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 املوجز

 منظمة األغذية والزراعة (الصندوق اخلاص) حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل  صميّكن الصندوق اخلا
ألغذية دقة اباحملواملخاطر الطوارئ ملواجهة حاالت راءات سريعة وفعالة من اختاذ إج) املنظمة(لألمم املتحدة 

يتم أتمني لتقدمي سلف مبجرد أن رأس املال العامل ) 1: (هيثالثة مكو�ت ن لصندوق ميتألف او . والزراعة
ء بدإعادة  وأماية سبل العيش وذلك من أجل املبادرة فوًرا إىل شراء مدخالت حلشريك يف املوارد، تعهد 

املنظمة يف مشاركة حساب متجدد لدعم و ) 2(؛ ة مافورية ألزمة األنشطة الزراعية أو املسامهة يف استجاب
االت قطرية املعنية حبنشاء وتعزيز قدرات الفرق الالقيام بشكل مبكر إبتقدير االحتياجات ووضع الربامج و 

مكّون و ) 3(؛ (توسيع نطاقها) 3ى من املستو  1حلاالت الطوارئ أنشطة التأهب واالستجابة يفالطوارئ، و 
ة سرتاتيجيمن الناحية االتعبئة املوارد لدعم إطار براجمي حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق أو يكّمل توىل براجمي ي

 وكذلك �فذة العمل االستباقي، "قدرة االستجابة لتوفري املدخالت الزراعية"�فذة  مبا يف ذلك الربامج اجلارية
 .نظمةمستوى امل نذارات املبكرة علىاإلالناشئة عن 

  359.5 مبلًغا قدره ،2022كانون األول /ديسمرب 31وحىت  2004يف عام  إنشائهمنذ  ،اخلاصتلقى الصندوق 
برامج تنفيذ ماليني دوالر أمريكي ل 154.4مبلغ  الرب�مجإعداد يف إطار مكّون  صخصّ . و دوالر أمريكي نييمال

الكوارث املفاجئة، واالستجابة لظاهرة النينيو و  بة حلاالت طوارئ اجلراد الصحراوي،ستجاتتعلق ابال(واسعة النطاق 
 إنفاقوّمت  ؛)على سبيل املثال 19-وجائحة كوفيد ،نفلونزا الطيور الشديدة اإلمراض، واألزمات املمتدةأاملناخية، و 

 22.1 ومبلغ زراعية؛الدخالت امل دوالر أمريكي يف إطار بر�مج �فذة قدرة االستجابة لتوفريني يمال 79.4مبلغ 
يف إطار مكّون  ني دوالر أمريكييمال 37.5خدم مبلغ ستُ وا مليون دوالر أمريكي يف إطار �فذة العمل االستباقي.

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

 (توسيع نطاقها). 3الطوارئ من املستوى 

  العامل مكّون رأس املال يف إطار  دوالر أمريكي مليون 582.2توفري مبلغ اخلاص، مت  الصندوقإنشاء منذ
بلغ و . خالل الفرتة املشمولة هبذا التقريرأمريكي  دوالر نييمال 87.3ُقّدم منه لتمويل مشاريع طارئة فورية، 

 .دوالر أمريكي مليون 37.1 مبلًغا قدره 2022كانون األول /ديسمرب 31 إمجايل السلف املستحقة الدفع يف

  مليون دوالر أمريكي.  13.1ما مقداره  2022كانون األول /ديسمرب 31 يفبلغ الرصيد النقدي للصندوق اخلاص
 املستوى املرتفع للتقدم احملرز يف دعم البلدان املتضررة من حاالت اجلفاف. ااملنخفض نسبيً ويعكس هذا الرصيد 

  بعض  أقد تطر  ،عداد هذه الوثيقةإكانت ال تزال جارية عند  2022حساابت �اية سنة غالق إنشطة أ نّ أمبا
 .2022ىل الصندوق اخلاص خالل سنة إفيد عنها ابلنسبة أرقام النهائية اليت التغيريات على األ

 

 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
                                                      

 ة النطاق اليت تتطّلب استجابة املنظمة.الكوارث واألزمات املفاجئة والواسع 1
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  فحسبتُقّدم هذه الوثيقة لغرض اإلحاطة. 
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 معلومات أساسية – أوًال 
، عن أتييدها إلنشاء الصندوق 2003�ر أ/جلنة املالية، يف دورهتا الثانية بعد املائة اليت ُعقدت يف مايوأعربت  -1

املنظمة من اإلسراع يف بدء عمليات  نميكّ "  مبا) الصندوق اخلاص(اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل 
الطوارئ من خالل املشاركة يف أنشطة تقييم االحتياجات املشرتكة بني الوكاالت وتنسيقها وإنشاء وحدة للتنسيق يف 

ئ لتقدمي املساعدة الزراعية مع املعدات اللوجستية الالزمة، وإعداد إطار براجمي ومشاريع، وتقدمي سلف حاالت الطوار 
 2".يف ما يتعلق بشراء املدخالت الشركاء يف املواردمتويل فور احلصول على تعّهد من أحد 

بفضل األموال اليت قدمها  مت االضطالع هباهذا التقرير السنوي وصًفا موجزًا للعمليات الرئيسية اليت  ويقّدم -2
ويتضمن التقرير بيا�ت مالية . 2022كانون األول /ديسمرب 31األشهر االثين عشر املنتهية يف  خاللالصندوق اخلاص 

 .منذ بدء تشغيل الصندوق اخلاصتغطي هذه الفرتة تغطي هذه الفرتة، وكذلك بيا�ت 

 تركيبة الصندوق اخلاص – ااثنيً 
املال العامل لتقدمي سلف مبجرد أن يتم أتمني تعهد شريك يف رأس ) 1: (هيثالثة  تالصندوق من مكو�يتألف  -3

املسامهة يف  األنشطة الزراعية أو املوارد، وذلك من أجل املبادرة فورًا إىل شراء مدخالت حلماية سبل العيش أو إعادة بدء
دير االحتياجات ووضع الربامج والقيام بشكل وحساب متجدد لدعم مشاركة املنظمة يف تق) 2(استجابة فورية ألزمة ما؛ 

حلاالت الطوارئ من  مبكر إبنشاء وتعزيز قدرات الفرق القطرية املعنية حباالت الطوارئ، ويف أنشطة التأهب واالستجابة
نطاق أو ومكّون براجمي يتوىل تعبئة املوارد لدعم إطار براجمي حلاالت الطوارئ الواسعة ال) 3( ؛3)توسيع نطاقها(3املستوى 

�فذة ، وكذلك "قدرة االستجابة لتوفري املدخالت الزراعية"يكّمل من الناحية االسرتاتيجية الربامج اجلارية من خالل �فذة 
 .الناشئة عن اإلنذارات املبكرة على مستوى املنظمة العمل االستباقي

 مكو�ت الصندوق اخلاص ونوافذه - 1اجلدول 

 املكّون الرباجمي

ج الواسعة النطاق (كالكوارث �فذة الربام •
الطيور الشديدة  املفاجئة، وأنفلونزا

، ظاهرة النينيو الساحل اإلمراض، ومنطقة
 األزمات املمتدة وجائحةو املناخية، 

 )على سبيل املثال 19-كوفيد
قدرة االستجابة لتوفري مدخالت  �فذة •

 زراعية
 العمل االستباقي �فذة •

 املتجدد احلساب مكّون

الطوارئ  حاالت يف يقالتنس �فذة •
 وقدرات االستجابة

ووضع  االحتياجات تقدير �فذة •
  الربامج

 حلاالت واالستجابة التأهب �فذة •
توسيع ( 3 املستوى من الطوارئ
 )نطاقها

مكّون رأس املال 
 العامل

لتمكني  الّسلف •
االستجاابت 

 السريعة

                                                      
 .FC 102/14الوثيقة  2
 الكوارث واألزمات املفاجئة والواسعة النطاق اليت تتطّلب استجابة على مستوى املنظمة. 3
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 بدء متكني املنظمة منمن خالل  الت الطوارئمع حافاعل الوقت املطلوب للترأس املال العامل  مّكونويقّلص  -4
خالل متكني ، من ويساعد هذا املكّون. من الشركاء يف املواردتمويل 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 كّونمويدعم  -5
ومن خالل . وتنسيقهافنًيا برامج استجابة سليمة وضع على االستجابة، و  ةا للسكان املتضررين، وتعزيز القدر األشد إحلاحً 

للتحد�ت االستثنائية اليت تواجه  من التأّهباملنظمة  تمكنت، 3�فذة التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى 
 .(وتوسع النطاق) وأن تستجيب هلا 3القطاع الزراعي خالل حالة طارئة من املستوى 

الحتياجات ا مع صميمها لتتناسبميكن تذات وترية أسرع وطابع براجمي أكرب توفري مساعدة  املكّون الرباجميل ويسهّ  -6
للمناطق وفًقا  األنشطة والدعمكييف ملرونة الالزمة لتااألموال الذي يعتمده الصندوق اخلاص مجع �ج  ويوفر يف امليدان.املتطورة 

 ،التكّيف مع تغّري األوضاع ميّكن النهج الرباجمي العمليات منكما .  كرباالحتياجات أتكون حيث اجلغرافية واجملاالت املواضيعية 
الرباجمي �فذة املكون شمل كما ي.  أقرب وقت السكان املتضررين يفإىل ة األنسب املساعدضمان وصول لنشطة يبّسط األإذ 
وتسليمها املدخالت لشراء العمليات الفورية إىل مجعها ، اليت توّجه األموال اليت مت "قدرة االستجابة لتوفري املدخالت الزراعية"
مبجرد العمل يف وقت مبكر  ، تتمكن املنظمة منل االستباقيعمومن خالل �فذة ال. ا فيهاا حامسً عنصرً  عامل الوقتاليت ميثل و 

 سبل العيش.تقويض قبل  وشيك، قبل تكبد القطاع الزراعي خسائر الكارثة أوهتديد حتديد 

 الصندوق اخلاص واردم – ااثلثً 
 359.5عها إىل جممو  وصل مبالغ ،2004نيسان  / منذ إنشائه يف أبريل اخلاص، الصندوقتلقى  -املتحصالت  -7

