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 املوجز
 

 االستتاابة الستريعة   املنظمة من  (الصندوق)اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل  الصندوق ميّكن

( 1: )هتي فالثالثتة ذتذا الصتندوق     أّما املّكونات .االت الطوارئ الغذائية والزراعيةللتهديدات وحلوالفّعالة 

 ضمن التزام اجلهة املاحنة، للبتد  مبارترة   ُي حاملا، والغاية منه تقديم الُسلف املالية مكّون رأس املال العامل

ة يف االستتاابة  الزراعيتة أو املستاهم  عتادة إطتالق اشنشتطة    اليت تقتي ستبل العتيو، وإل    املستلزمات بتوفري

، يف امليدانلتقديم الدعم الفوري جلهود التنسيق والعمليات  صندوق املتجّددلامكّون ( 2)و لألزمات؛ لفوّريةا

؛ لوحدة تنسيق حلاالت الطوارئ وإعادة التأهيتل  املبكر نشا الربامج، واإل وصياغةمثل تقدير االحتياجات، 

 .لطوارئ الواسعة النطاقمن أجل ا برنامج إطار الذي جيمع املوارد لدعم املكّون الربناجمي( 3)و 
  

  مليتون دوالر   12921 بلت  رصتيده النقتدي   ، 2312حزيتران  /يونيتو  33 تتاريخ  حّتتى و منذ إنشا  الصتندوق

إلنشتا  وحتدات التنستيق     دوالر أمريكي يونمل 426خدم مبل  ، اسُتذلك املبل  اإلمجاليأصل ومن  .أمريكي

ومنذ إنشائه، قّدمت ُستلف  . حتياجات، وإعداد الربامجتقدير االأو تعزيزها، وتنفيذ مهام  الطوارئ االتحل

مليتون دوالر   6621واستتخدم منته   لتمويل االحتياجات الطارئة اآلنيتة،   مليون دوالر أمريكي 23822 مببل 

ويبل  جمموع الُسلف اليت كانت ال تزال غتري مستددة حتتى    . خالل الفرتة اليت يغطيها هذا التقرير أمريكي

حزيتران  /يونيتو  33أما رصيد الصندوق النقدي حتتى  . دوالر أمريكي يونمل 624، 2312حزيران /يونيو 33

 .مليون دوالر أمريكي 39.6بل  ف 2312
 

             بنا  على طلب اللانتة، تقتدم الوثيقتة أحتدع املعلومتات عتن حالتة تنفيتذ التوصتيات التواردة يف الوثيقتة

FC143/16  واليت " اخلارجي احلسابات مراجعالتقرير املرحلي بشأن تنفيذ توصيات "واليت حتمل العنوان

 .حوكمتهإدارة الصندوق ومجعت أخريا بني 
 

  باشجنتدة ، فهتي ملتزمتة   (اللانتة ) ة الدائمة املشرتكة بتني الوكتاالت  اللانبصفة املنظمة عضوا رئيسيا يف 

أعضتا  اللانتة    كة بتني الوكتاالت إىل ضتمان تأهتب    وترمتي هتذه العمليتة املشترت    . ة ذذه اللانةالتحويلي

التة لتدو وقتوع الكتوارع     فّعة واحلمايتة يف الوقتت املناستب وبصتورة     اإلنستاني  ورركائها لتقديم املستاعدة 

احلتاالت  ") ككتل  اليت تتطلب استاابة على مستتوو املنظمتة  ووالواسعة النطاق  اليت تبدأ فاأةواشزمات 

 املتاتدد ن كتوّ امللميتزة النستبية للصتندوق، ق اقترتاف نافتذة ضتمن       واستتكماال ل "(. 3الطارئة من املستوو 

تأهب لتعزيز الأنشطة ( 1) :وستشمل هذه النافذة. 3دعم احلاالت الطارئة من املستوو للصندوق من أجل 

استاابة املنظمة للحتاالت  ( 2)و ؛3ني استاابتها للحاالت الطارئة من املستوو سقدرات املنظمة على حت

 .الدعم املقدم من اجلهات املاحنة احلصول على قبل 3الطارئة من املستوو 
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 التوجيهات املطلوبة من جلنة املالية
 

  وال سيما فيما خيت  إنشتا  نافتذة    باملعلومات الواردة يف هذه الوثيقةيرجى من جلنة املالّية أن تأخذ علما ،

 .3جديدة ضمن مكّون الصندوق املتادد من أجل دعم احلاالت الطارئة من املستوو 

  

 املشورة
 

            0 تالحظ  اللجنظة أداا الصظندوق اخلظاص حلظاتا  الوظوار  وأنشظوة إعظادة التأهيظل  ظالل ال ظ ة مظظن 

يف متكظ    اهتظث  علظا الظدور ايظوري الظ ي أدّ     ، و2102حزيظران  /يونيظو  01إىل  2100متظو   /يوليو

 محايظة بظبل املعيشظة   رةة يف مراحلظ ا األوىل، مظامنا   املنظمة من التصدي بسرعة حلاتا  الووار  احل

مراةظ  احلسظابا  اخلظارةي    م اير  علا صظعيد تن يظ  توصظيا     التقّدوتقر اللجنة ب. والن وض ب ا

وتدعم اللجنة إنشظاا نافظ ة   . يف الوقت املنابب حرصا علا توبيق التوصيا  غري املن  ةواألنشوة املن  ة 

املنظمظة بوبظيلة للتأهظب للتظاتا  الوارئظة مظن        ن مكّون الصندوق املتجظدد مظن أةظل تزويظد    ةديدة مم

 .واتابتجابة هلا 0املستوى 
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 معلوما  أبابية

 

أّيدت جلنة املالية إنشا  الصندوق اخلاص حلاالت الطوارئ وأنشطة إعادة التأهيل يف دورتها الثانية بعد املائتة  - 1

رعة العمليات املتعلقتة بتالطوارئ عترب    متكني املنظمة من أن تبدأ بس...": وذلك بغرض 2333أيار / اليت ُعقدت يف مايو

الطتوارئ،   يف حتاالت لتنستيق  لاملشاركة يف أنشطة تقدير وتنسيق االحتياجات املشترتكة بتني الوكتاالت، وإقامتة وحتدة      

ت عند احلصتول علتى التتزام    املستلزماوإعداد إطار برناجمي ومشروعات برناجمية، وتقديم متويل مسبق من أجل توريد 

، استتخدام  2332أيلتول  /بعد املائة اليت ُعقتدت يف ستبتمرب   واستعرضت اللانة، يف دورتها العاررة. 1"من جهة ماحنة

 .الصندوق اخلاص وطلبت تقديم تقارير منتظمة عن نشاط كل سنة

 

أختذت اللانتة علمتا بالوثيقتة رقتم        ،2312 أيتار /بعتد املائتة، املعقتودة يف متايو     ثالثة واشربعتني ويف دورتها ال- 2

FC143/16 1متع التتذييل   " لحستابات  لاخلتارجي  راجتع  املتنفيذ توصتيات   عنالتقرير املرحلي "عنوان اليت حتمل ال 

وصتيات يف التقريتر املرحلتي    وطلبت إدراج معلومات حمدثة عن حالتة تنفيتذ الت   ،وتقديره ة الصندوقمراجع الذي يتناول

 .يقّدم يف دورتها العادية التاليةالذي سوف 

 

العمليتة   هتذه  وترمتي . ذذه اللانةجبدول اشعمال التحّولي  تلتزم فهي ،اللانةيف  بصفة املنظمة عضوا رئيسيا - 3

اإلنستانية   كة بتني الوكتاالت ورتركائها لتقتديم املستاعدات     أعضا  اللانة املشرت تأهب املشرتكة بني الوكاالت إىل ضمان

التيت تتطلتب   جئة والواسعة النطتاق  حدوع الكوارع واشزمات ذات البداية املفا عندالفعالة يف الوقت املناسب  واحلماية

الالزم إلدارة حاالت  ونظرا لدعم املنظمة الكامل "(.3حاالت الطوارئ من املستوو )" ككل استاابة على مستوو املنظمة

املتوارد املناستبة لنشتر     وجتود على املنظمة أن تضمن تأهبها على مستوو عاملي وأن تضمن جيب  3الطوارئ من املستوو 

 .إلجرا ات االستاابة الفوريةا عامليها دعم

 

