب
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واملركبة  الصغرية احلجم للغاية املرشاتتسليمها، مبا يف ذلك االستجابة الزراعية لشراء مبيدات اآلفات ومعدات املكافحة و 
اجلمهورية  على املركبات، وآالت الرش احملمولة على الظهر، والرشاشات احملمولة ابليد، إىل وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي يف

أدى ذلك إىل محاية اإلنتاج الزراعي للمزارعني الذين دمرت سبل عيشهم ابلفعل و ووزارة الزراعة يف لبنان.  العربية السورية
القدرة احمللية على  وعززبسبب سنوات من الصراع والتدهور االقتصادي. كما دعم التمويل التدريب الفين ملوظفي الوزارة، 

 التنبؤ بتفشي اجلراد الصحراوي ورصده ومكافحته.
. 2021و 2020خطر انتشار األمراض احليوانية العابرة للحدود يف عامي  لبنانالثروة احليوانية يف وواجه قطاع  -36

املرض هذا املاشية ضد  تلقيحتفشي مرض اجللد العقدي عرب احلدود يف اجلمهورية العربية السورية، كان من الضروري  معو 
ضد قامت منظمة األغذية والزراعة بشراء لقاح اخلاص،  األلبان واللحوم. وبتمويل من الصندوق يمزارع حلماية سبل عيش

احلفاظ ابلتايل أعداد كبرية من املاشية ضد املرض، و  تلقيح ساعدت يفمع وزارة الزراعة،  وابلتعاون، مرض اجللد العقدي
 صحة وإنتاجية املاشية وسبل عيش األسر الرعوية. على
انعداًما حاًدا لألمن الغذائي  مدغشقراجلنوب الكبري يف واجه أكثر من مليون شخص يف ، 2021ويف عام  -37

. وهدد االرتفاع احلاد يف إصاابت 2019للصدمات املناخية املتكررة، مبا يف ذلك اجلفاف املطول الذي بدأ يف عام  نتيجة
ض إىل تقييد إيصال بتفاقم الوضع، حيث كان من املتوقع أن تؤدي القيود ملنع انتشار املر  2021 نيسان/يف أبريل 19-كوفيد

منظمة األغذية والزراعة بسرعة، بفضل متويل الصندوق اخلاص، من خالل تزويد األسر  دخلتتو املساعدات اإلنسانية. 
تتحمل اجلفاف، إىل جانب األدوات الزراعية الصغرية. واليت  قصريةالدورة ببذور البقول واحملاصيل ذات الالزراعية الضعيفة 

 توفري التحويالت القائمة على النقد لألسر لتغطية احتياجاهتم الفورية أثناء منو احملاصيل. كما ابإلضافة إىل ذلك، متو 
يف الرعاة، وزودهتم بسالالت حمّسنة من الدواجن واملاعز وقامت حبملة حيوية لصحة احليوان، وتطعيم  املنظمةاستثمرت 

 .وعالج آالف احليواانت
لالستجابة آلاثر الظروف اجلافة وحرائق الغاابت والفيضاانت  2021ق دم دعم استثنائي يف عام ، النيجرويف  -38

دمرت احلرائق آالف اهلكتارات من املراعي، مما عرض للخطر قدرة أصحاب املاشية على إطعام قطعاهنم. و والنزاعات. 
عي املعرضة خلطر نشوب حرائق، وبناء جدران وبتمويل من الصندوق اخلاص، قامت منظمة األغذية والزراعة حبماية املرا

الرعوية اليت تعيش يف املناطق اليت تعاين من نقص و األسر الزراعية  املنظمةمحاية من خالل النقد مقابل العمل. كما دعمت 
والعالج  يحالتلقوالرعاية البيطرية، مبا يف ذلك  املوسم األعجفيف األعالف، حيث زودهتم أبعالف حيوانية عالية اجلودة يف 

يف نفوق املاشية وتدمري اإلنتاج الزراعي. وابستخدام  2021تسببت الفيضاانت اليت اجتاحت النيجر عام و ضد الطفيليات. 
أموال الصندوق اخلاص، وزعت املنظمة بسرعة بذور موسم األمطار وبذور احملاصيل املروية وبذور اخلضروات إىل جانب 

. كما زودت املنظمة األسر الرعوية والنازحني النساءوجه التحديد األسر اليت تعوهلا األدوات الزراعية، واستهدفت على 
املدخالت الزراعية  إىل جانب( لألسر األكثر ضعًفا +cashمت توفري التحويالت القائمة على النقد )و ابجملرتات الصغرية. 