 نييمال 9.5دوالر أمريكي، مبا يف ذلك  مليون 261.1 مبلغ 2اجلدول يف  املدرجوناألعضاء  قدمو . دوالر أمريكي نييمال
. املوارد قاموا بنقل أرصدة مشاريع حاالت طوارئ منتهية إىل الصندوق اخلاصمن أصحاب قدمها شركاء  أمريكي دوالر

دوالر  نييمال 24.5 اخلاص بلغت ودائع الصندوق، 2022رب/كانون األول ديسم إىلالثاين  يناير/كانونمن فرتة الخالل و 
 .أمريكي

 

 متحصالت الصندوق اخلاص - 2اجلدول 

كانون /ديسمرب - الثاينكانون /يناير
  2022األول 

 )األمريكية الدوالراتالف آب(

 إنشاء الصندوق  منذ
 اجلهات املسامهة )األمريكية الدوالراتالف آب(

 الياأسرت  218 111
 النمسا 131 1 0
 بلجيكا 084 74 611 5
 كندا 229 12 857
 شيلي 5 0
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 الصني 500 0
 اجلمهورية التشيكية 36 0
 فنلندا 747 3 0
 فرنسا 539 9 43
 أملانيا 549 7 487 3
 اليو�ن 227 0
 الكرسي الرسويل 30 0
 آيرلندا 424 7 0
 إيطاليا 490 1 0
 الياابن 430 0
 ناألرد 60 0
 الكويت 50 0
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 14 0
 لكسمربغ 8 0
 مالطا 43 20
 مو�كو 59 0
 هولندا 681 9 0
 نيوزيالندا 13 0
 النرويج 175 44 703 9
 الربتغال 43 43
 )000 5جهات أخرى (أقل من  41 0
 اململكة العربية السعودية 377 1 0
 سلوفينيا 53 53
 أفريقياجنوب  452 0
 مجهورية كور� 76 76
 إسبانيا 520 0
 السويد 755 42  111 4
 سويسرا 942 4 0

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  105 38 0
 الشمالية

 األعضاء جمموع 107 261 116 24
 مؤسسة بيل ومليندا غيتس 000 10 0
 تكاليف التشغيل املباشرة 468 86 0
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  .العام احلساابتجمّمعة من سجالت فرعية ومطابقة لدفرت : املصدر – 2022كانون األول /ديسمرب 31 حىت
ضرورية للتشغيل  2022يف عام  ، كانت املوارد اليت مت تلقيهاهلا العدد املتزايد من األزمات واالستجاابتويف ضوء  -8

وغري  املخصصة مبا يف ذلك املسامهات شبه ،مما أاتح استجابة سريعة وعلى نطاق واسع ،رأس املال العامل ملكّونالفعال 
يضمن مرونة وكفاءة كاملة مبا مليون دوالر أمريكي،  75 املتوخى وقدرهدف اهلبذل جهود إضافية لبلوغ  تعّني املخصصة. وي

 .يوفر أداة للتعامل مع ثالث أزمات متزامنة واسعة النطاقو خلاص للصندوق ا
  

 ويس دريفوسمؤسسة ل 327 220
  جمموع األمم املتحدة 559 1 160
 املتحصلة املبالغ جمموع  461 359 496 24
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 استخدام أموال الصندوق اخلاص – ارابعً 
إطار مكّون رأس املال العامل بعد أتكيد  يف لعدد من املشاريع ةدوالر أمريكي كسلف مليون 582.2مبلغ تقدمي ّمت  -9

دوالر  مليون 37.1 يظل مبلغهذا املبلغ، أصل ات النقدية. ومن ملسامهصيل اقبل حتذلك ولكن  لتعهدهمالشركاء يف املوارد 
 أمريكي غري مسدد، ابنتظار حتصيل أموال الشركاء يف املوارد.

 مبلغ مسامهة، جرت املوافقة علىقّدم كالذي  دوالر أمريكي نييمال 359.5مبلغ أصل ومن  -10
دوالر أمريكي يف إطار  مليون 256لغ إمجايل قدره مت ختصيص مبو . إطار احلساب املتجدد يفأمريكي  دوالر نييمال 53.3

ميكن االطالع على و إطار النافذة املواضيعية واإلقليمية.  يفدوالر أمريكي  ماليني 154.3 مبلغصرف منه املكون الرباجمي، 
 .3اجلدول تفاصيل استخدام األموال يف 

 -كانون الثاين /يناير
 2022كانون األول /ديسمرب

 )ت األمريكيةآبالف الدوالرا(

 اخلاص الصندوقمنذ إنشاء 
 )آبالف الدوالرات األمريكية(

 مكّو�ت التمويل -3اجلدول 

 السلف  

 مكّون رأس املال العامل  

 جمموع مبالغ السلف خالل الفرتة  184 582  337 87

 املبالغ املسددة من السلف خالل الفرتة  089 545  525 57

 ةسدداملالسلف غري   095 37 
 االستخدامات  

 وتعزيزها وحدة تنسيق العمل حلاالت الطوارئ نشاءإ  190 20  34

 الربامج وضعتقييم االحتياجات ومهام   287 17  233

 واالستجابة هلا 3التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى   847 15  0

 احلساب املتجددمكّون جمموع   324 53  267

 املكّون الرباجمي  

 �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية  432 79  403 11

 العمل االستباقي�فذة   140 22  057 4

 النافذة املواضيعية واإلقليمية  

 محلة مكافحة اجلراد 105 51 0

 محلة مكافحة أنفلونزا الطيور 928 45 0

  املدارية وأعاصري التيفون األعاصري 598 15 0
 ريقي (برامج إقليمية)القرن األف 748 13 0
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 مكون رأس املال العامل –ألف 

خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، لدعم  اخلاص، دوقيف املائة من سلف الصن 80 جرى ختصيص نسبة –السلف  -11
 . 4اجلدول كما هو مبني يف وكالة التنمية الدولية التابعة للوال�ت املتحدة األمريكية والبنك الدويل   مشاريع ممولة من

 املوارد صحابأن مسلف الصندوق اخلاص املمولة من الشركاء  - 4اجلدول 

 املسرتدة املبالغ
 )الرات األمريكيةالف الدو آب(

 السلف
 )الف الدوالرات األمريكيةآب(

 املوارد احبص الشريك

 * مجهورية أفريقيا الوسطى 0 813 4
 املفوضية األوروبية 560 766
 فرنسا 120 1 120 1
 أملانيا 850 4 850 4
 * غينيا بيساو 400 400
 الكويت 300 0
 إيطاليا 0 500 1
 * مدغشقر 000 2 000 2
 * الصومال 030 7 700 6
 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 000 1 500
 الوال�ت املتحدة األمريكية 012 70 812 34
 املنظمة العاملية لصحة احليوان 65 65
 اجملموع 337 87 525 57

 التمويل من البنك الدويل *

 احلملة اخلاصة ابلتسو�مي 002 10 0

 األزمات املمتدة 786 4 0

 ظاهرة النينيو 552 4 0

 الساحل األفريقي (برامج إقليمية) 552 3 0

 19-جائحة كوفيد 934 2 0

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

 اجملموع الفرعي للنافذة املواضيعية واإلقليمية 374 154 0

 ةالرباجمي تاجملموع الفرعي للمكّو� 946 255 460 15
 مجايل لالستخداماتاجملموع اإل 270 309 727 15

 رصيد الصندوق اخلاص 093 13 
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 يف 87أكثر من النكا ومثّلت  الصومال وسريهامة تُغطي إثيوبيا و بصورة رئيسية برامج املقدمة  السلفودعمت  -12
هو مبّني يف  ، كما2022األول  كانون/ديسمرب 31و 2022الثاين  كانون/يناير 1بني املقدمة  السلفجممل  من املائة

 .5اجلدول 

 السلف املقدمة من الصندوق اخلاص إىل الربامج القطرية - 5اجلدول 

 ملسرتدةااملبالغ 
 )كيةآبالف الدوالرات األمري(

 لسلفا
 البلد )آبالف الدوالرات األمريكية(

 أفغانستان 300 500 1
 مجهورية أفريقيا الوسطى 0 813 4
 إثيوبيا 700 11 700 11
 اعامليً  475 5 475 5
 غينيا بيساو 400 400
 مدغشقر 000 2 000 2
 الفلبني 000 1 500
 الصومال 362 55 032 20
 جنوب السودان 800 1 800 1
 النكا سري 100 9 100 9
 تيمور ليشيت 200 0
 �م تيفي 0 206
 اجملموع 337 87 525 57

أدى انعدام األمن والصدمات فقد حالة إنسانية معقدة.  إثيوبياواجهت منطقة تيغراي يف ، 2022خالل عام  -13
واسع النطاق لألنشطة الزراعية إىل تعطيل  19-وجائحة كوفيدالبيئية املتكررة واآلاثر املتبقية النتشار اجلراد الصحراوي 

القدرة دون من و . اجملتمعات األكثر ضعفً يف اوسالسل اإلمدادات الغذائية، مما أثر سلًبا على سبل العيش واألمن الغذائي 
لوصول يف الوقت املناسب إىل مدخالت اإلنتاج الرئيسية، وخاصة البذور احملسنة واألمسدة، كان املزارعون يتوقعون على ا
ا كبريًا يف اإلنتاج. واستجابة لذلك، ركزت منظمة األغذية والزراعة وأعضاء جمموعة األمن الغذائي بشكل خاص اخنفاضً 

، وهو أهم موسم زراعي ملعظم املزارعني يف تيغراي. ويف هذا السياق، مكنت هاوتوزيع املهرعلى شراء األمسدة والبذور ملوسم 
. وكانت مسامهة الصندوق اخلاص هاشراء البذور احملسنة واألمسدة وتوزيعاخلاص املنظمة من تسريع عملية  الصندوقسلف 

، وابلتايل حتسني األمن الغذائي وقدرة السكان املتضررين من هاوتوافر  ةاحمللي األغذيةحامسة األمهية يف ضمان استمرار إنتاج 
 .األزمات يف املنطقة على الصمود

سم األمطار املتتالية وظاهرة "النينيا"، من بني عوامل تفاقم نتيجة للجفاف الشديد وفشل موا، 2022ويف عام  -14
تعاونت منظمة األغذية والزراعة والشركاء يف اجملال و . الصومالأخرى، كان من املتوقع أن تتدهور ظروف األمن الغذائي يف 