حزيتران  /يونيتو  33عشر رتهرا التيت تنتهتي يف    اإلثين نوي بيانات مالية لكل من فرتة حيتوي هذا التقرير الس -6

لة عتن اشنشتطة   وحيتوي هذا التقرير أيضا البيانات املاليتة املفّصت  . رتة السنوات الثماني منذ بد  عمل الصندوقوف 2312

فضال عن وصف موجز للعمليات الرئيسية اليت أطلقت بفضل أمتوال الصتندوق علتى     ،الصندوق اخلاصذة من خالل املنّف

 إدارةبت  املتعلقتة تنفيتذ التوصتيات    م هذه الوثيقة أيضا للانتة خختر املعلومتات بشتأن    قّدوت. داد الفرتة املشمولة بالتقريرامت

قتدرات   تعزيزدوق من أجل نصملكون املتادد احلالي للسيع اهذا التقرير اقرتاحا بتووأخريا، يتضمن . حوكمتهو الصندوق

 .واالستاابة له 3التأهب للمستوو  علىاملنظمة 

 

 

 

                                                 
 FC 102/14الوثيقة   1
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 الصندوق هيكل

 

متن أجتل    ماليتة تقديم ُسلف مكّون رأس املال العامل واذدف منه ( 1: )مكّونات ثالثة هي يقوم الصندوق على- 2

للمشاريع املتفق عليها، على أن ُتعاد  اجلهات املاحنةاملباررة بتنفيذ أنشطة املشاريع على وجه السرعة قبل تلقي أموال 

ووضتع التربامج   االحتياجتات   مشتاركة املنظمتة يف تقتدير    مكّون الصندوق املتاّدد لتدعم ( 2)إىل الصندوق فور استالمها؛ 

مكّون برناجمي لدعم العمل على برامج حمتددة  ( 3)؛ ووإعادة التأهيل االت الطوارئحل لوحدات التنسيق اإلنشا  املبكرو

 .يف حاالت الطوارئ واسعة النطاق

 

 املكونا  احلالية للصندوق ونواف ه

 

 الصندوق املتجددمكّون  رأس املال العامل

  حتتتتاالتنافتتتتذة التنستتتتيق يف 

 الطوارئ

 االحتياجات وإعتداد   نافذة تقدير

 الربامج

 املكّون الربناجمي

   نافتتذة التتربامج الواستتعة النطتتاق

إنفلتتتتوانزا /مثتتتتل التستتتتونامي)

 (، القرن اشفريقيالطيور

  مركز املعلومات الزراعيةنافذة  

 

 

تتوفري   أمتا . الم أموال اجلهتات املاحنتة  أنشطة االستاابة سريعا قبل استإطالق  مكّون رأس املال العامل يتيح- 4

اج املتواد الغذائيتة وستبل املعيشتة وحستب بتل       إنتت  استئنافاشسر من  فال ميّكن على وجه السرعة املستلزمات الزراعية

وحتّد اللوازم البيطرية واشعالف من اخلستائر  . حيول دون تكّبد اخلسائر اليت ميكن الوقاية منها يف أسوأ أوقات الضعف

حتاالت الطتوارئ ويعتّزز     تسريع وقتت رّد الفعتل علتى    لصندوق يفويسمح ا. عليها اشسر لثروة احليوانية اليت تعتمديف ا

 .اإلنعاش السريع

 

شاركة املنّظمة يف عمليات التقدير والتنسيق وإعتداد التربامج واالنتشتار الستريع     م الصندوق املتجدد نمكّو يدعم -6

 يف حتديتد االحتياجتات  فتيكمن  اشساس املتني لالستاابة  أّما. القطرية يف حاالت الطوارئ وتعزيز قدرات الفرق للخربا 

. يا اإلجرا ات املنسقة والسليمة فّنوضمان اختاذ  رين، وتأمني القدرات الكافية لالستاابةبالنسبة إىل السكان املتضر اشهم

مة يف راعتي واملستاه  وفعالة يف القطاع الز وا مةهود التنسيق من أجل استاابة مج قيادة الصندوق املنّظمة من ن أموالومتّك

 .للسكان املتضررين ذات اشولويةتتناول االحتياجات  اليت الستاابةبرامج اصياغة 

 

املتطتورة علتى    الحتياجتات ل اوفقت ميكن تصميمها  تنظيمامساعدة أسرع وأكثر  تقديم املكّون الربناجميويسّهل - 8

املرونة الالزمة لتكييف اشنشطة بهدف توجيه التدعم إىل   جتميع التمويل الذي يعتمده الصندوق ويوّفر نهج. أرض الواقع

يتيح نهج الربنامج املرونة املطلوبة لتكييتف العمليتات متع    و. عية اليت هي بأمس احلاجة إليهيضااملناطق اجلغرافية واملو
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. سرعضررة بوقت ألشرائح السكانية املتاحلاالت املتطورة وتبسيط اإلجرا ات من أجل ضمان وصول املساعدة اشنسب إىل ا

وهي تقوم بتوجيه اشموال اليت يتم مجعهتا إىل   ،ركز املعلومات الزراعيةمل ن الربناجمي للصندوق أيضا نافذة ويتضمن املكّو

 .يف اشوقات احلرجة وتوزيعها ذات اشولويةللمدخالت الشرا  الفوري 

 

 حوكمتهإدارة الصندوق و

 

أيتار  /فتع إىل اللانتة يف دورتهتا املعقتودة يف متايو     التذي رُ  الذي يتناول مراجعة الصندوق وتقتديره  1يف التذييل - 9

دعتم  ت خملصة جتدا يف إدارتهتا للصتندوق متن أجتل      إىل أن املنظمة قد كان مراجع احلسابات اخلارجي ، أرار 2312

إدارة بت  املتعّلتق إىل أن اخلتط التتوجيهي   ت لحسابالاخلارجي راجع املوقد أرار . الطوارئ يف حاالت املشاريع واشنشطة 

كما أرتار إىل غيتاا اشطتر املنطقيتة ملشتاريع الصتندوق       . صياغته ولكنه مل يصدر بعد بالفعل قد متتحوكمته الصندوق و

دمات واشنشتطة  وانعدام املعلومتات عتن املنتاتات واخلت     ؛ن الصندوق املتاددواحلاجة إىل حتسني خلية رفع التقارير ملكّو

؛ وتراجع املتحصالت اليت يتم تلقيها كل سنتني عرب مستاهمات اجلهتات   مبوجب اإلطار االسرتاتياي احملددة واملقررة

 .مثاني توصيات لحساباتلاخلارجي راجع املومن أجل معاجلة هذه القضايا، قّدم . لصندوقاملاحنة يف ا

 

 اخلتارجي راجتع  املتنفيتذ توصتيات    عتن التقريتر املرحلتي   " اليت حتمتل العنتوان   FC147/14مبوجب الوثيقة  –13

 اخلتتارجيراجتع  املطلتب   وبنتا   علتى  . لحستابات ل اخلتتارجيراجتع  املتوصتيات قتدمها    أربتع  إجنتاز ، ق "لحستابات ل

 طلتب ال حبستب  كتلّ  ،املخصصتات لستماف بالفصتل بتني    أنشئت خلية جديدة لرفع التقارير من أجتل ا ( 1)، لحساباتل

باإلطتار  ربامج التيت ميوذتا الصتندوق    والت  املخصصتات ربتط  ( 2)وذلك ضتمن املكتّون املتاتدد للصتندوق؛ و     اخلاص به،

ل املزيتد متن التفتاعالت متع     وحصت ( 3)االسرتاتياي حبسب املرافق احلالية لنظام معلومتات إدارة التربامج امليدانيتة؛ و   

اإلجترا ان اشختريان زيتادة     ويضتمن يمتة املضتافة للصتندوق،    قتوعية اجلهات املاحنة اجلديدة بال( 6)اجلهات املاحنة و

 .ملحوظة للموارد احملشودة على امتداد الفرتة اليت يشملها التقرير

 

إصتدار اخلطتوط التوجيهيتة، وصتياغة إطتار منطقتي       أي )غتري املناتزة   فيما يتعلق بالتوصيات اشربع املتبقيتة  - 11

، اختذت (لكل مشروعقائمة على النتائج الدارة الصندوق، وصياغة مصفوفة لإلستخدام ع الصندوق ووضع معايري الملشاري

 اخلتارجي راجتع  املاملتعلقتة باإلرتراف علتى الصتندوق بنتا  علتى مقرتحتات         تنقيح اإلجرا ات( 1): اإلجرا ات التالية

