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  مقدمة –أوال 

تهديدات كبيرة لسبل العيش واألمن الغذائي لسكان الريف الفقراء، وبالتالي لقدرة  19-كوفيدتشكل جائحة  -1

وأدت القيود المفروضة على التحركات والتجمعات إلى أنه لم يعد  الصندوق على تحقيق أهدافه االستراتيجية.

ت الحرجة، مما أسفر عن بإمكان المنتجين الحصول على المدخالت والعمالة التي يحتاجون إليها في األوقا

 محاصيل أصغر حجماً يكافح المنتجون بعد ذلك لبيعها ألن األسواق مغلقة أو ألن الوصول إليها باهظ الثمن.

وقد أدى األثر الالحق على الدخل إلى انخفاض في التدفق النقدي، والذي تفاقم بسبب البطالة وتراجع التحويالت 

فاض االستثمار، مما يتسبب في تضاعف اآلثار السلبية على سبل العيش ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخ المالية.

ً إلى عدم استطاعة المنتجين  ما بين المدى المتوسط والطويل. وأدت القيود المفروضة على الحركة أيضا

ومن بين أشد المتضررين من هذه  الحصول على المعلومات التي يحتاجونها للتكيف مع هذه التحديات الجديدة.

 هديدات النساء والشباب واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والشعوب األصلية والفئات الضعيفة األخرى.الت

مليون إلى  688إلى أن عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية سيرتفع من  األوليةوتشير التقديرات 

 1مليون بسبب الجائحة. 820

الريف في أواخر فبراير/شباط من هذا العام، شرع الصندوق مع بدء ظهور هذه التهديدات لسبل عيش فقراء و -2

 (1) إجراءات قصيرة األجل، وهي:ببسرعة في اتباع نهج ذي أربعة محاور الستكمال أهدافه طويلة األجل 

-إعادة توجيه األموال داخل المشروعات القائمة التي يمولها الصندوق لتمويل أنشطة االستجابة لجائحة كوفيد

الخاصة  19-يل الدراسات والتحليالت التعاونية إلرشاد سياسات وأنشطة االستجابة لجائحة كوفيدتمو (2)؛ 19

توفير التمويل من خالل مشروعات القطاع الخاص الجديدة غير السيادية؛  (3)بالحكومات وأوساط التنمية؛ 

 تحفيز فقراء الريف.حشد وتخصيص موارد إضافية لدعم الفئة التي يستهدفها الصندوق من خالل مرفق  (4)

هذه الوثيقة التقدم المحرز والخطوات القادمة التي سيتخذها مرفق تحفيز فقراء الريف، كما تقدم  وتوضح -3

-معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزه الصندوق فيما يتعلق بالركائز األخرى للتصدي التنفيذي لكوفيد

19. 

 الريفمرفق الصندوق لتحفيز فقراء تنفيذ  –ثانيا 

 مع األمم المتحدة المواءمةضمان  -ألف

إلى اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة ومنسقة إلنقاذ األرواح من  19-دكوفيتدعو االستجابة الشاملة لألمم المتحدة ل -4

خالل تناول حالة الطوارئ الصحية، ومعالجة اآلثار االجتماعية، واالستجابة والتعافي االقتصاديين ومساعدة 

ويشمل ذلك إطاراً لالستجابة الصحية، واالستجابة اإلنسانية، واالستجابة  التعافي بشكل أفضل.البلدان على 

االجتماعية االقتصادية كجزء من حزمة دعم متكاملة لتلبية احتياجات األشخاص الذين يعيشون تحت وطأة 

التحدي، يتطلب هذا  وبالنظر إلى حجم الجائحة وحماية حقوقهم، مع التركيز بشكل خاص على األكثر ضعفاً.

اإلطار تمويالً من مصادر متعددة بما في ذلك الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء صندوق األمم المتحدة 

-والتعافي من آثارها )الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد 19-لمواجهة جائحة كوفيد

االت األمم المتحدة، والنداءات التي ترعاها الحكومات على (، وتعبئة الموارد الخاصة بكل وكالة من وك19

المستوى القطري، والترتيبات المتعلقة باألموال المجمعة من قبل فريق األمم المتحدة القطري، وتمويل 

  المؤسسة المالية الدولية لألولويات الحكومية.

                                                      
منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(، وبرنامج األغذية العالمي،  1

 ميسورة صحية غذائية نظم إلى الغذائية النظم تحويل. 2020 لعام العالم في والتغذية الغذائي األمن حالة .2020 ومنظمة الصحة العالمية

 روما، منظمة األغذية والزراعة.. التكلفة
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م المتحدة لالستجابة لآلثار االجتماعية يمثل مرفق تحفيز فقراء الريف مساهمة الصندوق في تمويل إطار األمو -5

وهو مصمم لتكملة الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة  .19-االقتصادية لجائحة كوفيد

من خالل تعزيز قدرة صغار المنتجين على الصمود في وجه آثار الجائحة، ومساعدة النظم الغذائية  19-كوفيد

سكان الريف والحضر على حد سواء، ووضع مسألة األمن الغذائي لماليين  على االستمرار في العمل وخدمة

ً في صميم الدعم.من  ويتسق المرفق مع  سكان الريف الفقراء في المجتمعات الريفية النائية واألكثر ضعفا

ي تركز )الت 19-للصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد 2الجهود الواردة في إطار النافذة 

على التخفيف من األثر االجتماعي االقتصادي وحماية الناس وسبل عيشهم( ومن شأنه أن يكملها، من خالل 

معالجة مسألة األمن الغذائي لدى المجتمعات الريفية والحاجة إلى دعم صغار المنتجين في أوقات األزمات 

  االقتصادية وإخفاقات األسواق.

ويل من مرفق تحفيز فقراء الريف، يؤكد الصندوق على الحاجة إلى االتساق في إطار استثارة مقترحات للتمو -6

، ويشجع األفرقة القطرية على استكشاف جميع الفرص 19-دجائحة كوفيمع االستجابة الشاملة لألمم المتحدة ل

 .19-الممكنة للتعاون ولتحقيق التكامل مع الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد

ويفرض تصميم األنشطة التي يمولها المرفق ضرورة اتساقها مع األنشطة التي يمولها الصندوق االستئماني 

، ومع عمل الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها، وأفرقة األمم 19-المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد

التنسيق وأوجه التآزر كلما كان ذلك  المتحدة القطرية والمنسقين المقيمين على المستوى القطري، لضمان

وتخضع المقترحات إلى فحص داخلي للتحقق من أنه قد تمت صياغتها بالتعاون مع أفرقة األمم المتحدة  ممكناً.

ً أن تثبت أنها نظرت في أنشطة  القطرية. وكجزء من عملية االستعراض، يتعين على أفرقة التصميم أيضا

الوعي بأي تمويل عن طريق إظهار ية في البلد لضمان االتساق، بما في ذلك االستجابة المحلية األخرى الجار

 من الصندوق االستئماني لضمان تحقيق الطابع التكميلي.