أدى الصراع يف حوض حبرية تشاد إىل نزوح و لضمان تلبية احتياجاهتم الفورية أثناء مشاركتهم يف أنشطة كسب العيش. 
ا يف البالد. وقد أدى ذلك إىل الضغط ا والالجئني يف ديفا، املنطقة األكثر ضعفً أعداد كبرية من النازحني داخليً 

لتعزيز سبل العيش وحتسني التغذية واألمن و اجملتمعات املضيفة الضعيفة ابلفعل واملتضررة من اجلفاف والفيضاانت.  على
واملساواة بني اجلنسني.  19-كوفيدالبستنة املنزلية وزادت الوعي بشأن التغذية، والوقاية من   أدواتنظمة املالغذائي، وزعت 

اطر الكوارث، ا، واحلد من خمأ نشئت املدارس احلقلية الرعوية الزراعية لتعزيز املمارسات اجليدة يف الزراعة الذكية مناخيً و 
 .واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية
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يتفاقم  ، وكان من املتوقع أنفنزويالاألزمات السياسية واالقتصادية إىل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية يف وأدت  -39
يف زايدة تقلص االقتصاد. وبتمويل من الصندوق  19-كوفيدحيث تسببت آاثر جائحة   2021انعدام األمن الغذائي يف عام 

، قامت منظمة األغذية والزراعة على وجه السرعة بتوزيع املدخالت الزراعية ملوسي األمطار واجلفاف على األسر اخلاص
أفراد اجملتمع و  نساءلها ياملعيشية الضعيفة يف والييت اتتشريا وزوليا، واستهدفت على وجه التحديد املهاجرين واألسر اليت تع

نظمة عملية إكثار البذور احمللية، والتعاقد مع منظمات املزارعني األصليني إلنتاج املعالوة على ذلك، دعمت و املضيف. 
الصندوق اخلاص منوذج اإلنتاج املتكامل "املزروع حملًيا" واملوجه حنو التغذية، متويل البذور وتزويدهم ابلتدريب الفين. كما دعم 

عزز يتقودها النساء، و  لمنظمات اليتملدارس املزارعني احلقلية ول ريّ  ونظماصيل قصرية الدورة ومستقرة، وأدوات مما يوفر حم
 .التبادل التقين بني املزارعني احملليني

 انفذة العمل االستباقي
هذه تتألف ميكن أن و هو هنج يرتجم اإلنذارات املبكرة إىل أنشطة تقلل من أتثري الكوارث. العمل االستباقي  -40

 اتوالسياق ةاملتوقعتبًعا للمخاطر ختتلف قد ، واليت من آاثرها والتخفيف من املخاطر األنشطة من تدابري خمتلفة للوقاية
 ز العمل االستباقي:بعض املعلمات الرئيسية اليت متيويف ما يلي والقطاعات املعرضة للخطر. 

  ألحداث إىل ابشكل أكثر حتديًدا، ابلنسبة و . ري اخلطرأتث قبلالعمل االستباقي التوقيت: جيب تنفيذ تدخالت
قبل حدوث إعصار  :اخلطر )على سبيل املثال وقوع قبلالعمل االستباقي املفاجئة، جيب تنفيذ تدخالت 

)مثل تدهور حالة  ذروته التأثريأن يبلغ ألحداث البطيئة احلدوث، جيب تنفيذها قبل إىل اابلنسبة و اليابسة(  يف
 ؛ي(الغذائ األمن

  تحليل املقرتنة بمن خالل معلومات اإلنذار املبكر/التنبؤ العمل االستباقي تدخالت أن تنطلق التنبؤ: جيب
 ؛الوضع احلايل

  :من التأثري احملتمل للمخاطر  وسبل العيش الزراعية محاية األمن الغذائييهدف العمل االستباقي إىل اهلدف
 قدرهتا على الصمود أمام الصدمات املستقبلية. بناءعلى األسر األكثر ضعًفا و 

ج العمل االستباقي ختبارالاليت تقود اجلهود العاملية  الرائدة الوكاالتمن بني نظمة األغذية والزراعة موت عّد  -41  هن 
 سبل عيشحبماية ارتباطًا وثيًقا يرتبط احلد من تدهور األمن الغذائي و منع األزمات الغذائية. من أجل  هاوتوسيع نطاق
إىل محاية األصول الزراعية وسبل العيش  العمل االستباقي الذي تضطلع به املنظمة هدفويوأمنهم الغذائي. األشخاص 