؛ 2312ويفرتض صدور الوثيقة النهائية يف نهاية العتام  . عمليات الطوارئلتحقيق المركزية  اجلارية عمليةالو لحساباتل

 من ضمنه، إذ تتذكر املبلت  اشقصتى للُستلف     استخدام النوافذ املختلفة للصندوقالذي ميكن توفر اإلجرا ات اإلطار ( 2)و

( 3)واالت الطتوارئ؛  الصتندوق املتاتدد والفترتة املطلوبتة للتستديد ومعتايري تعريتف حت         ضمنومعايري ختصي  اشموال 

إطار تسايل، مبتا يف ذلتك إطتار     ذاع املشاري أن مجيعإىل مراقبة دقيقة للتأكد من  ختضع املشاريع املمولة من الصندوق

متن املفترتض أن يصتبح االستتخدام     ( 6)دوالر أمريكتي؛ و  233 333اليت تقل قيمتهتا عتن التت    قياسي وبسيط للمشاريع

وكتذلك اشمتر    2312يف نهايتة عتام    فعلّيتا  من الصتندوق   ملشاريع املمولةالقائمة على النتائج يف ااملنهاي ملصفوفة اإلدارة 

 .بالنسبة إىل املشاريع اشخرو اليت تضعها املنظمة
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ما يضتمن  حوكمته وأن يعزز فعالية وكفا ة إدارة الصندوق لحسابات ل اخلارجيراجع املمن رأن تنفيذ توصيات - 12

علتى   جلنتة املاليتة   إرتراف ة اجليدة واملسا لة مبا يف ذلتك  وميتثل ملمارسات اإلدار هالوائحواملنظمة  بقواعدالتزاما جديا 

 .ية للصندوقاشنشطة السنو

 

 0من املستوى  وار ناف ة ةديدة للصندوق من أةل التأهب واتابتجابة حلاتا  الو

 

 واستع  نطتاق اشغذيتة، بشتكل   الزراعتة واشمتن الغتذائي والتغتذوي و     وف تستمر الكوارع واشزمتات بتهديتد  س- 13

ومنظومة اشمم املتحدة والشتركا  اآلخترين علتى    ( أو الدول اشعضا )السكان املتضررين والدولة العضو أحيانا، مثقلة قدرة 

مية يف سعيها للتخفيف متن  يف السنوات اشخرية، راحت املنظمة تضطلع بأدوار قيادية متزايدة اشه. االستاابة يف املوقع

 واستتكماال . ، واالستتاابة ذتا  واسعة النطاق علتى اشنظمتة الغذائيتة والزراعيتة    الآلثار السلبية للكوارع واشزمات ا وطأة

 .وقدرتها على االستاابة امها اشساسي بتعزيز تأهبهاالتزمن العمل يف حاالت الطوارئ، تدعم املنظمة  طويلة عقودل

 

علتى   الواستعة  خلية لتفعيل االستتاابة بوضع انة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت لّل يعمال التحّولقام جدول اش -16

اليت تكتون  اليت تتسبب بها الكوارع الطبيعية أو اليت تبدأ فاأة ومنظومة اشمم املتحدة لألزمات القصوو  كامل مستوو

وحيثمتا تستتدعي   . 3حبتاالت الطتوارئ متن املستتوو      عترف تلتك الستياقات   وُت. من صنع البشر، مبا يف ذلك النزاعات

. 3طتوارئ متن املستتوو    حالتة   اللانتة ، سوف تعلن راملة على مستوو املنظومةو استاابات الكوارع واشزمات الكرب

 ل استتاابتها اخلاصتة  املنظمة ما إذا كانتت ستتفعّ   الزراعة واشمن الغذائي، سوف تقّرر واستناد ا إىل املخاطر اليت تواجه

ومن رتأن إعتالن حالتة    . 3الطوارئ من املستوو  اليت تفرضها حاالتملعاجلة التحديات االستثنائية  3من املستوو  بها

على قتدرات ومستلوليات املكاتتب واإلدارات ذات الصتلة      ل تدابري استثنائية ترّكزمن قبل املنظمة أن يفّع 3من املستوو 

 .متناسقة حلاالت الطوارئ على مستوو املنظمة كلهابة دانية من أجل استااييف املقر واملكاتب امل

 

 ولضتمان إتاحتة املتوارد يف دعتم     3تلتزم املنظمة بنموذج مستدام لتمويل التأهب حلاالت الطوارئ متن املستتوو   - 12

لتدعم  لميزة النسبية للصندوق، ق اقرتاف نافذة جديدة ضتمن الصتندوق   واستكماال ل. شولية إلجرا ات االستاابةاملراحل ا

أنشطة االستتعداد لتعزيتز   ( 1)سوف تشمل تلك النافذة  ،ن الصندوق املتاددوضمن مكّو. 3املستوو  من حاالت الطوارئ

استاابة املنظمة حلاالت الطوارئ من ( 2)و 3املستوو قدرات املنظمة على االستاابة بشكل أفضل حلاالت الطوارئ من 

 .اجلهات املاحنة من قبل دعمال وصولقبل  3املستوو 

 

يتضمن دعم التأهب التكاليف املطلوبة لضتمان استتعداد املنظمتة لالستتاابة حلتاالت الطتوارئ متن         - التأهب- 14

؛ وبنتا   ه مبا يشتمل تكتاليف تقتدير قتدرات املكاتتب امليدانيتة      عزيزبنا  تأهب املنظمة وت: ويشمل ذلك دعم. 3املستوو 

واملشاركة يف التدريب على  وصونها اإلجرا ات املناسبةطوارئ واالستعداد حلاالت الطوارئ؛ ووضع لقدرات وضع خطط ا

حاالت الطوارئ املشرتك بني الوكاالت؛ وإصدار رهادات بالكفا ات الرئيستية حلتاالت الطتوارئ للمتوظفني التذين متن       

. ة الختبتار التأهتب حلتاالت الطتوارئ    السنوي احملاكاةعمليات ؛ و3املستوو املمكن أن يشاركوا يف حاالت الطوارئ من 
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تتم تغطيتة جتز  متن    وست . مليون دوالر أمريكتي  1.6املوارد املخصصة مبوجب هذه النافذة الفرعية حوالي  مستوو بل وي

 .3املستوو ق حشدها ملشاريع وبرامج االستاابة للطوارئ من  موارد خارج امليزانية من هذا التخصي 

 

، ستتقوم النافتذة الفرعيتة اجلديتدة     3املستتوو  لالستاابات اشولية حلاالت الطوارئ من  تيسريا - اتابتجابة- 16

املتوارد  ختصتي    يعين" عدم اشسف" و". عدم اشسف"اابة الفورية على أساس للصندوق بدعم إجرا ات املنظمة لالست

عل خيار االستاابة مفتوحا للمدرا  كتي  يف غياا التفاصيل الدقيقة بشأن االحتياجات احملددة وخطط االستاابة ما جي

. ، حبسب املقتضى، وبتدون انعكاستات ستلبية علتى صتانعي القترارات      الفائض من املوارديف تاريخ الحق تسريح  يقرروا

، مثتل نشتر فريتق إدارة الطتوارئ ومعتدات االتصتاالت       املرتبطتة بالنشتر الفتوري للعتاملني     كل التكاليف تشمل التغطية

يف  3جيب أن تكون املنظمة مستعدة لثالع حاالت طارئة متن املستتوو   و. اللوجستية رتتيباتوال ،ماتوتكنولوجيا املعلو

نة، يصتبح املبلت  اإلمجتالي    يف الست  3املستتوو  لكل حالة طارئتة متن    مليون دوالر أمريكي 3.2وبنا  على قيمة . سنةال

وميكن استعادة جتز  متن   . للسنة الواحدة أمريكي مليون دوالر 1.2للموارد املرصودة ضمن هذه النافذة الفرعية  خص امل

 .3املستوو املبل  املخص  من املوارد من خارج امليزانية ملشاريع وبرامج االستاابة للحاالت الطارئة من 

 

املستوو من  وارئحلاالت الط تدعم قدرة املنظمة على االستاابةمن رأن املصادقة على هذه النافذة اجلديدة أن  -18

 .املرونة احلالية للصندوق وفعاليته وزيادة 3

 

 املكونا  والنواف  املق حة للصندوق

 