كما يواصل الصندوق استكشاف إمكانيات الحصول على التمويل المباشر من الصندوق االستئماني المتعدد  -7

نام أحد أهم األمثلة الرئيسية حتى اآلن، حيث ال تتمتع  وسجلت فييت .19-الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد

فقام الصندوق بصياغة مقترح مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية  بمخصصات من المرفق.

ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية، لمشروع قيمته مليون دوالر أمريكي لمساعدة المشروعات الصغيرة 

والقصد من ذلك هو  على سالسل قيمة األغذية الزراعية. 19-تعافي من أثر جائحة كوفيدوالمتوسطة على ال

تمويل هذا المقترح في إطار الدعوة الثالثة لتقديم المقترحات التي أطلقها الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء 

 في أغسطس/آب. 19-لمواجهة جائحة كوفيد

 اإلطالق وتعبئة الموارد-باء

 40، وافق المجلس التنفيذي في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة على تخصيص 2020يسان في أبريل/ن -8

وأدى اإلطالق  2من برنامج المنح العادية كتمويل أولي لمرفق تحفيز فقراء الريف. مليون دوالر أمريكي

أبريل/نيسان، إلى  20 فيIdris Elba و Sabrinaالرسمي للمرفق على يد سفيري النوايا الحسنة للصندوق، 

لغة حول العالم، بما في ذلك في وسائل اإلعالم رفيعة المستوى مثل  12مقالة بأكثر من  500إدرار أكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن  رويترز، ووكالة بي بي سي العالمية لألخبار.ونيويورك تايمز، 

وكجزء من  مليون شخص. 52إلطالق قد وصلت إلى ما يقارب منشورات وسائل التواصل االجتماعي بشأن ا

المواطن العالمي، حظي المرفق أيضاً باالهتمام  التي أطلقتها منظمةعمل الصندوق مع حملة الهدف العالمي 

ن تَشارك في استضافتهما المفوضية يخالل مؤتمر قمة وحفل "الهدف العالمي: متحدون من أجل مستقبلنا" اللذ

                                                      
2 .EB 2020/129/C.R.P.1/Rev.1 
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وتستمر عملية التوعية هذه من خالل مشاركة  3يونيو/حزيران. 27في  المواطن العالميمنظمة األوروبية و

ً إبراز دور  الصندوق في األحداث االفتراضية العالمية، وإصدار منتجات االتصال والدعوة. ويجري أيضا

 المرفق من خالل منتجات االتصال الرئيسية مثل التقرير السنوي للصندوق.

ور مرفق تحفيز فقراء الريف بوصفه أداة لتوجيه أموال اإلنعاش لمعالجة االضطرابات المرتبطة أثار إبراز دو -9

التي تؤثر على النظام الغذائي، جذب اهتمام الجهات المانحة والشركاء وحثهم على ضم  19-بجائحة كوفيد

دوالر  ماليين 6بلغ فأعلنت كندا المساهمة األولى في مرفق تحفيز فقراء الريف بم قواها لقوى الصندوق.

تراوح ت أموال تكميليةويجري حالياً التفاوض مع عدد من الدول األعضاء على  يونيو/حزيران. 9كندي في 

  مليون دوالر أمريكي. 60مليون و 50بين 

خط إعداد قوي لمشروعات  (1) تتمحور استراتيجية مرفق تحفيز فقراء الريف لجمع التبرعات حول ما يلي:و -10

 لزيادة تعزيز الموارد والقدرة التنفيذية للعمليات الجارية للصندوق في البلدان المستهدفة، يتم مدّه المرفق سعياً 

أنشطة  (2)بتمويل نقدي أو عيني مشترك من الحكومات والشركاء المنفذين والوكاالت اإلنمائية األخرى؛ 

توعية موجهة لمجموعة متنوعة من الجهات المانحة بما في ذلك التقدم بطلبات للحصول على التمويل من 

مصادر مخصصة معينة مثل الصناديق االستئمانية ومن خالل ميزانيات المساعدة السنوية للدول األعضاء؛ 

ر رئيسي في معالجة األبعاد إطالق ناجح مبني على موضعة الصندوق على نحو فعال كمنظمة لها دو (3)

ويتوقع الصندوق من خالل هذا الجهد المشترك أن  وسد الفجوة اإلنسانية اإلنمائية. 19-الريفية ألزمة كوفيد

مليون دوالر أمريكي من تعبئة الموارد لألنشطة ذات الصلة بالمرفق قبل نهاية  200يصل إلى ما يقرب من 

 العام.

 تشغيل المرفق -جيم

، فإن المرفق يمثل استجابة 2021تنفيذ أنشطة مرفق تحفيز فقراء الريف قبل نهاية عام  ة إلىللحاجنظراً  -11

وسيعتمد على عمل الصندوق السابق في مجال  المدى للصندوق. طويلةفورية تسترشد بها األهداف اإلنمائية 

لتركيز على حماية سبل بناء القدرة على الصمود في المجتمعات الريفية وتعزيز النظم الغذائية، ولكن مع ا

  ن الصندوق من تعزيز بعض األنشطة المتعلقة بإعادة التوجيه.كما سيمكّ  .19-العيش في سياق أزمة كوفيد

 تحفيز فقراء الريف منظم على النحو التالي: إن مرفق -12

من التمويل لدعم البلدان األكثر  في المائة 85ستُستخدم نسبة  يتم تخصيص التمويل على جزئين: -

والتي تعاني من ضعف القدرة على االستجابة التي تمكنها من التعامل مع  19-عرضة لجائحة كوفيد

في المائة لدعم المبادرات  15عواقبها على األمن الغذائي والزراعة، وستُستخدم النسبة المتبقية البالغة 

 تعتبر مبتكرة أو استراتيجية بصورة خاصة.اإلقليمية المتعلقة باألمن الغذائي التي 

بلداً مؤهالً ذا أولوية بناًء على مؤشر  59فيما يتعلق بالتمويل على المستوى القطري، حدد الصندوق  -

المقبول على نطاق واسع، وخصص مبالغ أولية وحداً أقصى لكل بلد  4 19-كوفيد جائحةمخاطر 

المخاطر، وسكان الريف، ومستوى انعدام األمن  باستخدام آلية تخصيص شفافة تراعي تصنيف مؤشر

  الغذائي في البلد المعني )انظر الملحق األول لالطالع على قائمة البلدان المؤهلة(.