 والعوز. اسرتاتيجيات التكيف السلبية اليت تؤدي إىل اجلوعمنع اعتماد  أتثري املخاطر من أجل من
الوصول إىل نوع التمويل املخصص  من كاتب القطريةامل التابعة للصندوق اخلاص االستباقيالعمل انفذة ومتّكن  -42

الدقيقة بوقوع إشارات اإلنذار املبكر بناًء على األموال  وهي ت وفّريف الوقت املناسب. العمل االستباقي مسبًقا الالزم لتنفيذ 
األولوية. وهي تستند تم تكييف آليات احملّفزات مع السياق واملخاطر ذات وي .حمّفزات تسمى أيًضا واليت كارثة وشيكة،

على سبيل املثال على أساس التنبؤات املناخية، وتوقعات األمن الغذائي، وبياانت االستشعار القائمة العتبات الكمية ) إىل
 .اخلرباء آراءو  نوعيةعلومات اليت يتم دعمها مبعن بعد، وما إىل ذلك( 

ا ممولة من خالل انفذة بلدً  14، نفذت منظمة األغذية والزراعة تدخالت للعمل االستباقي يف 2021ويف عام  -43
ماليني  5.6قي . ويف إطار انفذة العمل االستباقي، مت تل10اجلدول العمل االستباقي للصندوق اخلاص كما هو مبني يف 
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االحتياجات  أن يعاجللتمويل السريع واملرن واالستباقي ل كنه ميدوالر أمريكي من بلجيكا وأملانيا والسويد. وتشري األدلة إىل أن
 ا.، من خالل شكل من أشكال املساعدة األكثر كرامة ومتكينً اإلنسانية بتكاليف أقل

 التمويل املقدم مبوجب انفذة العمل االستباقي - 10اجلدول 

آبالف الدوالرات 
 األمريكية

 البلد نوع التدخل

 السويد املخصصات من مسامهة

600 
من املدخالت الزراعية للتخفيف من العواقب  اسرتاتيجيإنشاء خمزون 

 اإلنسانية املتوقعة
مجهورية أفريقيا 

 الوسطى

579 
املتوسط دون للتخفيف من اآلاثر املتوقعة هلطول األمطار  االستباقيالعمل 

 كينيا على األمن الغذائي وسبل العيش يف مشال شرق كينيا

 اجملموع للسويد   179 1
 املخصصات من مسامهة بلجيكا

580 
احلد من اآلاثر احملتملة لظروف اجلفاف/اجلفاف الناجم عن ظاهرة النينيا 

 أفغانستان يف أفغانستان

200 
يف اجملتمعات املعرضة  العمل االستباقيمحاية أصول سبل العيش من خالل 

 بنغالديش للفيضاانت يف مشال بنغالديش

585 
خمزوانت اسرتاتيجية من املدخالت الزراعية للتخفيف من اآلاثر إنشاء 

 اإلنسانية املتوقعة للنزاع يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

500 
تنفيذ اإلجراءات االستباقية حلماية سبل العيش القائمة على الزراعة واألمن 

 وغواتيماال وهندوراسالغذائي من آاثر اجلفاف يف السلفادور 

السلفادور 
وغواتيماال 
 وهندوراس

300 
العمل املتكامل لتوقع انتشار اآلفات والوقاية منها ومكافحتها يف املناطق 

 الزراعية يف موريتانيا والسنغال
فيما بني األقاليم 

 )موريتانيا والسنغال(

102 
للتخفيف من خماطر الثوران الربكاين يف سانت فنسنت  العمل االستباقي

 وجزر غرينادين
سانت فنسنت 
 وجزر غرينادين

 اجملموع لبلجيكا  268 2
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 املخصصات من مسامهة أملانيا
 مدغشقر جراد مدغشقر الرّحالالعمل االستباقي لتجنب انتشار  961

600 
للتخفيف من أزمة الغذاء احملتملة اليت تؤثر على اجملتمعات  االستباقيالعمل 

 ميامنار الضعيفة يف والية راخني ومنطقة أيياروادي

580 
حلماية مزارعي القمح من هطول األمطار دون املتوسط  االستباقيالعمل 

يف املناطق املتضررة من األزمة  2021املتوقع للنصف الثاين من عام 
 العربية السوريةاجلمهورية  يف