صندوق اخلاص، السلف بفضل و اإلنساين مع حكومة الصومال لتوسيع نطاق االستجابة اإلنسانية على وجه السرعة. 
توزيع حزم و متكنت املنظمة من توسيع نطاق التدخالت القائمة على النقد اليت تستهدف اجملتمعات الريفية الضعيفة؛ 
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إعادة أتهيل و توفري العالج يف حاالت الطوارئ للماشية ومدخالت اإلنتاج احليواين؛ و املدخالت الزراعية للتعايف املبكر؛ 
 ت سلفصغار الصيادين من خالل توفري أدوات الصيد والتجهيز. وعالوة على ذلك، دعم أصول اجملتمع املنتجة؛ ودعم

وكذلك إدارة خماطر الفيضا�ت ، الصندوق اخلاص توفري املعلومات والتحليالت يف الوقت املناسب عن ظروف األمن الغذائي
 ى األدلة بشأن الفيضا�ت واجلفاف.وتوفري املعلومات القائمة عل ،واجلفاف من خالل نظم اإلنذار املبكر املعززة

حدثت أسبل عيش اجملتمعات الريفية و  سري النكاهددت آاثر األزمة االقتصادية يف ، 2022وخالل عام  -15
بسبب عدم توافر األمسدة  اتنازليً  ااجتاهً  اإلنتاج الزراعي ابلفعل هدشعالوة على ذلك، و الوطين.  الغذائينظام ال اختالالت يف

سية األخرى. ويف هذا السياق، ركزت استجابة املنظمة على محاية سبل العيش الريفية ومدخالت اإلنتاج الزراعي األسا
ت سلف الصندوق لالستجابة، مكَّن ا. ودعمً يف الوقت املناسبمن خالل توزيع املدخالت  األغذيةوز�دة قدرات إنتاج 

بفضل الصندوق اخلاص، متكن . و وتوزيعها ومورات البواتس والسوبر فوسفات الثالثي اليور�ملنظمة من شراء اخلاص ا
 غري املقشور) من استئناف اإلنتاج وحتسني األمن الغذائي جملتمعاهتم. (وخاصة مزارعي األرزّ   سري النكايفاملزارعون 

 مكّون احلساب املتجدد -ابء 

حاالت يف خرباء إيفاد التابع للصندوق اخلاص،  احلساب املتجدد ملكّونالتنسيق يف حاالت الطوارئ فذة تيّسر � -16
 بّني يو . قصرية األجل ية، وكذلك تعزيز الفرق احلالية لدعم أنشطة إضافية أو لسد ثغرات متويلعلى وجه السرعة الطوارئ
 .البلدانحبسب املوارد ختصيص  6اجلدول 

ت يف إطار تقييم االحتياجا اأمريكيً  ادوالرً  308 356الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدويل مببلغ سامهت وقد  -17
املتجدد لتقييم االحتياجات وتنسيق  مكون احلسابيف إطار  اأمريكيً  ادوالرً  703 086مت ختصيص مبلغ و وتنسيق الطوارئ. 

 الطوارئ من املسامهة الواردة من النرويج.
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 تنسيق الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ - 6اجلدول 

  ملوافق عليهاا املخصصات
 الف الدوالرات األمريكية)آب(

 لبلدا

 ستانأفغان 8
 بنغالديش 130
 بوركينا فاسو 30
 مجهورية أفريقيا الوسطى 206
 مجهورية الكونغو الدميقراطية 30
 جيبويت 95
 شرق أفريقيا 329
 �م وبنغالديش) تيبلدان آسيا (الفلبني وفي 50
 هاييت 10
 هندوراس 35
 العراق 20
 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب 50
 مايل 200
 ورية مولدوفامجه 45
 مبيقاموز  214
 النيجر 116
 نيجري� 30
 ابكستان  31
 املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ 48
 املكتب اإلقليمي للشرق األدىن ومشال أفريقيا 57
 الصومال 30
 جنوب السودان 30
 سري النكا 60
 املكتب اإلقليمي الفرعي لغرب أفريقيا 89
 فرعي لوسط أفريقيااملكتب اإلقليمي ال 30
 املكتب اإلقليمي الفرعي لشرق أفريقيا 45
 املكتب اإلقليمي الفرعي ألمريكا الوسطى 28
 املكتب اإلقليمي الفرعي للجنوب األفريقي 121
 اجلمهورية العربية السورية 45
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 تركيا 132
 أوكرانيا 27
 أفريقيا الغربية والشرقية 95
 اجملموع  466 2

 ستهلّ مأنشطة تقييم االحتياجات يف  متويل ،املتجدد للحسابتقييم االحتياجات ووضع الربامج  فذة�وتتوىل  -18
 السريعة لالستجابة امجبر  صياغة أجل منلدعم املنظمة وشركائها يف احلصول على املعلومات الالزمة وذلك  ،األزمات

 ولصياغة الحتياجاتاتقييم لنّفذت عمليات  لتقرير،ا هبذا املشمولة الفرتة خاللو . واسرتاتيجيات للصمود على املدى األطول
 .7اجلدول يف  الواردة البلدان يف الربامج

 
 خمصصات بعثات تقييم االحتياجات - 7اجلدول 

  املعتمدة املخصصات
 الف الدوالرات األمريكية)آب(

 البلد

 بوركينا فاسو 26
 كامريونال 12
 مجهورية أفريقيا الوسطى 10
 تشاد 58
 ومبياكول 45
 مجهورية كونغو الدميقراطية 115
 إكوادور 20
 إثيوبيا 16
 غواتيماال 43
 هاييت 81
 القرن األفريقي 40
 قريغيزستان 10
 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 47
 مدغشقر 126
 مجهورية مولدوفا 65
 نيجري� 206
 ابكستان 9
 بريو 30
 الساحل 100
 جنوب السودان 16
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 نوب األفريقياجل 100

50 
مبيق وزامبيا ابلدان اجلنوب األفريقي (مالوي ومدغشقر وموز 

 وزميبابوي)
 سري النكا 95
 السودان 58
 اجلمهورية العربية السورية 85
 طاجيكستان 32
 تونغا 54
 أوغندا 59
 أوكرانيا 218
 غرب أفريقيا ومنطقة الساحل 199
 اجملموع 025 2

 ، خصص الصندوق اخلاص أمواًال الربامجووضع  تقييم االحتياجات، و تنسيق الطوارئ�فذيت ار كل من يف إطو  -19
 وابكستان والعراق وهاييت ومجهورية أفريقيا الوسطى من البلدان مبا يف ذلك بوركينا فاسو ددعلدعم جمموعة األمن الغذائي يف 

 مليات تقييمعاجملموعات وموظفي إدارة املعلومات، إىل جانب دعم وجنوب السودان. ومشل ذلك التمويل لدعم منسقي 
بتغطية أربع بعثات عاجلة لفريق  2022قام الصندوق اخلاص يف عام و احتياجات جمموعة األمن الغذائي والبعثات املفاجئة. 

البعثات اهلدف من  متثلو دعم جمموعة األمن الغذائي العاملي يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وهاييت وجنوب السودان. 
(يف مجهورية أفريقيا الوسطى وهاييت)، وتعزيز فريق جمموعة األمن الغذائي يف ابكستان (يف أعقاب  الثغراتد العاجلة يف س

مشاريع خمتارة للرتابط القائم بني وتنفيذ استعراض تشاركي ومترين تعليمي خلمسة  ،)2022الفيضا�ت الشديدة يف عام 
البعثات املفاجئة، عزز املوظفون آلية التنسيق على خالل أثناء سد الثغرات و و . ية واإلمنائية املتصلة ابلسالماملسائل اإلنسان

، وعززوا جهود املناصرة، وسامهوا يف صياغة نظرة والتحليل مليات التقييمع، ودعموا تنسيق الوطينشبه و املستويني الوطين 
تجابة اإلنسانية، والنداءات العاجلة. كما ساهم الصندوق اخلاص يف متويل االحتياجات اإلنسانية، وخطط االس بشأنعامة 

من بني أمور  - إدارة املعلومات وموظفقاد و وظائف املنظمة البحرية الدولية يف بوركينا فاسو والعراق ملدة عشرة أشهر. 
 منتجات املعلومات الرئيسية الثغرات وخرائط تواجد الشركاء، من بني مليات حتليلعمنتجات إدارة املعلومات مثل  -أخرى 

 األخرى.

البيا�ت  لرصدأحد األمثلة اجلماعية هو ختصيص األموال إلجراء دراسات استقصائية وعالوة على ذلك، كان  -20
 .الربامج ووضع�فذة تقييم االحتياجات يف إطار ، والسودان وهاييت وغواتيماال وكولومبيا يف تشاد حاالت الطوارئيف 

لضغط إضايف من خالل  يف هذه البلدان اخلمسة، وقد تعرضت األمن الغذائي هشةالزراعية والغذائية وحالة  النظمتعترب و 
ميكن  ،ويف الوقت املناسب ودقيقة بيا�ت عالية اجلودةوتوفر البيا�ت يف حاالت الطوارئ، . 2022تفاقم األزمات يف عام 

توفر املسوح األسرية معلومات مهمة الستهداف و على الصمود.  اختاذ إجراءات بشأ�ا لتصميم برامج الطوارئ والقدرة
الرتكيز  يعدّ و عن نقاط الدخول الرباجمية بناًء على االحتياجات اليت مت حتليلها.  ، فضًال ضعفاملناطق والفئات السكانية األ

لالجتاهات، مما قد يؤدي إىل حمفزات األمن الغذائي ويتيح فهًما أفضل  نظمعلى سبل العيش الزراعية أمرًا فريًدا يف مشهد 
للمكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعة لتعبئة موارد  ةمفيد اأ�ت البيا�ت يف حاالت الطوارئ أثبتو . للعمل االستباقي
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على نطاق واسع لتطوير املقرتحات. البيا�ت يف حاالت الطوارئ على سبيل املثال، يف كولومبيا، مت استخدام و جديدة. 
ابلتعاون الوثيق مع املكاتب اإلقليمية ملنظمة  بشأن البيا�ت يف حاالت الطوارئ ابإلضافة إىل ذلك، جيري تطوير أنشطةو 

مراحل األمن الغذائي، وجمموعات األمن الغذائي مع وجود موارد بشرية لتصنيف والتصنيف املتكامل األغذية والزراعة، 
ابلفعل تنفيذ عدة جوالت من الرصد حيث تعمل املنظمة من خالل اتفاقيات  مؤهلة من منظمة األغذية والزراعة. وقد مت

اإلنذار املبكر الوطنية واملنظمات غري احلكومية) ابإلضافة إىل مقدمي اخلدمات  ونظممع شركاء حمليني (مثل وزارات الزراعة 
من الغذائي وحتليل الزراعة وتعزيز الروابط مع ألللنظام اإليكولوجي لة رصة قويالبيا�ت يف حاالت الطوارئ فثل ومتالعامليني. 