                                                      
أبريل/نيسان، بشكل أساسي لجمع األموال لدعم قطاع  27تم تكريس فعاليات "الهدف العالمي: متحدون من أجل مستقبلنا" التي أقيمت في  3

 19-سلّطت الضوء على كيفية تهديد جائحة كوفيد 2كما تم عرض فقرة عن هدف التنمية المستدامة  .19-كوفيدلالصحة والبحث عن لقاح 

التغذية، والعافية لماليين الناس حول العالم، مع ذكر عمل الصندوق وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة لألمن الغذائي، و

 )اليونيسف(.
 متاح على الرابط التالي: .Risk Index Version 0.1.2-INFORM COVID 19انظر 4

.2-1-0-version-index-risk-19-covid-https://data.humdata.org/dataset/inform 

https://data.humdata.org/dataset/inform-covid-19-risk-index-version-0-1-2
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 (1) التالية:ال بد أن تندرج األنشطة التي يمولها المرفق تحت ركيزة واحدة أو أكثر من الركائز  -

توجيه األموال  (3)تيسير الوصول إلى األسواق؛  (2)توفير المدخالت واألصول األساسية لإلنتاج؛ 

  تشجيع استخدام الخدمات الرقمية. (4)للخدمات المالية الريفية؛ 

يجوز توفير التمويل في شكل مكونات أو أنشطة إضافية للمشروعات القائمة التي يمولها الصندوق،  -

أن يكون الشركاء المنفذون هم أو من خالل مبادرات قطرية أو إقليمية قائمة بذاتها، كما يجوز 

 وحدات إدارة المشروعات القائمة أو مؤسسات حكومية أو غير حكومية أخرى.

الصندوق تقريباً، ُوضعت الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية  دوائرمن خالل عملية سريعة ضمت جميع و -13

تطوير المبادئ التوجيهية مدفوعاً  وكان لمرفق تحفيز فقراء الريف والموافقة عليها في أواخر شهر مايو/أيار.

بالحاجة إلى الشفافية في عملية تخصيص الموارد، بحيث يتم تحقيق التوازن بين سرعة الموافقة وجودة 

مع األولويات الحكومية، وأفرقة األمم المتحدة القطرية، والصندوق االستئماني  المواءمةالتصميم، وضمان 

 ، وأهداف الصندوق طويلة األجل.19-دالمتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفي

توضح المبادئ التوجيهية الترتيبات المتعلقة بحوكمة المرفق وإدارته، والمنهجية التي يتم من خاللها و -14

وفي كل حالة من الحاالت، تم الرجوع  تخصيص األموال، وعملية التصميم والموافقة، وإطار تسجيل النتائج.

س وتكييفها لتناسب والية المرفق المتمثلة في االستجابة السريعة مع ضمان إلى عمليات الصندوق القائمة كأسا

ً يستند إلى صيغة  الجودة والشفافية والمساءلة. ً مستقالً مبسطا وتتضمن عملية التصميم والموافقة استعراضا

األول وحتى مكيفة من مصفوفات فعالية التنمية، ويفترض أال يستغرق الجدول الزمني منذ لحظة تقديم المقترح 

بتصفية المقترحات في  الدوائرويضطلع فريق عمل مشترك بين  لحظة الموافقة عليه أكثر من أربعة أسابيع.

ً أوليين لضمان مشاركة جميع األعضاء المعنيين في  ً وتحقيقا عملية االستعراض هذه، إذ يجري استعراضا

 امة واإلشراف خالل عملية تقديم المقترحات.فريق تنفيذ المشروع في عملية التصميم، كما يقدم المشورة الع

حيث يتكون هذا اإلطار من مجموعة  يحتوي الملحق الثاني على إطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف،و -15

النتائج اإلنمائية؛  (1) مستويات: ةصغيرة من المؤشرات األساسية )والغايات المرتبطة بها( المقسمة إلى ثالث

بحيث تسجل  المؤشراتوقد صممت تلك  والكفاءة والفعالية التشغيليتين. (3)االنتشار وتقديم الخدمات؛  (2)

 أداء المشروعات التي يمولها المرفق على نحو كاٍف، دون إبطاء عملية التنفيذ نتيجة تكبيلها بالبيانات ومتطلبات

مرفق وتأثيراتها، وسيتم قياسها على نطاق ويركز المستوى األول على نتائج مشروعات ال اإلبالغ الزائدة.

مجموعة فرعية من المشروعات الموافق عليها، في حين ستتولى الوحدة المنفذة تسجيل مؤشرات المخرجات 

 المستوىمؤشرات المستوى الثالث باستمرار على  رصدتم يوس التي تشكل المستوى الثاني لجميع المشروعات.

سيقدَّم تقرير إنجاز لكل مشروع، وعند إغالق المرفق، سيتم تجميع تلك  وفيما يتعلق باإلبالغ، المؤسسي.

التقارير في تقرير شامل نهائي بغرض تقييم األداء مقابل إطار قياس النتائج واستخالص الدروس التي يمكن 

 .مع اقتراب التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق اتاستخدامها لتعزيز تنفيذ المشروع

 موافق عليهالتمويل ال -دال

األولى في اجتماع لجنة  عشراألحد يوليو/تموز، نوقشت االستعراضات المستقلة للمقترحات  9في  -16

وأكدت االستعراضات األهمية االستراتيجية التي تكتسيها  االستراتيجية التشغيلية وتوجيه السياسات.

ورهناً بتلقي استجابة مالئمة على  الريف.المقترحات وتواؤمها الشديد مع الركائز األربع لمرفق تحفيز فقراء 

 22مالحظات القائمين على االستعراض، أوصي بتقديم جميع المقترحات إلى الرئيس للموافقة النهائية، وفي 

 .عشراألحد يوليو/تموز أصدر الرئيس موافقته النهائية على هذه المقترحات 

ويبلغ التمويل  ة وثمانية قطرية في الملحق الثالث.إقليمي مبادراتيرد وصف المقترحات التي تتألف من ثالث و -17

مليون دوالر أمريكي  5.2كما تم حشد ما مجموعه  ؛مليون دوالر أمريكي 11.2لتلك المقترحات اإلجمالي 
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وعلى سبيل المثال، يشمل المقترح متعدد  في شكل تمويل مشترك، أغلبه من الحكومات والشركاء المنفذين.

دوالر أمريكي من التمويل المشترك العيني للتكاليف التشغيلية من  915 000 باكستانو يانيجيروكينيا لالبلدان 

  (.الزراعة الدقيقة من أجل التنميةحكومة البنجاب في باكستان والشريك المنفذ )منظمة 

مليون  5.6مليون دوالر أمريكي، تم تخصيص حوالي  11.2قدره ومن أصل المبلغ الموافق عليه البالغ و -18

دوالر أمريكي لمعالجة المسائل المتعلقة بالحصول الطارئ على المدخالت لضمان تمّكن المزارعين من تلبية 

مليون دوالر أمريكي لمسألة الوصول إلى األسواق، بما  1.8وتم تخصيص  متطلبات مواسم الزراعة القادمة.

مليون دوالر أمريكي  2.8تم تخصيص و في ذلك دعم التخزين والنقل، ومليون دوالر أمريكي للتمويل الريفي.