 املّكون الربناجمي

    نافتتذة للتتربامج واستتعة النطتتاق

مثتتتل التستتتونامي وإنفلتتتوانزا   )

 ( والقرن اشفريقي الطيور

  مركز املعلومات الزراعيةنافذة 

 مكّون الصندوق املتجدد

 لحاالت الطارئةنافذة تنسيق ل 

 لتقتتتتدير االحتياجتتتتات  نافتتتتذة

 وتطوير الربامج

    التأهتتب واالستتتاابة حلتتاالت

 3املستوو  الطوارئ من

 

 مكّون رأس املال العامل

 

 موارد الصندوق

 

مليتون   129.1 وقد تلقى منذ ذلك التاريخ مبلت  . 2336نيسان /أبريل تاريخ يعمل الصندوق منذ - املتتصال - 19

. مليون دوالر أمريكي 82.8ومن هذا املبل  ساهمت البلدان اشعضا  املدرجة يف اجلدول أدناه مببل  قدره . دوالر أمريكي
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وافقتت علتى نقتل أرصتدة مشتاريع       2متن جهتات ماحنتة    دوالر أمريكتي  يتون مل 2.9ومن هذا اجملموع، تلقى الصندوق 

، بلغت الودائع يف الصندوق 2312حزيران /يونيو 33عشر رهرا حتى ثين اإلوأثنا  فرتة   .الطوارئ املنتهية إىل الصندوق

  .مليون دوالر أمريكي 28.2

 

 عشر ش را حتااإلث  ف ة  البلدان األعضاا

 2102حزيران /يونيو 01

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 من  إنشاا الصندوق

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 23 662  السويد

 16 823 4 239 النرويج

 11 580 4 986 بلايكا

 9 293  اململكة املتحدة

 4 543 664 فرنسا

 2 321 1 342 فنلندا

 3 697  سويسرا

 1 460 23 إيطاليا

 1 375  اململكة العربية السعودية

 1 304  أملانيا

 1 125  النمسا

 816  كندا

 233  الصني

 392 89 إسبانيا

 316 166 خيرلندا

 226  اناليون

 192 192 أفريقياجنوا 

 43  اشردن

 29  أسرتاليا

 16 16 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

                                                 
مجهورية الو الدميقراطية إكوادور، فنلندا، فرنسا، اليونان، خيرلندا، إيطاليا، اشردن، مجهورية  كولومبيا، كندا،بلايكا، سرتاليا، أذن كل من أ  2

ويد، الدميقراطية الشعبية، لكسمربغ، املكسيك، هولندا، النرويج، نيوزيلندا، بريو، اململكة العربية السعودية، جنوا أفريقيا، إسبانيا، الس الشعبية

، بتحويل اشرصدة غري املصروفة (ربكة لبيع اشغذية بالتازئة) CONAD" كوناد"تحدة، البنك الدولي واجلهة املاحنة من القطاع اخلاص اململكة امل

 .من مشاريعها املنتهية
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 8  لكسمربغ

 8 2 هولندا

 9 3 أعضا  خخرون

 22 786 05 579 جمموع األعضاا

 18 1 البنك الدولي

 681 31 صندوق منظمة البلدان املصدرة للنفط

مساهمات أخرو، مبا يف ذلتك متن تستديدات    

 دعم مشروعات الطوارئتكاليف 
628 12 843 62 

 029 128 22 239 جمموع املبالغ املتتصلة

 

 .2312حزيران /يونيو 33حتى 
 

 .جممعة من ساالت فرعية وموافق عليها من دفرت اشستاذ العام: املصدر

 

بعتد أن أّكتدت    ،لعدة مشتاريع  سلفا مليون دوالر أمريكي 238.2فع مبل  ويف إطار مكّون رأس املال العامل، ُد- 23

 يتون مل 6.4، تظتل  ومتن هتذا املبلت    . اجلهات املاحنة التزامها بأحد تلك املشاريع، ولكن قبل تلقي املساهمات النقديتة 

لمستاهمات،  مليتون ل  129.1 اإلمجتالي  بلت  املومن  .استالم أموال من اجلهات املاحنةغري مسددة بانتظار  دوالر أمريكي

يف إطار  التقرير،املشمولة بخالل الفرتة  ماليني دوالر أمريكية 3، منها مليون دوالر أمريكي 4.6مّتت املوافقة على مبل  

مليتون يف   12.8منهتا  ، مليتون دوالر أمريكتي   62.6ويف إطار املكون الربناجمي، ّق ختصتي  مبلت    . الصندوق املتادد

  .اشموال املستخدمةترد يف اجلدول التالي تفاصيل عن و. الفرتة اليت يغطيها التقرير
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 عشر ش را حتااإلث  ف ة  الُسلف

 2102حزيران /يونيو 01

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

من  إنشاا الصندوق 

بآتاف الدوتارا  )

 (األمريكية

 238 219 44 056 الفرتة خالل السلف املقّدمةجمموع 

 200 677 44 506 الفرتة السلف املدفوعة خاللمبال  مسرتّدة من 

 7 542  غري املسددة جمموع السلف

   

 عشر ش را حتااإلث  ف ة  الولبا 

 2102حزيران /يونيو 01

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

من  إنشاا الصندوق 

بآتاف الدوتارا  )

 (األمريكية

من أجل إقامة وحدات تنسيق العمل يف حاالت 

 الطوارئ
677 1 251 3 

 3 150 1 350 االحتياجاتمن أجل بعثات تقدير 

 6 401 0 027 اجملموع ال رعي ملكّون الصندوق املتجدد

 13 485 6 988 مركز املعلومات الزراعية

 6 655 6 655 أزمة القرن اشفريقي

 62 928  محلة مكافحة أنفلونزا الطيور

 13 002  إعادة التأهيل بعد التسوناميمحلة 

 1 168  مبادرة مكافحة ارتفاع أسعار املواد الغذائية 

 192 192 منطقة الساحلأزمة 

 75 433 02 838 اجملموع ال رعي للمكّون الربناجمي

 20 834 05 865 جمموع اتابتخداما 

 

 2312حزيران /يونيو 33حتى 
 

 .جممعة من ساالت فرعية وموافق عليها من دفرت اشستاذ العام: املصدر

 

وُيحستب الرصتيد   . 3مليون دوالر أمريكي 39.6 ،2312حزيران /يونيو 33 حتىالرصيد النقدي للصندوق  بل - 21

مليتون   81.8، مطروحا منها استخدامات قدرها مليون دوالر أمريكي 129.1قدرها  مرتاكمة مقبوضات :النقدي باعتباره

 .دوالر أمريكي يونمل 6.4غري مسددة قدرها مطروحا منها سلف  ،دوالر أمريكي

                                                 
قدرة االستاابة لتوفري  مليون دوالر أمريكي مسال يف حساا منفصل كان قد ق إنشاؤه لتسهيل املراقبة واإلبالغ ضمن نافذة 221مبا يف ذلك مبل    3

 .املستلزمات الزراعية
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 ابتخدام الصندوق

 

ماحنتة،   جهتات  تستع مساهمات من  منمعظمها يف  السلف أتتلفرتة اليت يغطيها التقرير، خالل ا - الُسلف- 22

، كمتا هتو مبتّين يف    2312حزيران /يونيو 33إىل  2311متوز /يوليو 1يف املائة من الُسلف يف الفرتة من  93 حواليمتّثل 

 .اجلدول التالي

 

  للصندوق اجل ا  املاحنة املست يدة من مكّون رأس املال العامل

 (مبالغ مس دة/ُبلف)

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 2102حزيران /يونيو 01عشر ش را حتا اإلث  ف ة 

 املبالغ املس دة الُسلف اجل ا  املاحنة

 6 588 8 118 الواليات املتحدة اشمريكية

 6 410 6 930 االحتاد اشوروبي

 3 000 2 350 اململكة املتحدة

 2 262 2 262 البنك الدولي

 2 871 6 371 بلايكا

 3 000 3 500 السويد

 6 000 2 800 اليابان

 6 200 2 250 مكتب اشمم املتحدة لتنسيق الشلون اإلنسانية

 1 550 1 550 صندوق العمل اإلنساني املشرتك يف السودان

 1 300  مصرف التنمية اآلسيوي

 1 325 2 925 جهات ماحنة أخرو

 44 506 44 056 اجملموع اإلمجالي

 

يف املائة من جمموع الُسلف  93ومن جهة املستفيدين، دعمت الُسلف بشكل خاص عشرة برامج رئيسية، متّثل - 23