أصحاب املصلحة على خمتلف املستو�ت مبا يف ذلك اجلهات املاحنة ووزارات الزراعة وإدارة الكوارث وجمموعة األمن الغذائي 
 على املستويني العاملي والوطين.

أعقاب  طار احلساب املتجدد يفضمن إواالستجابة هلا  3�فذة التأهب حلاالت الطوارئ من املستوى وأنشئت  -21
تدابري التأهب ) 1: (التاليني لني. وتركز هذه النافذة على اجملا4مصادقة جلنة املالية عليها يف دورهتا السابعة واألربعني بعد املائة

وارئ واالستجابة حلاالت الط) 2(واألنشطة اليت تعزز قدرة املنظمة على االستجابة حلاالت الطوارئ الواسعة النطاق؛ 
 .والتأّهب على مستوى املنظمة 3املستوى  من
والتأّهب على مستوى  3الستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى ااألموال املخصصة يف إطار جمال "وتدعم  -22

تخصيص بتعهد أنه العلى " إجراءات االستجابة الفورية اليت تتخذها املنظمة على أساس "عدم الندم" الذي يُعرف املنظمة
خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، متت و  الستجابة.لفصلة لالحتياجات وخطط م مليات تقييمعظل عدم وجود  موارد يف

 يف أوكرانيا.الطوارئ نشطة االستجابة حلاالت أل ندم"موارد على أساس "عدم الختصيص املوافقة على 

 
 املنظمةوالتأهب على مستوى  3خمصصات االستجابة حلاالت الطوارئ من املستوى  - 8اجلدول 

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

 أوكرانيا 500

 اجملموع 500

اللجنة  مدراءاستجابة املنظمة يف أوكرانيا، بعد موافقة لدعم  3مت ختصيص أموال الصندوق اخلاص من املستوى  -23
(بروتوكوالت توسيع  التابعة للجنة لتنشيط إجراءات تنشيط الطوارئ على مستوى املنظومةالدائمة املشرتكة بني الوكاالت 

املؤسسي  توسيع النطاقالنطاق). وابستخدام أموال الصندوق اخلاص، حشدت املنظمة بسرعة املوارد الداخلية ووزعتها لدعم 
مل إىل جانب الدعم اإلداري والتقين لصياغة الربامج مت تقدمي الدعم اإلداري الشاو واالستجابة لألزمة اإلنسانية يف البلد. 

 .دواملشاريع يف سياق تشغيلي معقّ 

 املّكون الرباجمي -جيم 
ني دوالر أمريكي يف إطار �فذة قدرة االستجابة يمال 79.4ّمت، يف إطار املّكون الرباجمي للصندوق اخلاص، ختصيص  -24

 كي يف إطار �فذة العمل االستباقي.مليون دوالر أمري 22.1لتوفري مدخالت زراعية ومبلغ 

                                                      
 .FC 147/8الوثيقة  4
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 )AIRC( �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية
ني دوالر أمريكي من يمال 14.4، ورد يف إطار �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية، مبلغ 2022يف عام  -25

وأدت املسامهات اليت قدمها هؤالء د. والسوي ومجهورية كور� والنرويج ومؤسسة لويس دريفوس وكندا وبلجيكا أسرتاليا
الشركاء يف املوارد إىل دعم الفرق القطرية التابعة للمنظمة من أجل االستجابة على وجه السرعة لألزمات الواسعة النطاق 

 ُخّصصت األموال، 2022العامل الزمين عنصرًا حامسًا فيها. ويف عام  من خالل عمليات فورية لشراء وتسليم مدخالت يعترب
 .9اجلدول كما هو موضح يف   ابلدً  19املقدمة لصاحل التدخالت يف 
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 ار �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةيف إط املخصصات - 9اجلدول 

آبالف 
الدوالرات 
 األمريكية

 البلد نوع التدخل

 املخصصات من مسامهة بلجيكا

500 
وسبل العيش القائمة على للزراعة املتضررة بشدة من الفيضا�ت الدعم الطارئ 

  بنغالديش مصايد األمساك يف املناطق الشمالية الشرقية من بنغالديش

500 
سبل عيش منتجي الدواجن وإعادة أتهيل إنتاج الدواجن من أجل األمن محاية 

 كواب من إعصار إ�ن االبلد�ت األكثر تضررً لسكان الغذائي 

 إثيوبيا الزراعية يف منطقة تيغرايالدعم الطارئ لتمكني تسليم املدخالت  510

500 
سبل العيش وز�دة الوصول الفوري إىل الغذاء لألسر الريفية الضعيفة محاية 

 كينيا املتضررة من اجلفاف

 موريتانيا 2021صمود األسر الزراعية الرعوية املتضررة من اجلفاف يف عام تعزيز  500

500 
سر الضعيفة اليت تعاين من انعدام ألعيش اسبل لاملنقذ للحياة الدعم الطارئ 

 ميامنار األمن الغذائي يف وال�ت خمتارة متأثرة ابلصراع يف ميامنار

500 
يف منطقة ديرا إمساعيل خان املتضررة من الفيضا�ت يف  استعادة سبل العيش

 ابكستان خيرب ابختوخنوا ، وراجانبور يف البنجاب الباكستانية

500 
عادة األمن الغذائي وسبل العيش القائمة على الزراعة يف ستاملساعدة الطارئة ال

 فلبنيال املناطق املتضررة من إعصار راي يف املنطقة الثامنة

400 
هونغا هاابي واملساعدات الطارئة  -هونغا تونغاللثوران الربكاين االستجابة 

 تونغا لتسو�مي ملواجهة اآلاثر على الزراعة ومصايد األمساكل

500 
يف جمال األمن الغذائي وسبل العيش لألشخاص املتضررين من ة الطارئة املساعد

 أوكرانيا النزاع يف أوكرانيا

 اجملموع لبلجيكا 910 4

 املخصصات من مسامهة السويد

300 
لدعم الرعاة الزراعيني والنازحني داخلًيا املتضررين من الظروف االستجابة الطارئة 

 بوركينا فاسو ينا فاسواألمنية يف منطقة وسط ومشال بورك

300 

للسكان األصليني والسكان املنحدرين من أصل أفريقي يف املساعدة الطارئة 
مقاطعة شوكو يف كولومبيا املتضررة من القيود العنيفة على تنقلهم وأتثري 

 الفيضا�ت
 كولومبيا

 مدغشقر االستجابة الطارئة النتشار اجلراد املهاجر امللغاشي 540
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316 
حلماية سبل عيش اجملتمعات الرعوية املتضررة من النزاع ابة الطارئة السريعة االستج

 ايلم يف منطقة ميناكا

300 
 ااالستجابة الطارئة لتحسني سبل العيش الزراعية واحليوانية للسكان األكثر ضعفً 

 النيجر واملتضررين من انعدام األمن الغذائي يف النيجر

 الصومال ض للجفافالدعم الطارئ متعدد األغرا 300
 اجملموع للسويد 056 2

 املخصصات من مسامهة أسرتاليا
 أوكرانيا الدعم الطارئ لسبل العيش الزراعية لألسر املتضررة من النزاع يف أوكرانيا 111

 املخصصات من مسامهة كندا
 النكا سري 19-معاجلة قضا� اإلنتاج اخلاصة ابلنظام الغذائي احمللي بسبب جائحة كوفيد 107

 املخصصات من مسامهة مؤسسة لويس دريفوس 
املساعدة الطارئة يف جمال األمن الغذائي وسبل العيش لألشخاص املتضررين من  220

 أوكرانيا النزاع يف أوكرانيا

 املخصصات من مسامهة النرويج
 األمن الغذائي ومحاية سبل عيش األسر الضعيفة يف منطقة بوكل دو موهونحتسني  000 1

 بوركينا فاسو يف بوركينا فاسو

احلصول على الغذاء املغذي والدخل للضعفاء يف مشال كيفو حتسني فرص  000 1
 ، مجهورية الكونغو الدميقراطيةوتنجانيقا

مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية

بناء قدرة اجملتمعات الضعيفة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذوي يف  000 1
 مبيقاموز  دوكابو ديلجا

حتسني األمن الغذائي وقدرة اجملتمعات احمللية على الصمود يف تيالبريي وديفا  000 1
 النيجر واتهوا وأغاديز

 اجملموع للنرويج 000 4
 اجملموع اإلمجايل 404 11

حدوث تسببت األمطار املومسية الغزيرة وتدفق املياه من مشال شرق اهلند يف ، 2022ويف منتصف يونيو/حزيران  -26
�فذة  ، من خالل أموالة. ودعما جلهود اإلنعاش الوطنية املبكر الديشغبنفيضا�ت مفاجئة يف تسع مقاطعات مشال شرق 

صندوق اخلاص، قامت منظمة األغذية والزراعة بتزويد املزارعني والصيادين التابعة لل قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية
 إنتاج ذات أمهية زمنية. ومشل الدعم مدخالت اإلنتاج للمحاصيل الرئيسية (مثل األرزّ املتضررين من الفيضا�ت مبدخالت 