الهواتف للخدمات الرقمية، بما في ذلك دعم التدريب اإللكتروني والمشورة وتحويل األموال من خالل تطبيقات 

وسيتم تنفيذ غالبية المقترحات من خالل مشروعات ووحدات إدارة المشروعات القائمة لدى  .المتنقلة

 ون مثل منظمات المزارعين المحلية بالمشاركة.الصندوق، ولكن سيقوم أيضاً شركاء آخر

سلطت هذه الجولة األولى من االستعراضات الضوء على الحاجة إلى ضمان وجود خطط قوية إلدارة و -19

، واستراتيجيات خروج محددة المالمح، وإدراج الموضوعات التي يرغب الصندوق في تعميمها معرفةال

ومن ضمن النتائج الرئيسية  بشكل استباقي في المقترحات المستقبلية. وهي مسائل سيتم تناولها -إدراجاً كامالً 

األخرى التي برزت حتى اآلن، وجود مستوى مرتفع من الطلب من جانب الحكومات على التمويل الذي يقدمه 

التمويل في عدة مقترحات للسماح بتوسيع  فجواتهذا الطلب، تم تضمين  ولتلبية مرفق تحفيز فقراء الريف.

 المرفق أو غيره من المصادر. األنشطة بسرعة إذا ما تم الحصول على موارد إضافية من خالل نطاق

 الخطوات القادمة  -هاء

حد عشر على الفور، بهدف االنتقال ات التمويل أو تعديلها، سيبدأ تنفيذ المقترحات األيبمجرد التوقيع على اتفاق -20

يوماً )وفقاً إلطار إدارة النتائج الوارد في  30في غضون دفعة األولى المن تاريخ الموافقة إلى تاريخ صرف 

مقترحاً آخر قيد اإلعداد، من المقرر معالجتها في الفترة بين شهري يوليو/تموز  21وهناك  الملحق الثاني(.

منطقة  أفريقيا الغربية والوسطى، وأربعة منمنطقة وتتعلق هذه المقترحات بعشرة بلدان من  وأغسطس/آب.

آسيا منطقة أفريقيا الشرقية والجنوبية، واثنين من منطقة وشمال أفريقيا وأوروبا، وأربعة من  ىاألدنالشرق 

 وعالوة على ذلك، هناك مقترح يجمع بين خمسة بلدان في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي. .الهاديوالمحيط 

مليون دوالر في  3.8، بما في ذلك مليون دوالر أمريكي 13.2حد وعشرين ويبلغ مجموع هذه المقترحات األ

  شكل تمويل مشترك.

مليون دوالر  40حتى اآلن، تم تقديم جميع المقترحات للحصول على تمويل من التخصيص األصلي البالغ و -21

وبالتالي، ستتمثل الخطوة التالية الفورية في تخصيص التمويل  الذي تم استخدامه لتوفير التمويل األولي للمرفق.

 قادم للمرفق وصرفه.اإلضافي ال

مع انتقال الصندوق من المراحل األولى من تنفيذ المرفق، سيبدأ بالفعل استيعاب القدر الهائل من التعلّم و -22

وكجزء من هذه العملية، سيتم إدخال تعديالت صغيرة على المبادئ التوجيهية وسيتم  المحّصل وتقاسمه ودمجه.

وتحقيقاً لهذه الغاية، تم مؤخراً تعيين موظف برنامج  المعرفة. تقاسم الدروس من خالل موجزات وأحداث تبادل

وذلك الشخص مكلف بتنسيق الجودة واالمتثال وقياس النتائج وإدارة  مخصص لفترة مبدئية مدتها ستة أشهر.

كما سيكون مسؤوالً عن ضمان معالجة المقترحات في أوانها، بالتعاون مع  وعملية إعداد التقارير. معرفةال

كما ينبغي مع طلبات الحكومات وأنشطة فريق األمم  األقسام، وضمان أن تتماشى جميع المقترحات جميع

 المتحدة القطري.
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 التوجيه ودعم السياسات وتمويل القطاع الخاصإعادة  – ثالثا

، بالتخطيط فعلياً أو يستعد حالياً 19-قام الصندوق، كجزء من استجابته التشغيلية األوسع نطاقاً لجائحة كوفيد -23

 58مشروعاً و  88مليون دوالر أمريكي والتي تغطي  189.3إلعادة توجيه أموال المشروعات البالغة قيمتها 

بلداً،  30مشروعاً في  41والر أمريكي لتغطية مليون د 106.5ومن أصل هذا المبلغ، تمت الموافقة على  بلداً.

مشروعاً  50مليون دوالر أمريكي عبر  82.8البالغ قدره  في حين يجري حالياً العمل على توزيع المبلغ اآلخر

وتتألف معظم األموال الخاضعة إلعادة التوجيه من أموال مشروعات غير مخصصة )أي األموال  بلداً. 40في 

لمكّون مشروع بعينه(، وفي جميع الحاالت تم تحديدها بالتعاون مع الحكومات والموافقة  التي لم يتم تخصيصها

وكما هو موضح في التوزيع المفصل الوارد في الملحق الرابع، فقد  عليها من خالل عملية موافقة مبسطة.

ألسواق بشكل أساسي لدعم الحصول على المدخالت والوصول إلى ا المعاد توجيهها استُخدمت األموال

وتشمل أهم األمثلة  والمعلومات الرقمية، ولتوفير التحويالت النقدية وبعض معدات الطوارئ والدعم التغذوي.

مليون دوالر أمريكي تمت إعادة توجيهه لصالح مشروعين في كمبوديا لتمويل أصول اإلنتاج  24مبلغ قدره 

تمت إعادة توجيهه أمريكي مليون دوالر  15لغ األساسية )الري بشكل أساسي( والخدمات المالية الرقمية؛ ومب

لصالح مشروع في إثيوبيا لضمان قدرة المؤسسات المالية على التخفيف من أثر التهديدات التي يتعرض لها 

  التدفق النقدي لدى المستفيدين من المشروع.

يتم توجيهها مباشرة من خالل  باإلضافة إلى حشد األموال التكميلية التي -سعياً لتكملة التمويل المعاد توجيهه و -24

تُبذل أيضاً جهود لتعبئة التمويل المشترك داخل كل البلد، بما في ذلك التمويل من  -مرفق تحفيز فقراء الريف 

على  19-، بغية التصدي ألثر جائحة كوفيد19-الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لمواجهة جائحة كوفيد

 مليون يورو للتصدي لجائحة  18ن، قدمت المفوضية األوروبية وحتى اآل صغار المنتجين الريفيين.