 .2312حزيران /يونيو 33إىل  2311متوز /يوليو 1يف الفرتة من 
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  للصندوق املال العامل البلدان املست يدة من مكّون رأس

 (مبالغ مس دة/ُبلف)

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 2102حزيران /يونيو 01عشر ش را حتا ف ة اإلث  

 املبالغ املس دة الُسلف البلدان

 23 428 21 928 الصومال

 13 325 2 675 باكستان

 2 550 3 850 السودان وجنوا السودان

 3 2 400 أفغانستان

 1 723 1 873 أفريقيا اإلقليمية

 1 680 1 680 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 1 250 833 سري النكا

 261 621 قطاع غزة والضفة الغربية

 133 433 النيار

 223 223 غواتيماال

 233 233 زمبابوي

 1 420 663 إثيوبيا

 1 300  خسيا اإلقليمية

 2 378 2 949 بلدان أخرو

 44 505 44 056 اجملموع اإلمجالي

 

للعمليتات   السلس والستريع لضمان التنفيذ  اضروري للصندوق لدعم املقدم من خالل مكّون رأس املال العاملكان ا –26

 .يف امليدان

 

والسمكية لدو  الّثروة احليوانيةاالستعادة الفورية إلنتاج احملاصيل و، ساهمت ُسلف الصندوق يف الصومالففي  –22

قامت السلف بتسريع إتاحتة  وبغية حتقيق ذلك، . 2311اشسر اليت منيت بأضرار جسيمة جّرا  موجة اجلفاف يف عام 

الثتروة  د مقابل العمتل إلعتادة تأهيتل البنيتة التحتيتة الرئيستية وزيتادة وصتول البشتر و         وخطط النق توقدم املستلزمات،

اشسترية اشكثتر   أتاحت ذا تلبية احتياجاتهتا  مصدر دخل للشرائح اشضعف إذ  كما أتاحت اخلطط. املياهإىل  احليوانية

 اعي واخلدمات البيطريتة متن أجتل صتون    فقد أمنت العلف احليواني وبذور املر الثروة احليوانيةإنتاج  أما ُحَزم. إحلاحا

 .يف البلد املعيشة جملتمعات الرعاة الزراعيني والرعاة موارد سبل
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من خالل  ،لألسر املتضررة من الفيضانات على إطالق العمليات الزراعية الصندوق ساعدت ُسلف، باكستانيف و –24

املغذية من خالل حتستني املمارستات    وصول اشسر إىل اشطعمة تعزيزق  وقد. الثروة احليوانيةالدعم السريع للمحاصيل و

روابتط الستوق وسالستل القيمتة فاستتفاد منهتا       وق تطتوير  . واملطابخ واحلدائق العالجية الصحية التغذوية ومراكز الغذا 

حتستني ختدمات دعتم الزراعتة، أنشتئت جمموعتات للمتزارعني وق        أجل ومن . ن وجمموعات السوقواملنتاون املزارعو

خمتاطر   احلتد متن  كمتا رّوج الربنتامج ملمارستات    . درا  مدارس املزارعني امليدانيتة مالتدريب إىل موظفي احلكومة وتقديم 

 .لكوارع يف املناطق املتضررةا

 

الدعم يف الوقت املناسب ملعاجلة اإلنتاج احملتدود للنتازحني   تقديم  الصندوق أتاحت ُسلف ةنوب السودانويف  –26

التتوفري   ،وقد مشل ذلك. الثروة احليوانيةداخليا واجملتمعات املضيفة الضعيفة على صعيد الزراعة والنازحني العائدين و

السريع للبذور واشدوات والبنية التحتية ومعدات الري لزيادة إنتاج الغذا  ومتكني املزارعني من اإلنتاج والبيع على مدار 

مضتاعفة البتذور   ام بأنشتطة  احلصول على البذور وأتاحت للمتزارعني القيت   قد حّسنتأما اشسواق املنظمة للبذور ف. سنةال

جمموعات معاجلتة اشغذيتة    رأسها نسا  بتعزيز مهاراتها بفضل التدريب والدعم من قبل تمت اشسر اليتاوق .وتكديسها

 .إنتاج الدواجننة ومن مستلزمات من خدمات الصحة احليوانية احملّس الثروة احليوانيةواستفاد أصحاا . وتسويقها

 

السمكية  الثروة احليوانيةوالتدريب لتحسني إنتاج احملاصيل و ، وّفرت سلف الصندوق املستلزماتالسودانويف  –28

فمتن ختالل إتاحتة    . والفيضتانات  الرديئتة  احملاصتيل ليا واجملتمعات املضيفة املتأثرة بتالنزاع و للعائدين والنازحني داخ

علتى بتذور    اداالعتمت ر للمحاصيل اشساسية، ق تشايع املزارعني على إنتاج بذورهم اخلاصة بهم من أجل جتنب البذو

وقتد رّكتز   . كما مّكن الربنامج املزارعني من إنشا  غابة جمتمعيتة ومشتاجر متن ختالل تقتديم رتتول لألرتاار       . املعونات

 نتدماج الالتدريب على احلماية البيئية وتعزيز املهارات املدّرة للدخل من أجل تعزيز فرص كسب سبل العيو وتشايع ا

احليوانية وحتسني اخلدمات الصحية البيطرية فقد عززت إنتاجيتة   اشرصدةأما اجلهود الرامية إىل جتديد . اجملتمع يف

وقد قامت التقديرات الدورية لألمن الغذائي ولسبل العيو يف ثالع واليتات يف دارفتور بتدعم    . وصحتها الثروة احليوانية

وأعضا  جمموعتات العمتل املعنيتة بالعائتدين وإعتادة اإلدمتاج متن أجتل         اجملموعة املعنية باشمن الغذائي وسبل العيو 

 .حتسني التنسيق

 

املتزارعني   عرب إتاحة البذور العالية اجلودة واشمستدة املناستبة والتتدريب، ستاعدت ستلف الصتندوق عتائالت        –29

د زادت وق. تستأنف فورا إنتاج القمحبأن ، أفغانستانيف سعار الغذا  والنزاعات والكوارع الطبيعية املتضررة من ارتفاع أ

زت اشنشطة أيضا علتى  ورّك. نة للمواسم الزراعية املقبلةوصول إىل بذور القمح احملّسالبني املزارعني التبادالت واملبيعات 

هتا  اجملموعة القطرية املعنية باشمن الغذائي والزراعة من أجل زيادة فعالية االستاابات حلتاالت الطتوارئ وكفا ت   تعزيز

 .يف املستقبل

 

، أتاحتت ستلف الصتندوق التدعوة والتنستيق والتدعم الفتين للحكومتات الوطنيتة          أفريقيا اجلنوبيةويف أحنا   –33

والشركا  اإلقليميني لتحسني التأهب للتهديدات وحتاالت الطتوارئ املتعلقتة بالغتذا  والزراعتة ومنعهتا وختفيتف أثرهتا         
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ز قدرة البلدان علتى منتع   يمن تعز غرب أفريقيا ووبو اوقد استفادت البلدان ذات اشولوية يف . واالستاابة الفعالة ذا

عم وقد قدم الد. ومكافحتها من خالل تقديم الدعم الفين إىل املختربات البيطرية العالية اخلطورة العابرة للحدود اشمراض

 مظالي الزراعيتة الضتعيفة يف    لتدو اجملتمعتات   الثتروة احليوانيتة  عزيز إنتاج ة لتوعالجات بيطري أيضا لقاحات اإلقليمي

 .والنيجر

 

مج وريظة كوريظا الشظعبية    بال  اشهمية متن حيتز زيتادة إنتتاج اشغذيتة يف      املستلزمات الزراعية كان تقديم  –31

املنتاطق الوستطى والشتمالية للتبالد متال ات بالستتيكية وأمستدة         يف أحنتا  وقد وزعت املنظمة . 2311عام  الدميقراطية

ومن املتوقع أن تلدي زيادة مستويات اشغذية املنتاة حمليا إىل ختفيتف االعتمتاد   . لتحسني غالل حماصيل اشرز والذرة

 .على املعونة الغذائية

 

الفتوري لإلنتتاج الزراعتي لألستر املتضتررة متن        ستاعدت ستلف الصتندوق علتى االستتئناف     ، بري تانكظا ويف  –32

وقتد ق ذلتك عترب زيتادة الوصتول إىل      . يف يتاال  2311سنة لالزراعي  املوسمالفيضانات اليت مل تتمكن من الزراعة خالل 