مّكنت حزم املساعدة و واخلضروات والبقول وحماصيل البذور الزيتية) ابإلضافة إىل توفري األصول اإلنتاجية جملتمعات الصيد. 
 اصيل وتربية األحياء املائية.الطارئة اجملتمعات املتضررة من استعادة سبل عيشها وز�دة إنتاج احمل
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الظروف املناخية املتطرفة،  يف 2016الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذائي منذ عام  ، متثلتبوركينا فاسوويف  -27
مع تعرض البلد لآلاثر السلبية لتغري املناخ واملخاطر اليت يهيمن عليها اجلفاف والفيضا�ت، إىل جانب الوضع األمين 

، قامت املنظمة بتزويد صندوق اخلاصالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية أموالل من خالو . اهلشّ 
دعمت و  ،وحزم اإلنتاج الزراعي يف حاالت الطوارئ ،النقدية اتيف منطقة وسط الشمال ابملساعد ااجملتمعات األكثر ضعفً 

كان هذا الدعم حاًمسا يف محاية سبل العيش الريفية وحتسني األمن الغذائي و أنشطة توليد الدخل وتنمية القدرات. 
 .للمجتمعات املستهدفة

عدم االستقرار والظواهر اجلوية املتطرفة يف هتديد ظروف األمن الغذائي للمجتمعات ، استمر 2022وخالل عام  -28
، صندوق اخلاصالتابعة لل ابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة قدرة االستج أموال. وابستخدام كولومبيايف  االريفية األكثر ضعفً 

تشوكو اليت  مقاطعة يف اجملتمعات األكثر ضعفً يف ااسرتاتيجيات جمتمعية للتعايف السريع لسبل العيش الزراعية  املنظمةنفذت 
ألمن الغذائي، مّكنت عالوة على ذلك، ولتعزيز االستجابة الشاملة لو تضررت من عدم االستقرار والكوارث املتعلقة ابملناخ. 

املنظمة من تصميم دليل تقين لتنفيذ إجراءات  صندوق اخلاصالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية أموال
كان هذا الدعم مفيًدا يف متكني منظمة األغذية والزراعة من توفري دعم سبل العيش يف و اإلنعاش السريع يف قطاع الزراعة. 

 تشوكو.مقاطعة ب للمجتمعات األكثر تضررًا يف الوقت املناس

، مما أثر على مقاطعات بينار كواب  يفضرب إعصار إ�ن من الفئة الثالثة املنطقة الغربية ، 2022ويف سبتمرب/أيلول  -29
 تسبب اإلعصار يف أضرار وخسائر يف قطاعاتو ا�، وكذلك بلدية جزيرة ال جوفينتود اخلاصة. فديل ريو وأرتيميسا وال ها

 أموالا للجهود الوطنية لإلنعاش املبكر وإعادة التأهيل، استخدمت املنظمة الزراعة والثروة احليوانية ومصايد األمساك. ودعمً 
للمسامهة يف إعادة أتهيل مرافق إنتاج الدواجن لصغار  صندوق اخلاصالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية

ساهم التدخل يف استعادة سبل عيش صغار منتجي و قاطعيت بينار ديل ريو وأرتيميسا. منتجي الدواجن يف بلد�ت م
 منتجات الدواجن للمجتمعات الضعيفة.إمدادات الدواجن املستهدفني وز�دة 

عالوة على ذلك، و يف مواجهة أزمة إنسانية معقدة.  مجهورية الكونغو الدميقراطيةاستمرت ، 2022ويف عام  -30
ية الصعبة يف مقاطعيت مشال كيفو وتنجانيقا، أتثرت سبل عيش املزارعني األكثر ضعًفا بشكل كبري. نتيجة للظروف األمن

على الزراعة خالل املواسم السابقة بسبب انعدام األمن  قادرةاملزارعني يف كال احملافظتني  مل تكن غالبيةعلى سبيل املثال، ف
ة سبل عيشها املفقودة وحتسني أمنها الغذائي، استخدمت املنظمة لتمكني اجملتمعات األكثر تضررًا من استعادو السائد. 

الزراعية وتنفيذ التدخالت  املدخالتتوزيع ل صندوق اخلاصالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال 
استهدف هذا الدعم و ال كيفو. القائمة على النقد يف تنجانيقا؛ ابإلضافة إىل توزيع املدخالت الزراعية وعلف املاشية يف مش

 دماج واالعتماد على الذات.بشكل رئيسي النازحني والعائدين من أجل املسامهة يف استقرار اجملتمع وإعادة اإل

 إثيوبيايف منطقة تيغراي يف  لألزمةوشركاء اجملموعة الزراعية  املنظمةركزت استجابة ، 13وكما هو موضح يف الفقرة  -31
 اتيغراي. ودعمً منطقة ، وهو أهم موسم زراعي ملعظم املزارعني يف املهرملوسم  وتوزيعها ت اإلنتاج الزراعيمدخالعلى شراء 

املنظمة  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال ، مكَّنت هذه العملية نطاقلتوسيع 
حلاسم اساهم هذا الدعم و عي للمجتمعات املستهدفة. على وجه السرعة لتعزيز اإلنتاج الزراوتوزيعها األمسدة الالزمة من شراء 
ن اجملتمعات املستهدفة من ز�دة اإلنتاج حتسني حالة األمن الغذائي ومكّ  يف ،كلفةالوقت والفعالية من حيث ال من حيث

 اجلة.تم فيه تلبية االحتياجات الغذائية العتاحمللي وابلتايل تعزيز قدرهتا على الصمود يف نفس الوقت الذي 
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حذرت منظمة األغذية والزراعة و تواجه اجلفاف الشديد الناجم عن ظاهرة النينيا.  كينيا، كانت 2022ويف عام  -32
ميكن أن يرتفع عدد  ،اجملتمعات اليت تعتمد على الزراعة دعًما عاجًال  فيه وشركاؤها من أنه يف أسوأ سيناريو ال تتلقى

للمسامهة يف منع املزيد من التدهور يف ظروف األمن الغذائي، مت ، و ائياألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذ
من خالل  الدعم األسر األكثر تضررً  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال استخدام 

مدخالت اإلنتاج ية) وكذلك توزيع توفري خدمات محاية الثروة احليوانية (مثل اخلدمات البيطرية وتوزيع األعالف احليوان
كان هذا الدعم ضرورً� حلماية واستعادة سبل العيش املنتجة وإعادة بناء االعتماد على الذات و  .الزراعي يف الوقت املناسب

 يف اجملتمعات املتضررة من اجلفاف.

اصري املدارية وغزوات ضة بشكل كبري للكوارث الطبيعية، مبا يف ذلك اجلفاف والفيضا�ت واألعمعرّ مدغشقر إن  -33
على األرجح إىل آاثر تغري املناخ الذي  ، الذي يعودأدى اجلفاف املطول بشكل استثنائي يف جنوب مدغشقروقد اجلراد. 

لجراد ل أن حيصل تفشٍ املتوقع  وكان منإىل تدهور ظروف انعدام األمن الغذائي. ، صدمات أخرى متعددةبسبب  تفاقم
�فذة أموال . واستجابة لذلك، مت استخدام القائم مما أدى إىل تفاقم الوضع الصعب، 2022يف عام  ن مدغشقرماملهاجر 

وعمليات الوقاية  ،ن مدغشقرمدعم مراقبة اجلراد املهاجر ل صصندوق اخلاالتابعة لل قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية
 ب التدريب الفين.وتزويد اجلهات الفاعلة الوطنية ابملواد الالزمة إىل جان ،واملكافحة

يف سياق ارتفاع أسعار املواد و مستو�ت عالية من انعدام األمن الغذائي.  واجهت مايل تلّ ظ، 2022ويف عام  -34
اإلنتاج الزراعي، احتاجت األسر الريفية إىل دعم عاجل لسبل العيش الستعادة إنتاجها الغذائي  اتعائدالغذائية واخنفاض 

التابعة  �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال لذلك، استخدمت املنظمة  ومحاية سبل عيشها. واستجابة
لتوزيع مدخالت اإلنتاج احليواين يف حاالت الطوارئ (مثل علف احليوا�ت وكتل اللعق واملنتجات البيطرية)  صصندوق اخلالل

د. وقد اقرتن هذا الدعم أيًضا بتدريب تقين ائي يف البالعلى األسر الضعيفة يف أكثر املناطق اليت تعاين من انعدام األمن الغذ
صندوق التابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال كان استخدام و إلنتاج كتل الفيتامينات املتعددة. 

ضعفا من حتسني أمنهم  األكثر مرّيب املاشيةومتكني  ،يف احلفاظ على أصول الثروة احليوانية األساسية احامسً يف مايل  صاخلا
 .الغذائي على حنو مستدام وتعزيز اعتمادهم على الذات

من احلفاظ على أصوهلم  موريتانيايتمكن مربو املاشية يف املناطق املتضررة من اجلفاف يف ، مل 2022ويف عام  -35
اشية أكثر وضوًحا على طول كان الضغط على مريب املو بشكل متزايد إىل آليات التكيف السلبية.  يلجؤوناحليوانية، وكانوا 

للمسامهة يف محاية أصول الثروة و الشريط احلدودي مع مايل حيث مل يتمكن الرعاة من التنقل حبرية بسبب انعدام األمن. 
صندوق التابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال احليوانية يف اجملتمعات األكثر تضررًا، استخدمت املنظمة 

ومن خالل توفري املنتجات واخلدمات البيطرية األساسية.  اجلهود الوطنية من خالل توزيع علف املاشية ستكمالال ص،ااخل
يف  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةوهلا متعالوة على ذلك، سامهت التدخالت اليت و 

 يطرية اليت تعترب أساسية للوقاية من األمراض احليوانية احملتملة ومكافحتها.املخزون الوطين من املنتجات الب تكوينإعادة 

واصلت و . مبيقاموز كان الصراع يف كابو ديلجادو احملرك الرئيسي النعدام األمن الغذائي يف مشال ،  2022ويف عام  -36
يف عام و لوصول إليها يف الشمال. العمل مع الشركاء الرئيسيني لدعم املتضررين يف املناطق النائية واليت يصعب ا املنظمة
مدخالت  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية، وزعت املنظمة من خالل أموال 2022
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، ودعمت القدرات احلالية ملنتجي البذور احملليني، وزودت صغار الصيادين ن حيث التوقيتمإنتاج احملاصيل ذات األمهية 
 أبصول إنتاجية.