كما يجري استكشاف المساهمات العينية  من خالل مشروعات يمولها الصندوق في إثيوبيا وكينيا. 19-كوفيد

والمدخالت اإلنتاجية واللوجستيات المتعلقة بنهج الصندوق للتصدي آلثار جائحة  والتكنولوجياتمثل الخبرة 

  ، في السياقات التي ال تتسبب فيها في اختالل السوق.19-كوفيد

بلداً، بتمويل مشترك  26دراسة مخطط لها أو جارية في  27فيما يتعلق بالسياسات والدعم التحليلي، هناك و -25

وتجري  )انظر الملحق الخامس للحصول على لمحة عامة عن هذه الدراسات(. دوالر أمريكي 460 000قيمته 

معظم هذه الدراسات بالتعاون مع أفرقة األمم المتحدة القطرية، ومنظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية 

 العالمي وغيرها من الوكاالت اإلنمائية، ويركز معظمها على إجراء تقييمات سريعة للوضع في القطاع

  واجهها النساء والشباب.تالزراعي أو الريفي، مع التركيز في كثير من األحيان على التحديات التي 

، وافق للمرفقوفي الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس التنفيذي، حيث تم االتفاق على التمويل األولي  -26

 (1) المنح العادية لتمويل ما يلي:مليون دوالر أمريكي من برنامج  25المجلس أيضاً على تخصيص قدره 

عمليات القطاع الخاص غير السيادية التي تهدف إلى الحفاظ على دخل صغار المنتجين الريفيين ووظائفهم، 

ومشروعات ترمي إلى بناء الصمود الريفي، بما في ذلك الصمود  (2)وتخفيف آثار األزمة الجارية عليهم؛ 

ومنذ ذلك القرار، تمت صياغة مجموعة من العمليات الداخلية  ة وغيرها.في وجه تغير المناخ والصدمات المالي

عملية استعراض مخصصة للعمليات غير السيادية؛  (1) الالزمة ويتم وضع صيغتها النهائية، بما في ذلك:

 نماذج (3)مجموعة من إجراءات التقدير االجتماعي والبيئي والمناخي مكيفة مع العمليات غير السيادية؛  (2)

لتحديد اإلطار الزمني الذي يمكن فيه لحافظة الصندوق من  عملخطة  (4) المالية؛ لألدواتات قانونية ياتفاق

التي العمليات غير السيادية أن تبلغ نقطة التعادل بين التكلفة والربح وتحقق تغطية التكلفة وتضع المعايير 

تم تحديد مجموعة من استثمارات القطاع كما  أن يستخدمها الصندوق االستئماني للقطاع الخاص. يتعين

الصندوق، والفرص المنبثقة عن مختلف أنشطة التوعية،  فيالخاص، بناًء على البرنامج القائم للقروض والمنح 

وبالتالي إرساء األسس إلجراء جولة أولى من مقترحات العمليات غير السيادية التجريبية التي سيتم تقديمها 

  .2021-2020الفترة  إلى المجلس التنفيذي في
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باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، ينفذ الصندوق حالياً مجموعة من أنشطة إدارة المعرفة تشمل جميع و -27

ونظمت مجموعة تنسيق إدارة المعرفة سلسلة منتظمة من  .19-مكونات استجابة الصندوق لجائحة كوفيد

والتحديات المستفادة أحداث التعلم، تقام مرتين في الشهر، حيث تشاركت خاللها األفرقة خبراتها والدروس 

التي قابلتها بشأن موضوعات كإعادة توجيه المشروعات، واالستجابات السياساتية، واإلشراف عن بعد، 

وتم إصدار مذكرات تعلم تنص على توصيات قابلة  لتحويالت المالية، والزراعة الرقمية.والتمويل الريفي، وا

للتنفيذ لتوثيق الدروس المستفادة والخبرات المنبثقة عن عمليات الصندوق في مختلف البلدان، من بينها البوسنة 

 .نيبال والسنغالو ومالوي وميانمار وكينيا إثيوبيا والهندو والصين وكمبوديا البرازيلو والهرسك
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المؤهلة لتمويل مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف من خالل  59 قائمة البلدان الـ
 مقترح على المستوى القطري

 وبرينسيبيساو تومي  ليسوتو جيبوتي أفغانستان

 السنغال ليبريا إريتريا أنغوال

 سيراليون مدغشقر سواتينييإ بنغالديش

 جزر سليمان مالوي إثيوبيا بنن

 الصومال مالي غابون دولة بوليفيا متعددة القوميات

 جنوب السودان موريتانيا غامبيا بوركينا فاسو

 السودان موزامبيق غواتيماال بوروندي

 الجمهورية العربية السورية ميانمار غينيا كمبوديا

 جمهورية تنزانيا المتحدة نيبال غينيا بيساو الكاميرون

 توغو النيجر هايتي جمهورية أفريقيا الوسطى

 أوغندا نيجيريا هندوراس تشاد

 اليمن باكستان العراق جزر القمر

 زامبيا فلسطين كينيا الكونغو

 زمبابوي  الجديدةبابوا غينيا  كيريباس كوت ديفوار

جمهورية الكونغو 
  الديمقراطية

  رواندا  لبنان
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 إطار قياس نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف

 المؤشرات الهدف

الفئات المستهدفة )نسبة 

 الشباب(:اإلناث:الذكور

  النتائج اإلنمائية المستوى األول:

التقليل إلى أدنى حد من آثار 

على سبل 19-جائحة كوفيد

العيش والقدرة على الصمود 

واألمن الغذائي لدى الفئة التي 

يستهدفها الصندوق، والحفاظ 

على التقدم المحرز صوب 

تحقيق أهداف أثر التجديد 

  الحادي عشر لموارد الصندوق

المئوية لألسر التي أبلغت عن أنه قد تم الحفاظ على ما يلي أو )عدد( النسبة 

 تحسينه:

 دخل األسرة -

  ملكية األصول -

 قيمة اإلنتاج -

 قيمة المبيعات في السوق -

 القدرة على الصمود -

 األمن التغذوي/الغذائي -

من األسر التي تتلقى  في المائة 75

دعماً من خالل األنشطة التي يمولها 

المرفق )ُمعّرفة على أنها عدد 

 األشخاص الذين يتلقون دعماً(

  االنتشار وتقديم الخدمات المستوى الثاني:

 االنتشار اإلجمالي

عدد األشخاص الذين يتلقون دعماً من خالل األنشطة التي يمولها المرفق بموجب 

 3إلى  1الركائز من 

عدد األشخاص الذين يتلقون دعماً من خالل األنشطة التي يمولها المرفق بموجب 

 4الركيزة 

مليون*  6.9مليون إلى  1.1

(25:50:50) 

مليون*  60مليون إلى  0.5

(25:50:50) 

توفير المدخالت  -1الركيزة 

 واألصول األساسية لإلنتاج

مدخالت اإلنتاج و/أو الحزم عدد المنتجين الريفيين الذين يحصلون على 

 التكنولوجية )في ظل الظروف التي تتسم باإلجهاد/االضطرابات(
 (25:50:50جاري التتبع )

تيسير الوصول إلى  -2الركيزة 

 األسواق

عدد المنتجين الريفيين )ومنظمات المنتجين حيثما انطبق ذلك( الذين يتلقون دعماً 

منتجاتهم )في ظل الظروف التي تتسم نقل، و/أو بيع و/أو تخزين، و/أو لجمع، 

 بالقيود/تدابير وبروتوكوالت السالمة(

 (25:50:50جاري التتبع )