 .والتدريب على إنتاج اشرز واخلضر وغريها من حماصيل احلقولاملستلزمات الزراعية 

 

سرعة نشتر منستقي العمتل يف     تتيح هذه النافذة يف املكّون املتادد للصندوق: الووار حاتا   تنسيق العمل يف- 33

ملواجهة الزيادة املفاجئتة يف اشنشتطة أو لستد الثغترات يف التمويتل ختالل فترتة         ت الطوارئ، وتعزيز الفرق احلاليةحاال

اشقاليم الفرعية يف أفريقيتا  و منطقة الساحلو القرن اشفريقي، ّق توفري الدعم شزميت اضيةلسنة املوخالل ا. زمنية قصرية

 .وليبيتتا والعتتراق الوستتطى أفريقيتا ا الستتودان وإثيوبيتتا ومجهوريتتة وأمريكتا ويف مجهوريتتة الكونغتتو الدميقراطيتتة وجنتو  

 .ويستعرض اجلدول التالي كيفية استخدام املخصصات املقدمة

 



FC 147/8 16 

 

 تاريخ املوافقة املنوقة/البلد
 التخصيص

 (األمريكيةبآتاف الدوتارا  )

 38 2311متوز /يوليو بأكمله                           القرن اشفريقي

 169 2311 كانون اشول/ديسمرب بأكمله

 62 2312خذار /مارس مكون دون إقليمي

 24 2311خا /أغسطس مجهورية الكونغو الدميقراطية

 43 2312كانون الثاني /يناير أمريكا الوسطى

 43 2312حزيران /يونيو

 63 2312كانون الثاني /يناير جنوا السودان

 132 2312خذار /مارس

 هبأكمل                          منطقة الساحل

 مالي

 موريتانيا

 2312خذار /مارس

196 

24 

36 

 21 2312خذار /مارس غرا أفريقيا وررقها

 ليبيا
 22 2312نيسان /أبريل

 62 2312أيار /مايو

 16 2312حزيران /يونيو إثيوبيا

 139 2312أيار /مايو العراق

 143 2312أيار /مايو أمريكا اجلنوبية

 81 2312حزيران /يونيو جنوا أفريقيا

 43 2312حزيران /يونيو مجهورية أفريقيا الوسطى

 املبلغ اإلمجالي املخصص

 

385 0 

 

الصندوق املتادد بعثات تقدير االحتياجتات  ن مكّومّول هذه النافذة من ُت - تقدير اتاحتياةا  وإعداد الربامج- 36

يف املراحل اشوىل من اشزمات لضمان حصول املنظمتة ورتركائها علتى املعلومتات الالزمتة والضترورية لصتياغة براجمهتا         

 كّل متن  الربامج إىل وصياغةوخالل الفرتة اليت يغطيها التقرير، أرسلت بعثات تقدير االحتياجات . اخلاصة باالستاابة

ويبّين اجلدول  .والسودان وليبرييا وجنوا السودان وجزر القمر منطقة الساحلوموزامبيق والصومال وفييت نام مدغشقر و

 .التالي كيفية استخدام املخصصات املقدمة
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 يتني مال 2، متع ختصتي     مليون دوالر أمريكي 12.8ن الربناجمي للصندوق، ق ختصي  مبل  يف إطار املكّو- 32

مليتون دوالر   3.2لنافذة القرن اشفريقي و مليون دوالر أمريكي 6.4و مركز املعلومات الزراعيةتقريبا لنافذة  ةدوالر أمريكي

 .منطقة الساحللنافذة  أمريكي

 

متن أجتل دعتم     تتدخال  16لتت  ةدوالر أمريكيت  ينيمال 2، ق ختصي  الزراعيةمركز املعلوما  ناف ة يف إطار - 34

 ع علتى استتاابة أكثتر تنظيمتا    التشتاي  عدات الزراعية يف اشوقات احلرجة يف ستياق احلتاالت الطارئتة متع    توفري املسا

 .لألزمات

  

 تاريخ املوافقة اإلقليم/البلد
 املبلغ املخصص

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 26 2311متوز /يوليو مدغشقر

 23 2312خذار /مارس

 2 2311متوز /يوليو فييت نام

 8 2011تشرين اشول /أكتوبر موزامبيق

 32 2012كانون الثاني /يناير الصومال

 بأكمله                              منطقة الساحل

 إقليمي

 إقليمي

 63 2012كانون الثاني /يناير

 48 2312خذار /مارس

 9 2312حزيران /يونيو

 9 2012 نيسان /أبريل السودان

 12 2312أيار /مايو ليبرييا

 23 2312أيار /مايو جنوا السودان

 23 2312أيار /مايو جزر القمر

 001  املبلغ اإلمجالي املخصص
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 التد ل املنوقة/البلد

ملركز املعلوما   التخصيص

 الزراعية

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

الض ة الغربية وقوظاع  

 غزة

لألستر   يف احلتاالت الطارئتة   الغذائيتة إنتاج املتواد  دعم 

 (2املرحلة ) الفقرية يف قطاع غزة

633 

يتة لستبل العتيو    املساعدة الطارئة للحمايتة الفور  تقديم باكستان

ستتلزمات الضترورية   واشمن الغذائي من ختالل تتوفري امل  

املتضتترر متتن  قطتتاع أومركتتوتيف  الثتتروة احليوانيتتةمتتن 

 الفيضانات يف مقاطعة السند يف باكستان

323 

 وفري املستتتتلزمات الزراعيتتتة يف حتتتاالت الطتتتوارئ تتتت ةيبوتي

 لالستاابة للافاف يف جيبوتي

333 

 حتسني اشمن الغتذائي لألستر متن ختالل تعزيتز قتدرة       النيجر

  على التكّيفالرعاة الضعفا  والرعاة الزراعيني

333 

التكيف لألستر الضتعيفة يف منطقتة     اسرتاتياياتتعزيز  مالي

مواجهة اشزمة الزراعيتة الرعويتة   لكي تتمكن من  سيغو

 2312-2311الفرتة  خالل منطقة الساحليف 

333 

التعزيتتز الستتريع لستتبل عتتيو اجملموعتتات الستتكانية    مدغشقر

منطقة جنوا يف  عاصرياش منالضعيفة املتضررة مباررة 

هتا يف حتاالت الطتوارئ    دعمررق مدغشتقر متن ختالل    

 للكوارع هاتأهبإلحيا  اإلنتاج وتعزيز 

333 

املستتاهمة يف اشمتتن الغتتذائي والتغتتذوي للماموعتتات      موريتانيا

السكانية الضعيفة يف جنوا موريتانيا عترب صتون ستبل    

 عيشها الزراعية وتعزيزها

333 

 ضعيفة اليت تعاني صتعوبات يف تقديم الدعم إىل اشسر ال بوركينا فابو

 2312خالل موسم اجلفاف سنة قطعانها  علف

333 

استتتعادة ستتبل العتتيو القائمتتة علتتى الزراعتتة واشمتتن    ال لب 

الغذائي للمزارعني املتضررين متن الفيضتانات يف اإلقلتيم    

نيستات   نياالستتوائي  ينيف الفلبني جرا  اإلعصار الثالز

 ونالغاي

333 

ستتبل عتتيو عتتائالت  املستتاعدة الطارئتتة إلعتتادةتقتتديم مج وريظظظظظظظظظظظة تاو 

املزارعني الضعيفة املتضررة من الفيضتانات يف مقاطعتات   

333 
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ختتتاموان وستتتافاايت ورامباستتتاك يف مجهوريتتتة الو  الدميقراطية الشعبية