. وقد أدت الطبيعة املتعددة األبعاد لألزمة 2022يف االرتفاع يف عام  ميامناراالحتياجات اإلنسانية يف مرت واست -37
لمجتمعات لمما هدد سبل العيش واألمن الغذائي ¨ 19-جائحة كوفيدإىل تفاقم آاثر الصدمات املتكررة النامجة عن املناخ و 

، خففت صصندوق اخلاالتابعة لل قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة خالل أموال ومن اليت تعتمد على الزراعة. 
من خالل توفري املساعدة الزراعية الطارئة لألسر الضعيفة يف والييت كايني وكا�  عفضاملنظمة من أتثري األزمة على األسر األ

اليت تعاين من انعدام األمن  عفضر األتضمنت األنشطة التدخالت القائمة على النقد لتمكني األسو يف شرق ميامنار. 
املستفيدين حبزم املنظمة عالوة على ذلك، زودت و لها نساء) من تغطية احتياجاهتا العاجلة. يالغذائي (مثل األسر اليت تع

 .إنتاج اخلضروات لتمكينهم من إنتاج خضروات غنية ابملغذ�ت وتلبية احتياجات األمن الغذائي اخلاصة هبم

استمرت أمناط هطول األمطار غري املنتظمة وحرائق الغاابت والفيضا�ت وانعدام األمن، من بني ، 2022م ويف عا -38
يف حني عانت و . النيجرعوامل أخرى، يف هتديد سبل العيش واألمن الغذائي ألكثر اجملتمعات الريفية ضعفا يف مجيع أحناء 

نت أنشطة دعم الزراعة والثروة احليوانية تعاين من نقص التمويل. النيجر من مستو�ت عالية من انعدام األمن الغذائي، كا
ولذلك كان من الضروري أن تدعم املنظمة األسر الضعيفة ابملدخالت الرئيسية مثل البذور واألدوات إىل جانب املساعدة 

 ستجابة لتوفري مدخالت زراعية�فذة قدرة االأموال التقنية لتمكينها من إنتاج غذائها وحتمل الصدمات املتتالية. وابستخدام 
تقدمي مدخالت اإلنتاج و )؛ ءبتوزيع بذور احملاصيل (مثل بذور الدخن البعلي واللوبيا املنظمة، قامت صصندوق اخلاالتابعة لل

احليواين واخلدمات ذات الصلة (مثل اخلدمات البيطرية واألعالف احليوانية)؛ وقدمت املساعدة النقدية (على سبيل املثال 
+Cash( ًركزت التدخالت املمولة من و . ا، من بني أنواع أخرى من الدعم الذي يستهدف األسر الزراعية األكثر ضعف
التدخالت  عن فضالً ، واتهوا وأغاديزيالبريي تومن ضمنها ، الغذائيمنها أاين من انعدام عتاليت  ملواقعالصندوق اخلاص على ا

 .ئدين يف ديفاإعادة إدماج العالدعم 

األراضي الزراعية ا جسيمة يف ضرارً أ ابكستانالفيضا�ت واال�يارات األرضية يف  حلقتأ، 2022ويف منتصف عام  -39
عالوة على ذلك، ضربت الكارثة النامجة عن املناخ اجملتمعات و . احليويةواألصول احليوانية والغاابت والبنية التحتية الزراعية 

سط تزايد التحد�ت االقتصادية واألمن الغذائي، مما أدى إىل تفاقم نقاط ضعفها واستنفاد قدرهتا على الصمود. الريفية و 
املنظمة من تنفيذ  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال ويف هذا السياق، مكنت 

احليوا�ت، وبناء مالجئ حلماية أصول الثروة احليوانية من الظروف  محالت تطعيم للماشية على وجه السرعة، وتوزيع علف
يف احلفاظ على استهالك األسر للغذاء والتغذية من خالل  مما ساعد بدورههذا الدعم صحة املاشية، ومحى اجلوية القاسية. 

 ملنع انتشار مرض احلمى منتجات األلبان. واألهم من ذلك، أن اإلفراج السريع عن أموال الصندوق اخلاص، كان ضرور�ً 
 والسيطرة عليها. ،القالعية ومرض اجللد العقدي وآفة اجملرتات الصغرية، من بني أمراض حيوانية أخرى

. 2021يف عام  الفلبنيعاصفة تضرب ) أقوى 2021ديسمرب/كانون األول  17-16راي (وكان اإلعصار الشديد  -40
�فذة قدرة دة لصغار مزارعي جوز اهلند وزاد من ضعفهم. ابستخدام أموال الضرر ابألصول احملدو  اإلعصار الشديد رايوأحلق 

مع شركاء وطنيني لدعم  2022عام  طلعم، تعاونت املنظمة يف صصندوق اخلاالتابعة لل زراعيةالدخالت املاالستجابة لتوفري 
ابلتنسيق الوثيق و ة جنوب لييت. لها نساء يف مقاطعياليت تزرع جوز اهلند املتضررة بشدة، وال سيما األسر اليت تعاملعيشية األسر 

اليت تعمل بزراعة جوز اهلند مبدخالت للزراعة البينية (مثل بذور اخلضروات  ةياملعيشاألسر  املنظمةمع السلطات الوطنية، زودت 
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عالوة و املتنوعة، وشتالت املوز وشتالت البطاطا احللوة)، واألمسدة، وأدوات/معدات الزراعة، من بني مدخالت زراعية أخرى. 
تدريبات فنية على نظم الزراعة املستدامة واملرنة القائمة على جوز اهلند وأنواع جوز اهلند الذكية  املنظمةذلك، يسرت على 
 ا.مناخيً 

أموال وشركاء جمموعة األمن الغذائي، استخدمت  الصومال يفاملشاورات الوثيقة مع االحتاد النقدي وبناًء على  -41
تقدمي التحويالت النقدية يف املواقع اجلغرافية  جلأمن  صصندوق اخلاالتابعة لل عية�فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زرا

مت حتديد األولو�ت اجلغرافية على أساس و مزيد من التدهور يف ظروف األمن الغذائي.  دارك حدوثتاألكثر تضررًا هبدف 
من  اذا الدعم األسر األكثر ضعفً مّكن هو وما فوق.  3من املستوى النسبة املئوية إلمجايل السكان حسب املنطقة املصنفة 

 املاشية من محاية أصوهلم اإلنتاجية وجتنب االعتماد على آليات التأقلم السلبية اليت ال رجعة فيها. ومرّيب املزارعني 

من ضعف اجملتمعات الريفية.  توزاد سري النكامن آاثر التحد�ت االقتصادية يف  19-وضاعفت جائحة كوفيد -42
، سامهت املنظمة يف أولو�ت صصندوق اخلاالتابعة لل قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعية �فذةأموال من خالل 

من خالل دعم اإلنتاج الزراعي احمللي لتعزيز الصمود الذايت ألفقر اجملتمعات الريفية.  19-كوفيد  جلائحةاالستجابة الوطنية 
خدمات اإلرشاد  دعمت املنظمة، صصندوق اخلاالتابعة لل ة�فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيأموال وابستخدام 

 أموالكان ختصيص و الوطنية وكذلك اجلهود الوطنية إلنتاج بذور عالية اجلودة وتوزيعها وتعزيز أساليب احلفاظ على املياه. 
واحلد من آاثر  19-يدكوف  جلائحةمن دعم اجلهود الوطنية استجابًة  املنظمةلصندوق اخلاص أمرًا ابلغ األمهية يف متكني ا

 .عفضاألزمة على اجملتمعات الريفية األ

أعقبه  الربكان وما ثورانتسبب و هاابي حتت البحر.  اهونغ -اثر بركان هونغا تونغا ، 2022 ويف يناير/ كانون الثاين -43
ا على قطاعي ما أثر سلبً تسو�مي يف أضرار للمحاصيل واملاشية والغاابت ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، موجات المن 

التابعة  �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال . واستجابة لذلك، استخدمت تونغاالزراعة ومصايد األمساك يف 
إلعادة أتهيل نظم اإلنتاج الزراعي، من خالل توفري املدخالت الزراعية اهلامة (البذور، واألدوات، وعلف  صصندوق اخلالل

عالوة على ذلك، استخدمت و ، وخدمات إعادة أتهيل األراضي واألراضي، من بني أمور أخرى). األسيجةمواد املاشية، و 
أموال احلساب اخلاص لدعم استعادة أنشطة الصيد الصغرية النطاق من خالل تزويد صغار الصيادين ابألدوات واملدخالت 

 .الالزمة

على سبل العيش الريفية وسالسل القيمة الغذائية على  2022 فرباير/شباط 24يف  أوكرانيايف وأثر اندالع احلرب  -44
قدراهتا الفنية ووسعت نطاق تدخالهتا يف حاالت الطوارئ لدعم  املنظمةاملستويني الوطين والعاملي. واستجابة لذلك، نشرت 
ستجابة واألولو�ت لال ا. ودعمً على الصمود النظم الزراعية والغذائية درةقحكومة أوكرانيا يف محاية سبل العيش الريفية وتعزيز 

من  صصندوق اخلاالتابعة لل �فذة قدرة االستجابة لتوفري مدخالت زراعيةأموال  عن املنظمة أفرجتاالسرتاتيجية الوطنية، 
مت استخدام خمصصات و للمجتمعات الريفية يف مجيع أحناء أوكرانيا.  اأجل االستجابة السريعة لالحتياجات األكثر إحلاحً 

واملتضررة من النزاع إبمكانية الوصول إىل التدخالت القائمة على النقد،  ازويد األسر األكثر ضعفً الصندوق اخلاص لت
ومدخالت اإلنتاج الزراعي (مثل البذور واألمسدة) ومدخالت اإلنتاج احليواين (مثل األعالف احليوانية) لتمكينها من احلفاظ 

�فذة قدرة االستجابة اإلفراج عن خمصصات وة على ذلك، ساهم عالو  .آليات التكيف السلبيةوجتنب  األغذيةعلى إنتاج 
 ،على مستوى اجملتمع احمللي األغذيةيف ز�دة إمدادات  ،يف الوقت املناسب صصندوق اخلاالتابعة لل لتوفري مدخالت زراعية