اجلمهورية العربية 
 السورية

 اجملموع ألملانيا  141 2
 اجملموع  588 5

بني البلدان األكثر  أفغانستانأدرجت خلية التذبذب اجلنويب لظاهرة النينيو العاملية ، 2020يف سبتمرب/أيلول  -44
. وقد مت حتليل هذه املعلومات إىل جانب 2021عرضة للتأثر ابجلفاف الناجم عن ظاهرة النينيا يف النصف األول من عام 

املتوسط، وارتفاع درجات احلرارة واستمرار ظروف  دون، واليت أشارت إىل هطول األمطار واإلقليمية الفرعيةالبياانت الوطنية 
املوسم ا بعد ا حرجً تزامن التوقيت مع موسم القمح الرئيسي، الذي يوفر غذاًء أساسيً و اجلفاف يف مجيع أحناء البالد. 

على الفور بدعم من حكومة بلجيكا، مما مكن منظمة  للصندوق اخلاص عمل االستباقيانفذة المت تفعيل و . األعجف
، أي قبل ستة أشهر 2021 كانون الثاين/األغذية والزراعة والشركاء من مساعدة اجملتمعات الضعيفة ابتداًء من يناير

 نظممقابل العمل إلعادة أتهيل وإصالح  والنقدمحاية حماصيل القمح؛  حزم املنظمةقدمت و اإلعالن الرسي للجفاف.  من
 اآلمنة. بشأن ممارسات كوفيد؛ والتوعية الثروة احليوانيةحزم محاية و احمللية؛  الريّ 
، وتؤثر املخاطر بشكل كبري على العائالت عندما يبدأ موسم بنغالديشبشكل سنوي يف  حتدث الفيضاانت -45

لبياانت والتحليالت امع جلطرق الوشركاؤها يف بنغالديش أحدث  املنظمة، استخدمت 2020يف يوليو/متوز و الرايح املوسية. 
التنبؤية لتوقع موعد وصول الفيضاانت إىل ذروهتا، مما سح هلم ابلتدخل مقدًما. وقد ساعد ذلك األسر الزراعية على أتمني 

املنظمة انفذة ، استخدمت 2021لمساعدة يف االستعداد ملوسم مواشيها وممتلكاهتا األساسية قبل وقوع الفيضاانت. ول
تقدمي التدخالت يف الوقت املناسب قبل اإلنذار و اخلاص لضمان تنفيذ أنشطة التأهب العمل االستباقي للصندوق 

ش حلسن احلظ، كان موسم الفيضاانت معتداًل يف حوض هنر جاموان يف بنغالديو مخسة أايم فقط.  أي قبلابلفيضاانت، 
هنج "عدم الندم" الستخدام األموال لدعم األسر يف أجزاء أخرى  املنظمة، وبداًل من ذلك استخدمت 2021خالل عام 

 من البالد تعاين من الفيضاانت.
أدى جتدد نشاط اجلماعات املسلحة يف الفرتة اليت سبقت االنتخاابت العامة ، مجهورية أفريقيا الوسطىويف  -46
إىل إضعاف الوضع اإلنساين غري املستقر ابلفعل، مما أدى إىل نزوح  2021 شباط/فربايرو  2020ديسمرب/كانون األول  يف

، كان من املتوقع أن يعود عدد كبري من النازحني حديثًا 2021 نيسان/يف أبريلو . املواد الغذائيةواسع النطاق وارتفاع أسعار 
انفذة العمل االستباقي مت تنشيط و وسم الزراعي املقبل. خالل امل للزراعةقراهم دون أي أصول إنتاجية أو مدخالت  إىل
خمزوانت املدخالت  بتخزينمنظمة مما سح للصندوق اخلاص بفضل مسامهة الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل، لل
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التدهور  نب املزيد منمن العائدين واجملتمعات املضيفة من أجل جت الضعيفةمن أجل توزيعها بسرعة على األسر مسبًقا  الزراعية
 يف حالة األمن الغذائي.

نظرًا و . يستمر يف تسبب نزوح السكانلقلق، حيث ل امثريً  مجهورية الكونغو الدميقراطيةالسياق األمين يف وال يزال  -47
 املنظمةوالوضع املرتدي ابلفعل لألمن الغذائي، أطلقت  2021الرتفاع خماطر اندالع املزيد من أعمال العنف خالل عام 

لصندوق اخلاص بدعم من حكومة انفذة العمل االستباقي ل مت متويله من خالل 2021عام  مطلعمشروع عمل استباقي يف 
يهدف املشروع إىل التخفيف من العواقب املباشرة للنزوح الناجم عن النزاع على األمن الغذائي من خالل تعزيز و بلجيكا. 