 الدميقراطية الشعبية

تقديم املساعدة الطارئة السرتجاع ستبل عتيو عتائالت     كمبوديا

 قاطعتات املزارعني الضعيفة املتضررة من الفيضتانات يف م 

 ليم براي فن  يف كمبودياوسيتور كاندال من إق بيا ران 

333 

اج الغتذا  شكثتر   أنظمتة إنتت   إلعتادة الدعم الفوري تقديم  غواتيماتا

املتتنخفض التتذين تضتترروا متتن   املتتزارعني ضتتعفا متتن   

يف املنطقة اجلنوبيتة   بلدياتيف مخس  ها 12االستوائي 

 لغواتيماال

338 

ج الغتذائي للتذرة   اإلنتتا  إلعتادة تقديم املستاعدة الفوريتة    نيكاراغوا

املتنخفض االستتوائي   للعائالت املتضررة متن   والفاصوليا

 أمنهم الغذائي وسبل عيشهم ها ، لضمان 12

333 

يل الفوريتة  إلعادة التأه يف حاالت الطوارئتقديم الدعم  بنغالديش

 مناطق من مقاطعة ستاختريا  شكثر اشسر ضعفا يف مخس

 يف جنوا غرا بنغالديو

233 

 القطعان رعاةيف حاالت الطوارئ إىل أسر تقديم املساعدة  تشاد

 والرعاة الزراعيني الضعيفة يف منطقة حبر الغزال

333 

تقتتديم املستتاعدة الطارئتتة لتحستتني تغذيتتة اشستتر التتيت   ليسوتو

انعدام اشمن الغذائي يف املناطق املتضتررة متن    من تعاني

 ليسوتوالفيضانات يف 

333 

علومات عتن اشمتن الغتذائي وحتليلتها ونشترها      املمجع  مصر وليبيا وتونس

 وإطالق اإلنذارات املبكرة

133 

 6 988 اجملموع

 

بشكل أكرب  وصولال من قواع غزةاشسر املتضررة من النزاع يف  ، متكنتمركز املعلومات الزراعيةبفضل مساعدة - 36

ومتع الرتكيتز   . اشمن الغتذائي لألستر ودخلتها    سات الزراعة احملسنة من أجل حفزوالتدريب على ممار ةاملغذي لألطعمة

نتتاج  والستطوف وإل  احلتدائق املنزليتة  زراعتي يف  على اشسر اليت ترأسها نسا ، ق تقديم التدريب واملستلزمات لإلنتتاج ال 

 .وتربية اشحيا  املائية الثروة احليوانية

 

. باكسظتان إىل فيضانات مدمرة يف مقاطعيت السند وبالوريستتان يف   2311خا /ت اشمطار الغزيرة يف أغسطسأّد- 38

، استاابت املنظمة بسرعة عرب تزويتد اشستر املتضتررة متن الفيضتانات بتاشعالف       مركز املعلومات الزراعيةوبفضل دعم 

وقتد مكنتت إتاحتة    . يف وقتت الشتدة  بيتع احليوانتات   احليوانية لتضمن بقا  مواريها وصحتها وإنتاجيتها ولتحول دون 
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قتد مستح    الثتروة احليوانيتة  ع منتاات املزارعني من استئناف اإلنتاج الزراعي على الفور، يف حني أن بي حيوانات اجلّر

 .أنواع أخرو من اشغذية لتحسني نظامهم الغذائي ذم بشرا 

 

الزراعية يف مساعدة اجملتمعات الزراعية الرعوية املتضررة من اجلفتاف علتى إعتادة بنتا       مركز املعلوماتساهم  -39

سبل عيشها، والتخفيف من عب  أسعار الغذا  املرتفعتة وحتستني اشمتن الغتذائي والتغتذوي يف املنتاطق الريفيتة ورتبه         

الضتعفا  لشترا     للمزارعنينت الدخل مقابل العمل، فأّم ا لتقديم النقوداملساعدة خطط توقد وضع. ةيبوتياحلضرية يف 

. ةاملقبلت  زرعلفرتة الت الغذا  وغريه من الضروريات اشخرو يف حني أعادت تأهيل احلدائق الصغرو وموارد املياه الرئيسية 

البذور املتحملة للافاف واشمسدة وجتهيزات الري على نطتاق صتغري متن أجتل      كما تلقى املزارعون مستلزمات مبا فيها

 .اج اشعالف واخلضرواتحفز إنت

 

اافتاض مستتويات   إىل إنتتاج متتدن يف املراعتي واشعتالف، وإىل      بوركينظا فابظو  سو  توزيع اشمطتار يف  أدو - 63

من ختالل تزويتدها    الثروة احليوانيةتحسني إنتاجية وقد ق دعم اشسر الضعيفة ل. فانات املياه وارتفاع أسعار اشعالزخ

ة والتدريب ، ساعدت املستلزمات عالية اجلودمالي ويف .باشعالف احليوانية واملنتاات البيطرية والتدريبات ذات الصلة

 صون أصول علىوقد حافظ توزيع أعالف احليوانات . زيادة احلص  الغذائية للعائالت الضعيفة على إنتاج احلدائق يف

بتذور  ق إدخال جمموعة متن   ىل تقديم املستلزمات إلنتاج اشعالف، باإلضافة إموريتانياويف  .مواري املزارعني يف البالد

 اجلمعيات النسائية للفالحةت ، تلّقتشادو النيجرويف كل من . ولتنويع النظم الغذائية احملاصيل لتوليد الدخل اشسري

 .اليت تقدم من خالل املشروع التدريب والتاهيزات لالستفادة الكاملة من أنواع احملاصيل اجلديدة

 

االت الطتوارئ والتدعم   املساعدة حلت  مدغشقراشعاصري يف جنوا ررق تلقت اجملموعات السكانية املتضررة من - 61

ا حمستنة  من أصحاا احليازات الصغرية أنواع ويف أكثر املقاطعات تضررا، تلقى املزارعون. 2311للتأهب للكوارع سنة 

تشترين  /نتوفمرب  –أيلتول  /سبتمرب) الفرتات العافا والفاصوليا واخلضروات واحلبوا من أجل حصادها يف  بذور الياممن 

يف املناطق املعرضة  املزارعنياحملددة مسبقا أسر وقد ساعدت خمزونات البذور . فضال عن التدريب لزيادة الغالل( الثاني

لوقاية من الكتوارع والتأهتب ذتا علتى املستتويني      أخرو ل لياتكما يتم الرتويج آل. تأهبا لألعاصري على أن تكون أفضل

 .اإلقليمي والوطين

 

املمارستات   املستلزمات و، تقوم املنظمة بتحسني الوصول إىلمملكة ليسوتويف املناطق املتضررة من الفيضانات يف - 62

 ،التيت يتديرها مزارعتون    املعتارض التااريتة  نة يف وتتلقى عائالت املزارعني قسائم لشترا  املستتلزمات احملّست   . الزراعية

 .ةاملغذي لألطعمة جيدا  اليت تشكل مصدرا  –والتدريب على زيادة إنتاج احملاصيل واخلضروات الشتوية 

 

اشسري للمتزارعني املتضتررين    زيادة اشمن الغذائي والتغذويإىل  مركز املعلومات الزراعيةدعم  أّدو ال لب ويف - 63

وقتد استتفادت   . خاصة بإنتاج احلبوا واخلضروات والتدريب على اشنشطة املدرة للتدخل حزم  من اشعاصري عرب تقديم

إنتتتاج احلبتتوا ت حتتزم موقتتد قتتّد. احلتتدائق املنزليتتةاجملموعتتات النستتائية بشتتكل ختتاص متتن زراعتتة اخلضتتروات يف 
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وقتد حستنت   . 2311املتضررة من اشمطار الغزيترة والفيضتانات يف عتام     كمبودياواخلضروات كذلك إىل اشسر الفقرية يف 

أقتل   يفوالرحبية املتدنية ملزارعي احليازات الصغرية يف البالد الذين ميارسون الزراعة  ةعة اإلنتاجية احملدودزم املوّزاحل

 .من هكتار واحد من اشرض

 

مج وريظة تاو الدميقراطيظة   ، تلقتت اشستر املتضتررة متن اشعاصتري يف      مركز املعلومات الزراعيةبفضل متويل - 66

 الثتروة احليوانيتة  التدريب واملستلزمات مبتا فيهتا التدجاج امللّقتح وأصتبعيات متن نتوع حمّستن لزيتادة إنتتاج            الشعبية

 .وارع والتأهب ذا يف القطاع الزراعيلكموظفو اإلرراد معارفهم بشأن خفض خماطر از وقد عّز. واشمساك

 

و أستر املتزارعني الضتعيفة التيت     ستبل عتي   بإعادة ركز املعلومات الزراعيةم مشروع حالي مل، يقوبنغالديشيف - 62

وقتتد مستتح إمتداد املتتزارعني حبتتزم إنتتتاج اشرز  . 2311ستتنة  تغتتدق امليتاه متتن بشتتكل كتتبري متن الفيضتتانات و  تضتررت 

وغريهتا متن   ( املتاعز واشغنتام  )واشعالف احليوانية واجملرتات الصتغرية  ( من بذور وأمسدة وأدوات يدوية)واخلضروات 