األموال الموجهة  -3الركيزة 

للحفاظ على الخدمات واألسواق 

والوظائف لسكان الريف 

  الفقراء

قيمة األموال المقدمة لمقدمي الخدمات المالية الريفية )في ظل الظروف التي تتسم 

 عطل األعمال أو مشاكل السيولة( بالدوالر األمريكيبت

العدد المقدر للمنتجين الريفيين المستفيدين من قروض جديدة أو شروط محسنة 

 للقروض القائمة من خالل مقدمي الخدمات المالية الريفية المدعومين**

  جاري التتبع

 

 (25:50:50جاري التتبع )

توصيل المعلومات  -4الركيزة 

بالزراعة من خالل  المتعلقة

 الخدمات الرقمية

 تكنولوجياتعدد األشخاص الذين حصلوا على تدريب عن بعد في ممارسات/

 اإلنتاج أو في أنشطة أخرى مدّرة للدخل

عدد األشخاص المتصلين بالمنصات اإللكترونية للحصول على المعلومات، 

 بق ذلكوإرسال األموال واستالمها والخدمات الرقمية األخرى حيثما انط

 (25:50:50جاري التتبع )

 

 (25:50:50جاري التتبع )

  الكفاءة والفعالية التشغيليتان المستوى الثالث:

 250إلى دوالر أمريكي مليون  40من  التمويل الموافق عليه حجم الحجم

 مليون دوالر أمريكي

 الشمول االجتماعي
 ألتمايز بين الجنسينقضايا االنسبة المئوية للمشروعات الموافق عليها المراعية ل

 بشبابلقضايا الالنسبة المئوية للمشروعات الموافق عليها المراعية 

 في المائة 100

 في المائة 50

 سرعة استجابة الصندوق
 وتوجيه التشغيلية االستراتيجية لجنةمتوسط الفترة الزمنية بين تقديم المشروع إلى 

 ***وموافقة الرئيس السياسات

30  ً  يوما
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الزمنية بين موافقة المجلس التنفيذي/الرئيس وصرف الدفعة األولى  متوسط الفترة

 )باأليام(

30  ً  يوما

 في المائة 100 المخطط له االنجازمعدل صرف األموال في تاريخ  سرعة التنفيذ

 الشراكات داخل البلد

  الحكومية الكياناتعدد المشروعات المنفذة من خالل 

ن خالل التعاون بين األمم المتحدة والوكاالت التي تتخذ عدد المشروعات المنفذة م

 من روما مقراً لها

عدد المشروعات المنفذة بالشراكة مع منظمات المزارعين أو المنظمات غير 

 الحكومية أو القطاع الخاص

 جاري التتبع

 جاري التتبع

 جاري التتبع

 إشراف أو تقرير إنجاز بعثةالتصنيف العام لتقدم التنفيذ بناًء على آخر  األداء العام
 اأنهعلى في المائة  90 ت نسبةُصنّف

 إلى حد ما أو أفضل من ذلك يةمرض

 

 مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل. 250و 40* تم تحديد هذا النطاق بافتراض أن المرفق سوف يحشد ما بين 

 القروض.الفائدة على خفض لقروض و/أو اسداد تأجيل ** قد تشمل الشروط المحسنة 

 ماليين دوالر أمريكي، والتي تتطلب موافقة المجلس التنفيذي. 10*** باستثناء المشروعات التي تزيد قيمتها على 

 يحمي ويحّسن المساواة بين الجنسين واالندماج االقتصادي واالجتماعي للنساء والمجموعات النسائية. لتمايز بين الجنسين:قضايا اراعي ي )أ(

الفجوات القائمة بين الجنسين وتوعية السكان  سدياً بالطرق التي يفكر بها الناس بشأن التمايز بين الجنسين ويهدف إلى ويعكس تصميمه وع

في  النساءويُثبت التصميم أيضاً أنه درس الطرق الممكنة لضمان مشاركة  وأوجه عدم المساواة. التمايز بين الجنسينوإذكاء الوعي بمسائل 

 .2025-2019خطة العمل  -الصندوق  )تم االسترشاد بنُهج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في منه على قدم المساواة.التدخل، واالستفادة 

لتحديات الخاصة بالسياق التصدي ليحمي ويولد فرص عمل طويلة األجل و/أو ريادة األعمال للشباب من خالل  شباب:ال قضايا راعيي )ب(

 .(2021-2019ن المؤشر المحدد في خطة عمل الصندوق بشأن الشباب الريفي )مقتبس م وإمكانات شباب الريف.
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 لمحة عامة عن مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها

 

 القيمة األنشطة البلد

  البلدان )مبادرات إقليمية مبتكرة أو استراتيجية( تمويل متعدد

)من  5الهاديمنطقة آسيا والمحيط 

تنفيذ منظمات المزارعين في 

إطار برنامج المزارعين آلسيا 

الذي يموله  الهاديوالمحيط 

  الصندوق(

واألمن  على سبل العيش 19-دعم منظمات المزارعين اآلسيويين للتخفيف من أثر جائحة كوفيد :1الركيزة 

سيوفر هذا النشاط المدخالت الزراعية ويدعم التسويق من خالل شراكات المنتجين من  الغذائي ألعضائها.

كما سيتم تجهيز منظمات المزارعين لتوزيع  القطاعين العام والخاص بوساطة أو تنفيذ منظمات المزارعين.

  الضعيفة للغاية. سرعبوات المواد الغذائية على األ

 الر أمريكيمليون دو 2

)من  6أفريقيا جنوب الصحراء

تنفيذ منظمات المزارعين 

 اإلقليمية(

وآثارها على  19-دعم منظمات المزارعين األفريقيين للتخفيف من تهديدات أزمة كوفيد :4إلى  1الركائز 

في يهدف إلى تكييف إنتاج الغذاء واستعادته من خالل الوصول  المحلية. الغذائيةالنظم أعضائها وعلى 

الوقت المناسب إلى المدخالت والمعلومات واألسواق والسيولة، وضمان األمن الغذائي من خالل نشر 

 المعلومات بشأن توافر الغذاء وسالمته

مليون دوالر أمريكي  1.5

مليون  2.2)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

باكستان )من وكينيا ونيجيريا 

الدقيقة من  منظمة الزراعةتنفيذ 

 (أجل التنمية

في المناطق التي  19-زيادة الرخاء وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة جائحة كوفيد :4الركيزة 

سيقدم هذا النشاط المشورة الزراعية  تعاني من انعدام األمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

خالل إنشاء قناة معلومات ذات اتجاهين يمكن ، من المتنقلةالمخصصة للمزارعين من خالل هواتفهم 

منخفضة التكلفة لتحسين الممارسات في المزرعة، واستخدام المدخالت،  مشورةللمزارعين من خاللها تلقي 

وإدارة اآلفات واألمراض، واالستدامة البيئية، والوصول إلى األسواق ) بما في ذلك من خالل الخصائص 

  الموّرد والمزارع والسوق حسب السياق(. المستخدمة لتعزيز الروابط بين

مليون دوالر أمريكي  2

 915 000)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

  التمويل القطري

أفغانستان )مشروع قائم بذاته، 

 مشروعاتتنفذه وحدة إدارة ال

للمشروع المجتمعي للزراعة 

والثروة الحيوانية الذي يموله 

 الصندوق(

صول األحماية سبل العيش واألمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود من خالل حماية  :2و 1الركيزتان 

سيوفر هذا النشاط المدخالت  الوصول إلى األسواق. تيسيرالثروة الحيوانية والقدرة اإلنتاجية ومن 

، ومصارف األعالف واألصول األساسية لإلنتاج، ويقدم دعماً إضافياً للوحدات الميدانية البيطرية

 واالستثمارات في سالسل القيمة الخاصة باأللبان.