من أجل ضمان و دوات احملاصيل، واستهداف النازحني والعائدين واجملتمعات املضيفة. من خالل توزيع بذور وأ األغذيةإنتاج 
حسن توقيت التدخل، مت وضع املخزوانت االسرتاتيجية من املدخالت الزراعية مسبًقا يف املناطق اليت حيتمل أن حتدث فيها 

هي الدافع وراء  على املستوى دون الوطينمعلومات اإلنذار املبكر املتاحة ت حلقات جديدة من العنف أو الصراع، وكان
 التوزيع.

 :التغريات املناخية والزراعية املائية على إحداث تعديل عميق يف النظم اإليكولوجية يف منطقة الساحلوتعمل  -48
النتائج امللحوظة زايدة انتشار القوارض اليت تلحق الضرر ابحملاصيل وهتدد اإلنتاج الزراعي وسبل العيش ذات الصلة.  ومن

السنغال القوارض يف وادي هنر السنغال على طول احلدود بني  من اوافرً  اعددً  2021 آذار/أظهر تقييم سريع أجري يف مارسو 
 هناك خطر متوقع من تسببكان و . لنشاط التكاثرملتوقع بسبب االستئناف املبكر ، وحذر من االنتشار السريع اوموريتانيا
انفذة  مت تفعيلو املروية، مع آاثر متتالية على األمن الغذائي.  مناطق كبرية من حقول األرزّ يف جسيمة ر ضراأبالقوارض 

لصندوق اخلاص، بفضل مسامهة حكومة بلجيكا، من أجل دعم حكوميت البلدين يف عمليات املكافحة. ل العمل االستباقي
تنفيذ تدابري ابإلضافة إىل  عالية اجلودة لألسر الضعيفة من أجل تشجيع استئناف زراعة األرزّ  رزّ ا لألقدم املشروع أيًضا بذورً و 

 .لقوارضا ملراقبة جمتمعية
يف  دون املتوسط (حزيران/يونيو - نيسان/)أبريلموسم أمطار التوقعات إىل ، أشارت 2021ويف مارس/آذار  -49

هو املوسم املطري الثاين الفاشل على التوايل ابإلضافة إىل آاثر اجلراد الصحراوي، مما و ، كينيااألجزاء الشمالية الشرقية من 
مت و يؤدي إىل مزيد من التدهور السريع للموارد الرعوية يف املنطقة ويشكل هتديًدا كبريًا لألمن الغذائي لألسر الرعوية. س

، بفضل مسامهة الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل، حلماية أصول اخلاصلصندوق انفذة العمل االستباقي ل تنشيط
لألسر  )+Cashخالل توفري النقد واألعالف احليوانية ودعم الصحة احليوانية )من فاف آاثر اجلتبلور الثروة احليوانية قبل 
 .وواجرياند اتان، هنرو مانديرا، و غاريسا، مقاطعات الرعوية الضعيفة يف 

أشارت مناذج األرصاد اجلوية العاملية اليت حللها فريق اإلنذار املبكر وحتليل املخاطر التابع ، 2021ويف أبريل/نيسان  -50
للجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت إىل وجود خطر حدوث عجز يف هطول األمطار يف أمريكا الوسطى لألشهر التالية، 

جاء ذلك على رأس حتديث التصنيف و . سبتمرب/أيلول( مايو/أاير إىل)من  األولمع احتمال حدوث أتثري كبري على املوسم 
جائحة  والذي أظهر زايدة كبرية يف انعدام األمن الغذائي بسبب أتثريات آذار/ألمن الغذائي يف مارسراحل ااملتكامل مل

أنه  . وقد مت تصنيف التأثري احملتمل للجفاف املتوقع على األمن الغذائي على2020لعام  وموسم األعاصري 19-كوفيد
مرتفع، ال سيما يف املمر اجلاف ويف املناطق اليت ترتفع فيها مستوايت اهلجرة بسبب ارتفاع مستوى ضعف السكان. 

لصندوق اخلاص، بفضل مسامهة حكومة بلجيكا، لتوقع آاثر اجلفاف وختفيفها خالل انفذة العمل االستباقي ل تفعيل متو 
ساعد التدخل مزارعي الكفاف الضعفاء و الالحق.  املوسم األخرياملوسم األول ولضمان استمرار األنشطة الزراعية يف 
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، وتوفري دعم الصحة احليوانية وكذلك من خالل زايدة ختزين املياه وقدرات إدارة املياه وهندوراس وغواتيماال السلفادور يف
 املدخالت الزراعية احلرجة واملقاومة للجفاف.