 ودعم اجملتمعات اليت تستضيف أعداًدا كبرية من النازحني داخلًيا.
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 �فذة العمل االستباقي
هذه تتألف ميكن أن و هو �ج يرتجم اإلنذارات املبكرة إىل أنشطة تقلل من أتثري الكوارث. االستباقي ل العم -45

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

ألحداث إىل ابشكل أكثر حتديًدا، ابلنسبة و . أتثري اخلطرحدوث  قبلالعمل االستباقي التوقيت: جيب تنفيذ تدخالت  •
ابلنسبة و اليابسة)  قبل حدوث إعصار يف اخلطر (على سبيل املثال وقوع قبلالعمل االستباقي املفاجئة، جيب تنفيذ تدخالت 

 .ذروته التأثريأن يبلغ اث البطيئة احلدوث، جيب تنفيذها قبل ألحدإىل ا
 ؛تحليل الوضع احلايلاملقرتنة بمن خالل معلومات اإلنذار املبكر/التنبؤ العمل االستباقي تدخالت أن تنطلق التنبؤ: جيب  •
تمل للمخاطر على من التأثري احمل وسبل العيش الزراعية محاية األمن الغذائييهدف العمل االستباقي إىل اهلدف:  •

 قدرهتا على الصمود أمام الصدمات املستقبلية. بناءو  فعاألسر األ

 ُ�ج العمل االستباقي ختبارالاليت تقود اجلهود العاملية  الرائدة الوكاالتمن بني نظمة األغذية والزراعة موتُعّد  -46
 حبماية سبل عيشارتباطًا وثيًقا ر األمن الغذائي يرتبط احلد من تدهو 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 االستباقيلعمل ا�فذة ومتّكن  -47
الدقيقة بوقوع إشارات اإلنذار املبكر بناًء على األموال  وهي ُتوّفريف الوقت املناسب. العمل االستباقي مسبًقا الالزم لتنفيذ 

آليات احملّفزات مع السياق واملخاطر ذات األولوية. وهي تستند تم تكييف وي .حمّفزات تسمى أيًضا واليت كارثة وشيكة،
على سبيل املثال على أساس التنبؤات املناخية، وتوقعات األمن الغذائي، وبيا�ت االستشعار القائمة العتبات الكمية ( إىل

 .اخلرباء آراءو  نوعيةعلومات اليت يتم دعمها مبعن بعد، وما إىل ذلك) 

كما هو مبني يف   بلدان 8منظمة األغذية والزراعة تدخالت للعمل االستباقي يف  خصصت، 2022ويف عام  -48
ماليني دوالر أمريكي من بلجيكا وكندا وأملانيا والنرويج  8.7. ويف إطار �فذة العمل االستباقي، مت تلقي 10اجلدول 

، االحتياجات اإلنسانية بتكاليف أقل ف منوالسويد. وتشري األدلة إىل أنه ميكن للتمويل السريع واملرن واالستباقي أن خيف
 من خالل شكل من أشكال املساعدة األكثر كرامة ومتكيًنا.

 التمويل املقدم مبوجب �فذة العمل االستباقي - 10اجلدول 

آبالف الدوالرات 
 األمريكية

 البلد نوع التدخل

 املخصصات من مسامهة السويد
 بوركينا فاسو  400

400 
 بلديةضا�ت من خالل تعزيز ومحاية سبل عيش الرعاة يف خماطر الفيتوقع 
 النيجر جيبو
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700 
آاثر أصحاب احليازات الصغرية للتخفيف من  من سبل عيش املزارعنيمحاية 

 سري النكا ألزمة االقتصادية احلالية املتوقعة على األمن الغذائي يف سري النكاا

 اجملموع للسويد  500 1

 يكااملخصصات من مسامهة بلج

400  
حتسًبا للعواقب  ااألمن الغذائي وسبل عيش السكان األكثر ضعفً محاية 

 كابو فريدي املتوقعة للحرب يف أوكرانيا على أزمة الغذاء يف كابو فريدي

625  
جلفاف ونقص املياه من ملكافحة ااملزارعني العراقيني كإجراءات استباقية دعم 

 العراق خالل توفري مدخالت اإلنتاج

500  
املتأثرين لمزارعني لقدرة على الصمود الالطارئة لدعم  االستباقيةاإلجراءات 

 رواندا بقلة األمطار يف رواندا

 اجملموع لبلجيكا  525 1

 املخصصات من مسامهة أملانيا

900 
استباقية للحد من آاثر اجلفاف املتوقع يف مناطق أمبواساري إجراءات 

 مدغشقر أتسيمو وبيكيلي وبيرتوكا

 طاجيكستان منع انتشار اجلراد يف طاجيكستان والدول اجملاورة، وال سيما أفغانستان 132
 اجملموع ألملانيا  032 1

 اجملموع  057 4

تفعيل أموال �فذة العمل ) إىل 2022 أ�ر/ارتفاع خماطر الفيضا�ت اليت مت حتديدها يف التنبؤات املومسية (مايوأدى  -49
سبل عيش الرعاة معرضة بشكل خاص خلطر أتثريات  واعُتربت. بوركينا فاسويف  اخلاص دوقلصناالستباقي التابعة ل

يف املناطق  ونفوقهامثل ز�دة األمراض املنقولة ابملياه  ،لتداعيات اخلطرية للفيضا�ت على صحة احليوان اىلإ انظرً الفيضا�ت، 
خدمات بيطرية حلماية صحة  املنظمة، قدمت اصاخل لصندوقأموال �فذة العمل االستباقي التابعة لبفضل و املعرضة. 

حلماية املاشية من األمراض املنقولة ابملياه؛ واملساعدة املالية من خالل  والتطعيماملاشية، مبا يف ذلك التخلص من الديدان 
الغذائية الفورية.  من تغطية احتياجاهتا ان األسر الرعوية األكثر ضعفً مكّ مما التحويالت النقدية املشروطة وغري املشروطة، 

نساء حوامل ومرضعات، اليت فيها  لها نساء،يأعطى التدخل األولوية لألسر يف املناطق املعرضة للفيضا�ت، واألسر اليت تعو 
ىل إأشخاص يعانون من إعاقات، ابإلضافة إىل األشخاص النازحني داخلًيا نظرًا ، و وأطفال تقل أعمارهم عن مخس سنوات

 .ز�دة ضعفهم

بشكل كبري بعد مخس سنوات متتالية من  آخذ ابلتدهور كابو فريديكان الوضع يف ،  2022عام  طلعمويف  -50
قدرت حتليالت السيناريوهات أن االضطراابت يف التجارة/النقل العاملية وعدم استقرار األسعار ستؤثر بشدة على و اجلفاف. 

أموال بفضل و عية وختفيف اآلاثر على األمن الغذائي. حلماية سبل العيش الزرا مما سيتطلب العمل االستباقيكابو فريدي، 
على وجه السرعة لدعم اجملتمعات الضعيفة يف جزيريت  املنظمة، عملت اخلاص لصندوق�فذة العمل االستباقي التابعة ل

عية تضمنت اإلجراءات احملددة دعم األنشطة املدرة للدخل من خالل حتقيق األعمال اجملتمو سانتياغو وسانتو أنتاو. 
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دعم اإلنتاج الزراعي احمللي لصاحل برامج املقاصف املدرسية، مبا يف ذلك و توفري املاء للحيوا�ت؛ و األسر الضعيفة؛  يشمل مبا
 من خالل التدريب على املمارسات الزراعية اجليدة واحلصاد والتسويق.

موسم إنتاج القمح الشتوي  أشارت التوقعات إىل اخنفاض معدل هطول األمطار خالل، 2022ويف سبتمرب/أيلول  -51
بدافع ظاهرة النينيا، كان من املتوقع أن يؤدي و كل من املناطق البعلية واملروية. يف  ، مما أدى إىل حمدودية توافر املياه العراقيف 

اطر نقص هطول األمطار هذا إىل هتديد سبل العيش واألمن الغذائي للمزارعني العراقيني، الذين كانوا يعانون ابلفعل من خم
. اخلاص لصندوق�فذة العمل االستباقي التابعة لاملناخ السابقة وارتفاع أسعار املدخالت. وأدت هذه التنبؤات إىل تفعيل 

لتوزيع بذور القمح واألمسدة املقاومة للجفاف  اخلاص لصندوقأموال �فذة العمل االستباقي التابعة ل واستخدمت املنظمة
ابإلضافة إىل ذلك، قام املشروع بتدريب موظفي اإلرشاد الوطين و الديوانية وأربيل وكركوك.  على األسر الزراعية الضعيفة يف

 ا واملمارسات الزراعية اجليدة.واملستفيدين املستهدفني على إدارة الري الذكية مناخيً 

تفاقم الوضع اقتصادية تتسم ابرتفاع مستو�ت الفقر وانعدام األمن الغذائي، مع و أزمة اجتماعية  مدغشقروتواجه  -52
جفاف  ت موجةضربعلى مدى السنوات القليلة املاضية، و واحلرب يف أوكرانيا.  19-جلائحة كوفيدنتيجة لآلاثر املستمرة 

املنظمة قامت و ، مما أعاق بشدة القدرات احمللية على إنتاج الغذاء. ، اجلنوب الكبرياألمد جنوب اجلزيرة ةوطويل ةمدمر 
للتخفيف من آاثر اجلفاف املتوقع يف جنوب مدغشقر.  للعمل االستباقيبروتوكول  ابلتشاور مع الشركاء الرئيسيني، بوضع

، كان من املتوقع أن تتزامن ز�دة خماطر ظروف اجلفاف مع املوسم الزراعي الرئيسي 2022 آب/يف أواخر أغسطسو 
الضعف والطقس على  . وقد أتكدت هذه النتائج من خالل معلومات اإلنذار املبكر عناجلنوب الكبرييف  2022/2023

أموال �فذة العمل االستباقي التابعة بفضل و . العمل االستباقيلذلك مت تفعيل بروتوكول و املستويني اإلقليمي والقطري. 
األسر الزراعية الضعيفة يف املقاطعات األكثر عرضة للخطر (مثل أمبواساري أتسيمو،  املنظمة، دعمت اخلاص لصندوقل

كزت األنشطة على توفري بذور قصرية الدورة ومقاومة للجفاف إىل جانب جمموعات الري الصغرية، ر و وبيكيلي، وبيرتوكا). 
وتنويع الدخل. كما استفادت األسر املستهدفة من التحويالت النقدية غري  األغذيةوتوزيع املاشية الصغرية لضمان إنتاج 

 اف مع محاية أصوهلا اإلنتاجية.املشروطة لتمكينها من تلبية احتياجاهتا العاجلة خالل موسم العج

تؤدي آاثر تغري و . ضعفوسبل عيش اجملتمعات الزراعية األأبزمات متعددة ال تزال تؤثر على حياة  النيجرويتأثر  -53
، أشارت التوقعات 2022 أ�ر/يف مايوو املناخ إىل تفاقم عدم انتظام هطول األمطار والصدمات املناخية مثل الفيضا�ت. 