 دوالر أمريكي 890 000

  بنغالديش

)يتم التنفيذ من خالل مشروع 

المنافسة الزراعية ألصحاب 

 الصغيرة( الحيازات

الفقيرة والضعيفة، وضمان توافر  سرتعزيز التغذية من خالل التنوع الغذائي وزيادة دخل األ :1الركيزة 

يتمثل الدعم في توفير المدخالت ذات األثر السريع ودعم بناء  المنتجات المغذية في األسواق المحلية.

 القدرات من أجل زراعة الخضروات المنزلية عالية القيمة والغنية بالمغذيات في المناطق الساحلية.
 دوالر أمريكي 915 000

  كمبوديا

فيذ من خالل برنامج )يتم التن

الخدمات الزراعية المعنية 

 باالبتكار والصمود واإلرشاد(

 من خالل دعم اإلنتاج والتدريب الرقمي. 19-جائحة كوفيد تهديدحماية سبل العيش من  :4و 2و 1الركائز 

للهواتف سيشمل الدعم توفير المدخالت والتدريب اإللكتروني وتسريع التوسيع المستمر لنطاق تطبيق 

ويحتوي التطبيق على مجموعة من الخواص لتوفير المعلومات ودعم المشاركة  لصغار المنتجين.المتنقلة 

 في السوق.

دوالراً أمريكياً  537 922

 174 780)باإلضافة إلى 

دوالراً أمريكياً في شكل 

تمويل مشترك 

دوالر  500 000و

أمريكي من برنامج المنح 

 (في الصندوقالعادية 

  إثيوبيا

)يتم التنفيذ من خالل المرحلة 

الثانية من برنامج التنمية 

التشاركية للري على نطاق 

 صغير(

 

سيتم تقديم مجموعة من أوجه  دعم شامل لمواجهة تحديات اإلنتاج والتسويق والعمالة: :3و 2و 1الركائز 

؛ والمعدومينالدعم، بما في ذلك توفير القسائم للمدخالت؛ وبرامج النقد مقابل العمل للشباب وكبار السن 

ودعم تخزين البضائع ونقلها، بما في ذلك المنح/اإلعانات لتمكين التخزين لفترة أطول؛ وتوفير معدات 

 صميم التمويل بحيث يكون مكّمالً لجهود إعادة التوجيه الجارية.ولقد تم ت الحماية، والتدريب على التوعية.
دوالراً  1 010 545

 ً  أمريكيا

 

                                                      
 ،وميانمار ،ومنغوليا ،وجمهورية الو الديمقراطية الشعبيةإندونيسيا، و ، والصين، وفيجي، والهند،وكمبوديا بنغالديش، القائمة الكاملة للبلدان: 5

 ، وفييت نام.وفانواتووتونغا،  ،ليشتي-وتيمور النكا، وسري ،وجزر سليمان ،وساموا، والفلبينوبابوا غينيا الجديدة،  وباكستان، ونيبال،
 ،والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وتشاد ،والكاميرون وبوروندي، ،وسوبوركينا فا، بنن، والجزائر القائمة الكاملة للبلدان: 6

أوغندا،  وجنوب السودان، وتونس، والسنغال، ورواندا،والنيجر،  وموريتانيا، ومالي، ،ومدغشقر ،وليسوتو، وإيسواتيني، وكينيا ،وجيبوتي

 .وجمهورية تنزانيا المتحدة
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  نيجيريا

)يتم التنفيذ من خالل برنامج 

التأقلم مع تغير المناخ ودعم 

 األعمال الزراعية(

تقديم حزمة فعالة لتحفيز الزراعة وقدرتها على الصمود ألصحاب الحيازات الصغيرة الضعفاء  :1الركيزة 

في شمال نيجيريا للتخفيف من أثر االضطرابات التي تعاني منها أنشطة اإلنتاج خالل موسم الزراعة لعام 

يصاً، بما سيتم تسليم الحزم من خالل منظمات المزارعين وستشمل مدخالت ومنتجات مصممة خص .2020

في ذلك البذور المقاومة لتغير المناخ، والعالية اإلنتاجية، والقصيرة األمد، وذات القيمة الغذائية العالية، 

وستهدف إلى تضمين إمدادات خاصة للنساء والشباب للسماح لهم بالتعافي وبناء مستقبل أفضل بعد انتهاء 

 األزمة.

ً أمريكي اً دوالر 938 311  ا

  نيبال

ائم بذاته، من تنفيذ )مشروع ق

مصرف التنمية الزراعية 

 المحدود(

سيشمل المشروع دعم المصارف  معالجة قيود السيولة بالتعاون مع مصرف تنمية محلي. :4و 3الركيزتان 

ويشمل ذلك مساعدتهم على توسيع نطاق  .19-لتقديم خدمة أفضل لصغار المنتجين خالل أزمة كوفيد

يسمح بتحويل األموال  الهواتف المتنقلةخدماتهم الرقمية، وتنفيذ تطبيق جديد لبطاقات االئتمان على 

 اآللي للقروض. التجهيزوالمعلومات وتنفيذ 

دوالر أمريكي  543 000

 260 000)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

  فلسطين

التنفيذ من خالل مشروع  )يتم

 إدارة األراضي والموارد المرنة(

 المبيعات: تيسيربات موسم الزراعة القادم ولالتأكد من قدرة المنتجين على تلبية متط :2و 1الركيزتان 

سيشمل هذا النشاط شراء المدخالت قصيرة األجل )البذور واألسمدة( بالجملة وتوزيعها على صغار 

تجميع المنتجات الزراعية على مستوى القرى  تيسيركما سيدعم الوصول إلى األسواق من خالل  المنتجين.

 وربط المزارعين بالجهات الفاعلة في األسواق.