، قضت ثالث سنوات متتالية من اجلفاف الشديد على احملاصيل وأعاقت مدغشقرويف منطقة اجلنوب الكبري يف  -51
 تشرين األول/يف أكتوبرو . ، مما تسبب يف حالة خطرية من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاألغذيةوصول الناس إىل 

 - 2020 تشرين الثاين/على املوسم الزراعي القادم )نوفمرب جراد مدغشقر الرّحال، كان من املتوقع أن يؤثر تفشي 2020
 مت تفعيلو (، مما يتسبب يف آاثر وخيمة على سبل العيش والتغذية واألمن الغذائي حلوايل مليون شخص. 2021 آذار/مارس

لصندوق اخلاص على الفور، بفضل دعم وزارة اخلارجية األملانية االحتادية، ملنع انتشار اجلراد املهاجر انفذة العمل االستباقي ل
مت إجراء ذلك ابلتعاون الوثيق و وبناء القدرات لعمليات املسح واملكافحة. للمنظمة، التقين والتشغيلي  الدعم من خالل

واملديرايت اإلقليمية للزراعة والثروة احليوانية.  ،املركز الوطين ملكافحة اجلراد، ومديرية وقاية النباتوزارة الزراعة، وال سيما  مع
يف املائة من مناطق التجمع،  60، قامت منظمة األغذية والزراعة وشركاؤها مبراقبة 2022 كانون الثاين/اعتبارًا من ينايرو 

في حاالت اندالع فكان من املتوقع أن متنع هذه اإلجراءات كارثة كربى: و هكتار من األراضي.  500 3وعاجلوا حوايل 
 يف املائة. 40اجلراد يف املاضي، وصلت خسائر احملاصيل إىل 

أتثر وابلفعل إىل نزوح اآلالف من األشخاص الضعفاء  ميامنارأدت األزمة السياسية يف ، 2021يف أبريل/نيسان و  -52
كان و سوق للسلع الغذائية األساسية. اليف أسعار  التصاعديةالقلق بشأن االجتاهات  إذكاء، مما ساهم يف همسبل عيش

املناطق اهلجرة من  تزايد( 1) ملا يلي: املتوقع حدوث مزيد من التدهور يف األمن الغذائي خالل األشهر التالية نتيجة من
تعطل مصادر و ( 2إىل الريف والضغوط ذات الصلة على األسر الفردية واملوارد املتاحة حملًيا مثل األرض واملياه؛ ) احلضرية

بفضل مسامهة وزارة اخلارجية و الدخل واخلدمات املصرفية، مما يهدد الوصول إىل املدخالت الزراعية للموسم الزراعي القادم. 
الوقت  ألسر الضعيفة يفا سبل عيشلدعم اللصندوق اخلاص، لتوفري العمل االستباقي لانفذة  األملانية االحتادية، مت تفعيل

استهدف التدخل األسر الضعيفة من خالل توفري املدخالت الزراعية و املناسب وختفيف اآلاثر على األمن الغذائي والتغذية. 
 التدريبات على املمارسات الزراعية اجليدة.ابإلضافة إىل 

مرتفًعا منذ هناية عام  La Soufrière املتعلق بربكانكان مستوى التأهب ،  وجزر غرينادينسانت فنسنت ويف  -53
، مت تنفيذ سلسلة من اإلجراءات االستباقية ابلتعاون الوثيق مع احلكومة للتخفيف من اآلاثر 2021عام  مطلعيف و . 2020

، أثبتت عالمات التحذير صحتها وحدث 2021 نيسان/يف أبريلو املدمرة احملتملة لثوران الربكان على سبل العيش الزراعية. 
ابلنظر إىل أن خطر حدوث املزيد من النشاط الربكاين ال يزال مرتفعا، قامت منظمة األغذية والزراعة و انفجار بركاين كبري. 

احليوانية يف الطرف صندوق اخلاص ملواصلة تنفيذ اإلجراءات االستباقية حلماية أصول الثروة بتفعيل انفذة العمل االستباقي لل
استهدف التدخل األسر املعيشية و الشمايل الشرقي من اجلزيرة، واليت كانت ضمن منطقة "اخلطر األمحر" األعلى خطورة. 