نطقة الساحل السوداين إىل ارتفاع خماطر الفيضا�ت اليت قد تؤدي إىل خسائر يف األرواح البشرية واحليوانية واحملاصيل املومسية مل
ابلفيضا�ت منطقة مارادي، وهي إحدى املناطق الرئيسية إلنتاج الدخن، حمصول  امن بني أكثر املناطق أتثرً و واألصول. 

على التخفيف املنظمة ، عملت اخلاص لصندوقل �فذة العمل االستباقي التابعة لأموابفضل و احلبوب الرئيسي يف النيجر. 
على مت تنفيذ أنشطة النقد مقابل العمل لتعزيز السدود و من أتثري الفيضا�ت احملتملة على أولئك األكثر عرضة للخطر. 
صحة احليوانية، والتحويالت للدعم الو  للقاحاتا املنظمةاأل�ار وقنوات الري ومحاية قطع األراضي الزراعية. كما قدمت 

كافحة يرقة الدخن، وهي آفة تدمر احملاصيل على وجه اخلصوص أثناء هطول األمطار ملدعم الالنقدية غري املشروطة، و 
 الغزيرة. وقد مت استكمال هذه األنشطة من خالل التدريبات والتوعية حول الوقاية من الفيضا�ت والتأهب هلا.

 طلعمإىل  أيلول/، والذي ميتد من منتصف سبتمربرواندايف  ألفاملومسية للموسم الزراعي التنبؤات وأشارت  -54
من املتوقع أن يتسبب يف نوابت  كانهطول األمطار دون املتوسط، و ل أن يكون ، إىل ز�دة احتماكانون األول/ديسمرب

 النقص يفكان من املتوقع أن يؤدي كل من و  جفاف يف بعض أجزاء البالد، وخاصة يف املقاطعة الشرقية ومنطقة أما�غا.
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أموال بفضل و كلفة املدخالت الزراعية، مثل البذور واألدوات، إىل تقليل غالت احملاصيل. هطول األمطار املتوقع وز�دة  
ر على وجه السرعة املزارعني الضعفاء على مواجهة اآلاث املنظمة، ساعدت اخلاص لصندوق�فذة العمل االستباقي التابعة ل

ومعدات الري الصغرية،  بىن مجع املياه املنظمةاملتوقعة للجفاف، ومحاية أصوهلم واحلفاظ على أمنهم الغذائي. ووزعت 
 يكمل توزيع البذور واألمسدة من قبل حكومة رواندا. مما

ذائي يف آاثر األزمة االقتصادية على القطاع الزراعي تتطور بسرعة إىل أزمة أمن غ ، بدأت2022عام  طلعمويف  -55
واالخنفاض الكبري يف اإلنتاج الزراعي إىل جانب ارتفاع األسعار وحمدودية  التمويل العامأدت التحد�ت يف و . سري النكا

دى عالوة على ذلك، أدى اخنفاض قيمة العملة الوطنية إىل تقليل القوة الشرائية لو توافر الوقود إىل تعطيل سبل العيش. 
. لكيميائيةا، مت حظر استرياد األمسدة 2021 نيسان/يف أبريلو يف األشهر املقبلة.  األغذيةص إىل نق كان سيؤديألسر، مما  ا
تشرين /(أكتوبر 2021/2022الزراعي  مها، اخنفض إنتاج احملاصيل يف موسم 2021 تشرين الثاين/رفع احلظر يف نوفمربرغم و 

ز�دة تكاليف املدخالت، كان من املتوقع أن يتمكن جزء بسبب عدم كفاية و و ) إىل النصف تقريًبا. آذار/مارس-األول
�فذة العمل بفضل مسامهة و ). أيلول/سبتمرب – أ�ر/(مايو 2022 �الصغري فقط من املزارعني من زراعة حقوهلم ملوسم 

الصغرية  نقوًدا غري مشروطة بسرعة على املزارعني أصحاب احليازات املنظمة، وزعت اخلاص لصندوقاالستباقي التابعة ل
كز التدخل على املزارعني و أثناء منو حماصيلهم. ر  الستهالكها األغذيةالضعفاء لتمكينهم من شراء املدخالت الزراعية وكذلك 

)، وهو حمصول ال يتطلب الكثري من األمسدة وال إعداد األرض، وهو فاصولياء مونغو(أو  الفاصولياء الذهبيةالذين يزرعون 
 .النكا كان سريسللعديد من  انغين ابلربوتينو يل عنصر أساسي للطهي املنز 

ز�دة يف انتشار اجلراد املغريب يف مناطقها  2022 نيسان/إىل أبريل آذار/طاجيكستان يف الفرتة من مارسوشهدت  -56
اجلنوبية. وقد هدد الغزو املناطق احلدودية ألفغانستان، وابلتحديد مقاطعات بلخ وقندوز وختار وبدخشان، مع احتمال 

تقع معظم املناطق الزراعية يف املقاطعات األفغانية على ضفاف �ري ابنج و ره إىل أقاليم ساماجنان الشمالية وبغالن. انتشا
كانت املراعي واخلضروات ومنتجات البساتني معرضة خلطر اإلصابة و وفاكش السفليني ابلقرب من حدود طاجيكستان. 

ابلنظر إىل انتشار الر�ح يف االجتاهات اجلنوبية واجلنوبية الغربية يف و بكر. عندما كانت احملاصيل يف فرتة الغطاء النبايت امل
العمل االستباقي للصندوق اإلقليم اجلنويب خاتلون، كان من احملتمل جًدا حدوث غزو عرب احلدود. وقد أدى ذلك إىل تفعيل 

، وابلتايل دعم مكافحة غزو ومعاجلة األراضيد اجلرا لرصدمن توفري املعدات واملساعدة التشغيلية  املنظمةن ، مما مكّ اخلاص
 إلنتاج الزراعي واألمن الغذائي يف املقاطعات األفغانية.على اومنع هتديد مباشر  ،اجلراد يف الوقت املناسب

 االستنتاجات - اخامسً 
بتها على املستوى استجايف ستمرارية االو  إمكانية التنبؤز�دة تؤدي إىل املنظمة أبداة يواصل الصندوق اخلاص تزويد  -57

، مبا يف ذلك من خالل املخصصات شبه اخلاصاملسامهة يف الصندوق إن و . ، مما يعزز الدعم املقدم لألعضاءالقطري
 شداأل السكانسريعة وعالية األثر إىل طارئة مساعدة قدمي تالكفيلة باملنظمة ابلوسائل تزّود املخصصة وغري املخصصة، 

. على أنواعها، مبا يف ذلك األزمات املمتدة والكوارث الطبيعية وأزمات السلسلة الغذائية بفعل الصدماتاملتضررين  اضعفً 
نطاق توسع وقع يسمح هلا أبن يف مها ضعت، و ةاستجابما تقوم به من  تها يفمرونز�دة سرعتها و ن املنظمة من كِّ كما مت

. وال يزال النهج يركز وقوع كارثة ماهائلة بعد عة و سريز�دة تزداد فيها االحتياجات أوقات قدراهتا التشغيلية بسرعة يف 
 النتائج عرب اجملاالت الرئيسية ذات األولوية، ومعاجلة القضا� الشاملة والعمل مع الشركاء. على
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الصندوق اخلاص حتديد ودمج خمتلف احتياجات النساء والرجال والفتيان والفتيات ومواطن القوة  تدخالتوتتوىل  -58
هلا نساء يف االستجابة حلاالت و تدخالت الصندوق اخلاص األسر اليت تع تمام خاص لضمان أن تدعميهم. ويُوىل اهلد

الطوارئ، وتعميم التكنولوجيات واملمارسات اليت حتول دون وقوع الكوارث وختفف من حدة أثرها مع العمل يف الوقت ذاته 
ن إىل املعلومات والتدريب وكذلك ز�دة وصوهلن على التقليل من عبء العمل امللقى على كاهل النساء، وتعزيز وصوهل

 املوارد واألصول اإلنتاجية. إىل

واإلجراءات  والعمل االستباقي، احملفزة،املتجددة يف الوقت املناسب، واملخصصات السلف املقدمة وبفضل  -59
مما أدى إىل تعزيز القدرات  ةعلى االستجاباملنظمة االستباقية واعتماد �ج براجمي، عمل الصندوق اخلاص على تسريع قدرات 

محاية املاليني من األسر الريفية  إىل ويف �اية املطاف اآلفات واألمراض احليوانية والنباتية،احمللية واإلقليمية والوطنية ملكافحة 
 .فقدان سبل عيشها والوقوع يف حمنة والرعوية من

لتحقيق ووسائل إعالة أنفسهم و  األشخاص ماية سبل عيشحلضرورً� تدهور األمن الغذائي أمرًا استباق  عدّ يُ ، اوأخريً  -60
وتبّني األدلة اليت مت إعدادها على مدى السنوات املاضية أن  ،كلفةمن حيث ال فعاًال  االستباقيويُعّد العمل أمنهم الغذائي. 

، من حيث اخلسائر اأمريكيً  ارً دوال 7.1و 2.5مقابل كل دوالر استثمرته املنظمة، تراوحت بني العائدات اليت جنتها األسر، 
مقابل قيمة رؤية عامة حامسة األمهية عن الهذه الدراسات التجريبية تقدم . و اليت مت جنيها اليت مت جتنبها والفوائد اإلضافية
 .إنسانية توقعة كارثةً املزمة تصبح األقبل أن املال اليت ينطوي عليها التحرك 