 .ستزراع اشمساك والقريدس، باستئناف اشنشطة بسرعةال اشساسية ستلزماتامل

 

الكفتاف   أغذيتة باإلعانتة علتى إحيتا  أنظمتة إنتتاج       املعلومتات الزراعيتة  مركتز  مستاعدة   ، تقومنيكاراغواويف - 64

 وقد ق اإلسراع يف إرستال بتذور التذرة والفاصتوليا    . ها  12ائي عائالت املزارعني املتضررة من املنخفض االستواشساسية ل

احليازات الصتغرية قبتل    ارعيإىل مز - وهما من احملاصيل اشساسية يف البالد -املتحملة للافاف وذات الدورة القصرية 

م التدعم أيضتا   وقّد. ضمن إتاحة جز  من البذور لدورة اإلنتاج التاليةأما تزويدهم مبخازن الغالل املعدنية فسي. زرعفرتة ال

شنشتطة   قويتة لتأمني انطالقتة   غواتيماتاها  يف  12إىل أسر مزارعي احليازات الصغرية املتضررة من املنخفض االستوائي 

 .إنتاج اشغذية

 

 دوالر أمريكتي  يتون مل 6.4، ق ختصتي   القرن األفريقظي يف إطار املّكون الربناجمي للصندوق اخلاص مبنطقة - 66

من أجل تعزيز االستاابة للطتوارئ التيت تشتمل عتدة أصتحاا       2311لدعم البلدان املتضررة من موجة اجلفاف يف عام 

 .مصلحة واإلنعاش خالل فرتة اجلفاف

 



FC 147/8 22 

 

املبلغ املخصص من الصندوق  التد ل اإلقليم/البلد

 للقرن األفريقي

 (بآتاف الدوتارا  األمريكية)

تنستتيق االستتتاابة اإلقليميتتة للافتتاف يف حتتاالت     أفريقيا اإلقليمية

 الطوارئ يف القرن اشفريقي

 

446 

حتتتاالت الطتتتوارئ لألزمتتتة برنتتتامج االستتتتاابة يف   الصومال

 (2012) اإلنسانية يف الصومال 

567 6 

وارئ واإلنعتاش املبكتر حلمايتة    حتاالت الطت   يف دعمال مجهورية كينيا

عتتادة وحتستتني اشمتتن الغتتذائي وستتبل العتتيو      وإ

للماتمعتتات املضتتيفة حتتول خميمتتات الالجتتئني يف   

 .داداا

663 

: االستاابة للافاف يف القرن اشفريقتي  أعمال تنسيق إثيوبيا

 اشنشطة يف إثيوبيا

951 1 

 7 655 اإلمجالياملبلغ 

 

ستتبل عتتيو  اشمتتن الغتتذائي والتغتتذوي وإعتتادة  لتحستتني ستتاعد الصتتندوق دعتتم إنقتتاذ اشرواف  الصظظوماليف و- 68

نقديتة كافيتة    ملعظم السكان الضعفا  مبال فأّمنت العمل  أما خطط النقود مقابل. اجملموعات السكانية اليت تعاني اجلوع

. لافاف من خالل إعادة تأهيل البنيتة التحتيتة اشساستية   القدرة على التصدي ل، بينما بنت إىل الغذا  لتحسني وصوذم

ذلتك حتزم إنتتاج اخلضتروات لتعزيتز       إنتاج احملاصيل مبا يف زيع املستلزمات الزراعية إلعادةوقد دعم الربنامج أيضا تو

فقتد ركتزت علتى     روة احليوانيتة ما تبقى من أصتول الثت  ود الرامية إىل صون أما اجله. ع نظامها الغذائيخل اشسر وتنّود

املرتبطتة   الثروة احليوانيةتوفري العلف للحيوانات وحتسني الوصول إىل املا  وإعادة تكوين القطعان واحللول دون أمراض 

جتهيزات لصيد اشمستاك وعتدة    اج اشمساك تلقى السكان عند ضفاف اشنهر والسواحلومن أجل حتسني إنت. باجلفاف

 .الصيدبعد  املصيدلتاهيز 

وقتد  . ، ساعد الصندوق يف حتسني اشمن الغذائي والتغذوي للماتمعات املضيفة املتضررة متن اجلفتاف  كينيايف - 69

ساعد حتسني خدمات الصحة احليوانية وإعادة تأهيل البنية التحتية املائية ودعم تسويق منتاات املارتية علتى تعزيتز    

وقتد كتان اذتدف متن تقتديم التتدريب       . الصتدمات املستتقبلية  ستبل العتيو الرعويتة وحتستني قتدرتها علتى مواجهتة        

وقتد ركتز   . شتكل رئيستي  والتاهيزات املناسبة لألنشطة املدرة للدخل، تنويع ستبل عتيو اشستر التيت ترأستها نستا  ب      

ن ومت . التدريب املقدم من خالل التمويل، أيضا على نوع اجلنس وفريوس نق  املناعة البشرية والتغذية وإدارة النزاعات

يفة متن تقتديم البتذور واشدوات    أجل حتسني إنتاج الفاكهة واخلضروات واشرز واشعالف، استتفادت اجملتمعتات املضت   

علتى معاجلتة ستلعهم     املتزارعني نشا  بنوك جمتمعية يف القرو وتشتايع  وقد استخدم التمويل أيضا إل. الري خططودعم 
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اجملتمعتات النهريتة واجملتمعتات املضتيفة وكتذلك متع ستكان        ومساعدتهم على تعزيز الروابط التاارية بتني   وتسويقها

 .املخّيمات

 

جملتمعات الرعويتة والزراعيتة الرعويتة ورتبه احلضترية املتضتررة متن        أتاف تدخل الصندوق دعم ا، إثيوبيايف - 23

وإدارة أنتواع   ،فعالة جلمع املياه وصونها للسكان والثروة احليوانيتة علتى حتد ستوا     تكنولوجيات لأما الرتويج . اجلفاف

استدامة املوارد الطبيعيتة، فمتن   ض صحة وإنتاجية املراعي وتعزيز امللسسات العرفية من أجل النباتات الغازية اليت تقّو

وقتد ستاعد التمويتل أيضتا علتى تقويتة       . الثروة احليوانيةن إدارة املراعي وإنتاجية النظم الرعوية إلنتاج أن حتّس املتوّقع

 .الثروة احليوانيةخدمات الصحة احليوانية والربط بني اشسر الريفية وربه احلضرية وبني فرص السوق ملنتاات 

 

للفرتة املشمولة بالتقرير دوالر أمريكي ألف  192، ق ختصي  مبل  ملنوقة الساحليف سياق املكّون الربناجمي - 21

 .من أجل دعم التنسيق اإلقليمي وحتليل املعلومات اجملموعة حول اشمن الغذائي والتغذوي

 

املبلغ املخصص من الصندوق  التد ل اإلقليم/البلد

 للساحل األفريقي

 بآتاف الدوتارا  األمريكية)

 (األمريكية

يف  منطقة الساحلدعم التنسيق اإلقليمي شزمة  أفريقيا اإلقليمية

 2312عام 

192 

 095 املبلغ اإلمجالي

 

من أجل  يف اآلرا  مّول الصندوق أنشطة ترمي إىل حتسني اشمن الغذائي والتغذوي وحتليل الضعف وبنا  التوافق- 22

الكوارع واحلد تعزيز التنسيق بني أصحاا املصلحة يف اشمن الغذائي والتغذية وإدارة خماطر استاابة متناسقة ومنسقة و

 .من خماطر الكوارع

 

 اتابتنتاةا 

 

. ال يزال الصندوق يثبت كونه أداة قيمة للغاية متّكن املنظمة من حتسني أدائها من حيز االستاابة اإلنستانية - 23

 التحتّولي ويف إطار جتدول اشعمتال   . ليتهوزاد من فعا وحوكمتهراجع إىل تعزيز إدارة الصندوق وقد أدو تنفيذ توصيات امُل

للانة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت، فإن إنشا  نافذة جديدة ضمن املكّون املتادد للصندوق من أجل التأهتب حلتاالت   

املالئمة لنشر موظفيهتا   متالك املوارداابة ذا سيزّود املنظمة بالوسائل املناسبة للتاهز والواالست 3الطوارئ من املستوو 

 .اابة الفوريةإجرا ات االست من أجل دعم