ا من خالل توفري مأوى للحيواانت ودعم صحة احليوان، فضاًل عن الدعم الفين تربية املاشية األكثر ضعفً يف اليت تعمل 
 ى املاشية وإمكانية تتبعها.لتحسني وضع العالمات عل

ألن احتمال كبري وجود إىل  2021 آب/أشارت التوقعات الصادرة يف أغسطس، اجلمهورية العربية السوريةويف  -54
، ابلتزامن مع موسم زراعة القمح يف املناطق املتضررة 2021مطار دون املتوسط يف النصف الثاين من عام يكون هطول األ

من املتوقع أن يكون أتثري نقص هطول األمطار على مزارعي القمح الضعفاء شديًدا، ال سيما يف أعقاب  كانو من األزمة. 
ت انفذة العمل سح، بفضل مسامهة وزارة اخلارجية األملانية االحتاديةو الفشل الواسع النطاق حملصول احلبوب البعلية. 

يكمل و يف الوقت املناسب للزراعة. بسرعة و  املقاومة للجفاف شراء وتوزيع بذور القمحبلمنظمة للصندوق اخلاص االستباقي ل
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من املتوقع أن تتمكن كل أسرة مستهدفة من إنتاج و اإلجراء أنشطة إعادة أتهيل مصادر املياه اجلارية يف نفس املناطق.  هذا
 طن من القمح بفضل هذا التدخل يف الوقت املناسب. 2حوايل 

  مكافحة اجلراد الصحراويبرانمج يف إطار انفذة التمويل املقدم  – 11اجلدول 

آبالف الدوالرات 
 الشريك يف املوارد نوع التدخل األمريكية

 املسامهة من آيرلندا

597 
الدعم الطارئ لتحسني املراقبة والسيطرة على غزو 

 كينيا اجلراد الصحراوي

 الشماليةمن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا املسامهة 

1 416 
االستجابة للجراد الصحراوي لتخفيف اآلاثر على 

األمن الغذائي وسبل العيش يف إثيوبيا والصومال 
 واليمن وغرب أفريقيا ومنطقة الساحل

 بوركينا فاسو، وتشاد،إثيوبيا، و 
، وكينيا، عاملًياو  والسنغال، والصومال،

 ومايل، وموريتانيا، والنيجر، واليمن
 اجملموع  013 2

 
 انفذة برانمج مكافحة اجلراد الصحراوي

مليون دوالر أمريكي منذ بداية  5.1تلقي مت لصندوق اخلاص، لانفذة برانمج مكافحة اجلراد الصحراوي يف إطار  -55
وكذلك  ،يرلندا الشماليةآيرلندا وهولندا وسويسرا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و آمن حكومات كندا و  احلملة

دوالر أمريكي يف عام  ماليني 1.4قدره مبلغ إضايف يتس ومؤسسة لويس دريفوس، مبا يف ذلك غميليندا بيل و مؤسسة  من
 .يرلندا الشماليةآمن اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  2021

حتقيق جناحات كبرية على مدى العامني املاضيني لقمع انتشار اجلراد الصحراوي، وهو أسوأ أزمة من نوعها ومت  -56
منذ عقود، وللتخفيف من آاثره على املزارعني والرعاة الضعفاء. ويعود الفضل يف ذلك إىل الدعم السخي ويف الوقت 

مببلغ إمجايل قدره  النداءيف املائة من  100راعة، الذين مولوا ملنظمة األغذية والز  29املوارد الـ يف شركاء الاملناسب من 
توفري و ( 2( تقدمي املساعدة الفنية والتشغيلية لعمليات املراقبة واملكافحة؛ )1مليون دوالر أمريكي لتمكني املنظمة من: ) 243

نية واإلقليمية على التعامل مع حاالت بناء قدرة اجلهات الفاعلة الوطو ( 3ملزارعني والرعاة املتأثرين؛ )اسبل عيش لدعم ال
 .، واحلفاظ عليهاتفشي مماثلة يف املستقبل

 2.3اجلهود اجلماعية اليت بذلتها منظمة األغذية والزراعة واحلكومات يف البلدان املتضررة على أكثر من وسيطرت  -57
خسارة  تمنعو شخص؛  ماليني 41.5كثر من ألعيش الالغذائي وسبل  لألمنماية ؛ وأمنت احلهكتار من األراضي ماليني

، وبناء من خالل التدريب وطورت القدرات القطرية واإلقليميةمليار دوالر أمريكي من احلبوب واحلليب؛  1.77ما يزيد عن 
طائرة للجنة مكافحة اجلراد الصحراوي، وإدخال وتعزيز العشرات من التقنيات  وشراءالطائرات ومراكز البحوث،  مدارج

 .اجلديدة
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االستجابة، مشل النداء العاملي ملنظمة األغذية والزراعة القرن األفريقي الكبري واليمن، وغرب أفريقيا ويف ذروة  -58
 عدد قليل فقط من النقاط الساخنة مع، ااآلن من هنايته وتقرتب الطفرةومنطقة الساحل، ابإلضافة إىل جنوب غرب آسيا. 