دوالراً أمريكياً  273 712

 27 000)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

رواندا )مشروع قائم بذاته ينفذه 

والموارد مجلس تنمية الزراعة 

 الحيوانية في رواندا(

سيوفر هذا النشاط بذور الذرة  حماية إنتاج المحاصيل والدخل أثناء اإلغالق وما بعده: :2و 1الركيزتان 

، إلى جانب األسمدة، وسيدعم الوصول إلى األسواق من خالل شراء الحبوب لتهيئة سوق اوالبقول والبطاط

 لتخزين.مضمونة وشراء صوامع يتم استخدامها في ا

051 630  ً  دوالراً أمريكيا
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 إعادة توجيه مشروعات الصندوق حسب النشاط

 إعادة التوجيه الموافق عليها عمليات

 

 30 عدد البلدان:

 41 عدد المشروعات:

 اإلجمالية:القيمة 

 مليون دوالر أمريكي 106.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )في انتظار الموافقة/طلب الحكومة( ذخيرة المشروعات

 40 البلدان: عدد

 50 عدد المشروعات:

مليون دوالر  82.8 القيمة:

 أمريكي

 

 

 

 

 

الحصول على المدخالت

مليون دوالر أمريكي38.5

الخدمات المالية

مليون دوالر أمريكي17.6

الوصول إلى 

األسواق

مليون 12.8

دوالر أمريكي

معدات وإمدادات غذائية 

طارئة

مليون دوالر 12.4

أمريكي

التحويالت النقدية

مليون دوالر أمريكي1.5
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 تفاصيل الدعم السياساتي والتحليلي

 األنشطة البلد

 سلسلة من الدراسات الختبار نُهج المساعدة التقنية عن بعد والشمول الرقمي والتسويق خالل الجائحة، لتسترشد بها عملية وضع السياسات. البرازيل

 إلى تفاقم أزمة أسعار اللحوم في البلد. 19-كوفيدإجراء تحليل للمساعدة في ضمان أال تؤدي جائحة  كوت ديفوار

 ، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة القطري.19-االقتصادي لجائحة كوفيدوإجراء تقييم سريع لألثر االجتماعي  الصين

 مصر

وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األمم  على قطاع الزراعة، بالتعاون السريع مع منظمة األغذية والزراعة، 19-إجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد

، 19-والمشاركة أيضاً في عدة أفرقة وطنية لالستجابة السياساتية لجائحة كوفيد المتحدة للتنمية الصناعية، والمعهد الدولي لبحوث سياسات األغذية.

 واإلسهام في عدة تحليالت أخرى جارية.

 ني للتعاون الزراعي والريفي وشبكة منظمة مزارعي جزر المحيط الهادي.إجراء دراسة أثر بالتعاون مع المركز التق فيجي

 في سياق ما بعد اإلغالق، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة. 19-تقييم أثر جائحة كوفيد الهند

 ي تتخذ من روما مقراً لها والبنك الدولي.على األمن الغذائي، بالتعاون مع الوكاالت الت19-إنتاج سلسلة من المنشورات بشأن أثر جائحة كوفيد العراق

 على األمن الغذائي، بالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها والبنك الدولي.19-إنتاج سلسلة من المنشورات بشأن أثر جائحة كوفيد األردن

جمهورية الو 

 الديمقراطية الشعبية
 األمن الغذائي وسبل العيش، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي.على  19-إجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد

 على القطاع الزراعي، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة. 19-إجراء دراسة اقتصادية بشأن أثر جائحة كوفيد المغرب

 موزامبيق
والدواجن في المناطق الريفية  ةالوصول إلى األسواق وإنتاج األسماك والماشية الصغير إجراء دراسات متعددة إلثراء جهود االستجابة في مجاالت

 وشبه الحضرية.

 على األمن الغذائي وسبل العيش، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة القطري. 19-إجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد ميانمار

اون مع برنامج األغذية العالمي، إلثراء التحليالت القطرية التي يضطلع بها فريق األمم المتحدة القطري، إجراء تحليل "سد الفجوة الغذائية" بالتع ناميبيا

 وجهود الحكومة لدعم القطاع الزراعي واألهداف اإلنمائية الوطنية.

 نيجيريا
ومستويات التغذية في نيجيريا، بالتعاون مع منظمة على سبل العيش القائمة على الزراعة واألمن الغذائي  19-إجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد

 األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي.

 فلسطين
المدى إجراء دراسة تفصيلية لسالسل اإلمدادات في حاالت الطوارئ في قطاعي الزراعة وإنتاج األغذية، لتقييم االستعداد للصدمات الخارجية على 

 الطويل.

 الفلبين
على سبل العيش الريفية وسالسل األسواق الزراعية واألمن الغذائي، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،  19-سريع ألثر جائحة كوفيد إجراء تقييم

 وبرنامج األغذية العالمي، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(.

 ساموا
للتعاون الزراعي والريفي، وشبكة منظمة مزارعي جزر المحيط الهادي، ومكتب  إجراء دراسة أثر قائمة على البيانات بالتعاون مع المركز الفني

 اإلحصاءات في ساموا، ومنظمة األغذية والزراعة.

 .على األسر الريفية والمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، بغرض إثراء عمل الحكومة وفريق األمم المتحدة القطري 19-تقييم أثر جائحة كوفيد جنوب أفريقيا

 على األمن الغذائي والزراعة. 19-إجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد جنوب السودان

 المرحلة الثانية. –إمدادات الغذاء والبذور للخطر لدى الفئة التي يستهدفها مشروع االبتكار الريفي في تونغا  تعرضإجراء دراسة لتقييم قابلية  تونغا

 تونس
على صغار المنتجين وسالسل القيمة الزراعية االستراتيجية، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،  19-كوفيد إجراء دراستين بشأن أثر جائحة

 وبرنامج األغذية العالمي، والبنك الدولي.

 تركيا
الريفي إلثراء تقييم أوسع نطاقاً على القطاع  19-إجراء تقييم مع منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن أثر جائحة كوفيد

 لألثر على قطاعات متعددة يضطلع به فريق األمم المتحدة القطري.

فنزويال )جمهورية 

 البوليفارية( فنزويال

 االستجابةوضع مواجيز السياسات والبرامج باستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الرصد والتوقع والتقييم، إلرشاد أنشطة 

  التي تجريها الحكومة والشركاء اإلنمائيون. 19-لجائحة كوفيد

 فييت نام
ستقصائية على مساعدة معهد السياسات واالستراتيجيات في مجال الزراعة والتنمية الريفية التابع لوزارة الزراعة والتنمية الريفية على إجراء دراسة ا

 لى المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، بالتعاون مع مصرف التنمية اآلسيوي.ع 19-المستوى القطري حول آثار جائحة كوفيد

 منطقة المحيط الهادي

، عن طريق استعراض األدوات المتنقلةالتعاون مع برنامج األغذية العالمي من أجل إجراء تحليل َمواطن الضعف ورسم مالمحها من خالل األجهزة 

أيضاً، بالتعاون مع المركز التقني للتعاون  على المدى األطول. 19-الرئيسية لمعالجة اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيدالتقنية، وإشراك أفرقة المخبرين 

آثار جائحة المتعلقة بفي فيجي وساموا وجزر سليمان، إجراء دراسة تجريبية لحشد البيانات  TraSeable Solutionsالزراعي والريفي، وشركة 

 لع األساسية.على أهم الس 19-كوفيد

 

 

 