املنظمة من تعزيز وتسريع استجابتها الشاملة  ومتكنتاليت تتطلب مراقبة مستمرة.  الكربىالقرن األفريقي  منطقة يف املتبقية
 .لصندوق اخلاصلانفذة برانمج مكافحة اجلراد الصحراوي استخدام أموال ألزمة اجلراد الصحراوي بفضل 

 االستنتاجات -ا خامسا 

 .استجابتها على املستوى القطرييف ستمرارية االو  إمكانية التنبؤزايدة تؤدي إىل الصندوق اخلاص املنظمة أبداة يزّود  -59
 السكانسريعة وعالية األثر إىل طارئة مساعدة قدمي تالكفيلة باملنظمة ابلوسائل اخلاص تزّود املسامهة يف الصندوق إن و 

السلسلة ، مبا يف ذلك األزمات املمتدة والكوارث الطبيعية وأزمات بفعل الصدمات على أنواعهااملتضررين  اضعفً  شداأل
توسع وقع يسمح هلا أبن يف مها ضعت، و ةاستجابما تقوم به من  تها يفمرونزايدة سرعتها و ن املنظمة من كّ  كما مت.  الغذائية
. وال يزال النهج يركز وقوع كارثة ماهائلة بعد سريعة و زايدة تزداد فيها االحتياجات أوقات قدراهتا التشغيلية بسرعة يف نطاق 

 جملاالت الرئيسية ذات األولوية، ومعاجلة القضااي الشاملة والعمل مع الشركاء.النتائج عرب ا على
الصندوق اخلاص حتديد ودمج خمتلف احتياجات النساء والرجال والفتيان والفتيات ومواطن القوة  تدخالتوتتوىل  -60
تدخالت الصندوق اخلاص األسر اليت تعيلها نساء يف االستجابة حلاالت  يهم. وي وىل اهتمام خاص لضمان أن تدعملد

الطوارئ، وتعميم التكنولوجيات واملمارسات اليت حتول دون وقوع الكوارث وختفف من حدة أثرها مع العمل يف الوقت ذاته 
ريب وكذلك زايدة وصوهلن على التقليل من عبء العمل امللقى على كاهل النساء، وتعزيز وصوهلن إىل املعلومات والتد

 املوارد واألصول اإلنتاجية. إىل
احملفزة، واإلجراءات االستباقية واعتماد هنج املتجددة يف الوقت املناسب، واملخصصات السلف املقدمة وبفضل  -61

قليمية مما أدى إىل تعزيز القدرات احمللية واإل على االستجابةاملنظمة براجمي، عمل الصندوق اخلاص على تسريع قدرات 
فقدان  محاية املاليني من األسر الريفية والرعوية من إىل ويف هناية املطاف اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية،والوطنية ملكافحة 

 .سبل عيشها والوقوع يف حمنة
اجلهود  ظمة يفنملإىل تعزيز دور ا للصندوق اخلاص هذا العام، العمل االستباقيأدت الزايدة الكبرية يف انفذة ، وأخريًا -62

تدهور األمن الغذائي أمًرا استباق  عدّ ي  و اختبار وتوسيع نطاق هنج العمل االستباقي ملنع األزمات الغذائية. من أجل العاملية 
من حيث  فعاالً  االستباقيي عّد العمل و أمنهم الغذائي. لتحقيق ووسائل إعالة أنفسهم و  األشخاص حلماية سبل عيشضروراًي 

مقابل كل دوالر استثمرته وتبنّي األدلة اليت مت إعدادها على مدى السنوات املاضية أن العائدات اليت جنتها األسر،  .كلفةال
. اليت مت جنيها ، من حيث اخلسائر اليت مت جتنبها والفوائد اإلضافيةةمريكياأل اتدوالر من ال 7.1و 2.5املنظمة، تراوحت بني 

تصبح قبل أن مقابل املال اليت ينطوي عليها التحرك قيمة ية عامة حاسة األمهية عن الرؤ هذه الدراسات التجريبية تقدم و 
 . إنسانية توقعة كارثةً املزمة األ

 


