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، قُدم أول تحديث 2020المنعقدة في سبتمبر/أيلول لصندوق للس التنفيذي في الدورة الثالثين بعد المائة للمج -1

ووردت في هذا  19.1-بشأن تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

ل الموافق عليه التموي لمحة عامة عنوالتقرير تفاصيل عن كيفية تصميم وإطالق مرفق تحفيز فقراء الريف، 

الوقت. ويقدم هذا التحديث الثاني أحدث التفاصيل بشأن هذه البنود،  ذلك حتىوالموارد التي تمت تعبئتها 

. وبالنظر إلى سرعة عمل مرفق تحفيز فقراء الريف، في المستقبلويوضح كيف سيتم تخصيص أموال تكميلية 

سيتم إصدار ضميمة لهذا التقرير قبل بداية الدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس بوقت قصير، تتضمن 

 .تمت تعبئتهاآخر األرقام الخاصة بالتمويل الموافق عليه والموارد التي 

 لريفتنفيذ مرفق تحفيز فقراء ا بشأنتحديث  -أوال

 التمويل الموافق عليه حتى اآلن -ألف

مليون  30مقترحا بقيمة  41نذ الدعوة األولى إلى تقديم مقترحات في يونيو/حزيران، تمت الموافقة على م -2

كل مقترح(. لدوالر أمريكي من خالل مرفق تحفيز فقراء الريف )انظر الملحق األول لالطالع على ملخصات 

لمبادرات البلدان المتعددة البالغ عددها أربع مبادرات والواردة  مليون دوالر أمريكي 5.5ويتألف هذا المبلغ من 

مليون دوالر أمريكي لمبادرات البلدان اإلفرادية البالغ عددها  24.5بالتفصيل في التحديث السابق، و

ا، وتصل مبادرة. وجرى استعراض سبعة مقترحات بلدان إفرادية أخرى وتمت التوصية بالموافقة عليه 37

 مليون دوالر أمريكي إضافي. 4.5قيمتها إلى 

مليون دوالر  7.1بما في ذلك الشركاء المنفذون، والحكومات والمستفيدون  –ويبلغ التمويل من مصادر أخرى  -3

مليون دوالر أمريكي للمقترحات قيد النظر. وتمثل حكومات  0.6للمقترحات الموافق عليها و أمريكي إضافي

ويقدم برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة  2ة المساهم الرئيسي للتمويل المشترك.البلدان المتلقي

وبرينسيبي،  تومي لألمم المتحدة تمويال مشتركا لمشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف في جيبوتي وسان

فقراء الريف في وتقدم منظمة األغذية والزراعة تمويال مشتركا لمشروع آخر من مشروعات مرفق تحفيز 

باستخدام األجهزة نقد التحويل معني بكا منفذا لمشروع أفغانستان. وتعد منظمة األغذية والزراعة أيضا شري

ولمشروع آخر لدعم المدخالت يستفيد منه منتجو المحاصيل  لدعم الوصول إلى المدخالت في باكستان، الرقمية

في زامبيا، سيعمل الصندوق مع برنامج قيد النظر المشروعات في أفغانستان. وبالنسبة ألحد  والثروة الحيوانية

 . الثروة الحيوانيةتأمين بشأن األغذية العالمي للمساعدة على وضع مؤشر 

مليون دوالر  4.5)بما في ذلك  عليها الموافق الريف فقراء تحفيز مرفق أموال توزيع أدناه الجدول ويوضح -4

 البلدان على األولى بالدرجة التركيز وينصب. الدخل وفئات األقاليم عبر أمريكي في ذخيرة المشروعات(

 أمريكي دوالر مليون 16.4 نحو ُوجه وقد الدنيا، الشريحة من الدخل متوسطة والبلدان الدخل منخفضة

 3.هشة أوضاع من تعاني التي البلدان إلى المائة( في 48)

                                           
 .EB 2020/130/R.14/Add.1والوثيقة  EB 2020/130/R.14ظر الوثيقة نا  1
بما فيها حكومات بوروندي، وكمبوديا، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وليبريا، ومدغشقر،   2

 ومالوي، وفلسطين، والسنغال، والسودان وأوغندا
: 2021ك الدولي للسنة المالية استنادا إلى قائمة األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاع الصادرة عن البن  3

FY21.pdf-http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList 

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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 1الجدول 

 الريف، بحسب فئة الدخل واإلقليمالتمويل الموافق عليه لمرفق تحفيز فقراء 

 (مليون دوالر أمريكي 34.5 قدرهإجمالي ماليين الدوالرات األمريكية من ب)

  اإلقليم   تصنيف الدخل

 9 (26%) آسيا والمحيط الهادي  17.3 (50%) ة الدخلمنخفض بلدان

من  ة الدخلمتوسط بلدان

 الشريحة الدنيا

 8.7 (25%) والجنوبيةأفريقيا الشرقية   15.4 (%45)

من  ة الدخلمتوسط بلدان

 الشريحة العليا

 2.3 (7%) الكاريبيوأمريكا الالتينية   1.8 (%5)

 3.1 (9%) الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا   

 11.4 (33%) والوسطى الغربيةأفريقيا    

 

مليون  14.6 ُخصص ذخيرة المشروعات،وفي  مليون دوالر أمريكي 34.5 وقدرهالموافق عليه  ومن المبلغ -5

لمعالجة القضايا العاجلة المتعلقة بالوصول إلى المدخالت لضمان جاهزية  في المائة( 42) دوالر أمريكي

 تحسينلتدابير  في المائة( 22) مليون دوالر أمريكي 7.7 المزارعين لمواسم الزراعة القادمة. وُخصص

للتمويل  في المائة( 9) مليون دوالر أمريكي 3.1لتخزين والنقل، والوصول إلى األسواق، بما في ذلك دعم ا

للخدمات الرقمية، بما في ذلك دعم  في المائة( 26) مليون دوالر أمريكي 9.1 مبلغ قدره وُخصصالريفي. 

في  29نحو  وستُنفذ. المتنقلةالمشورة وتحويالت األموال عبر تطبيقات الهواتف إسداء والتدريب اإللكتروني، 

 القائمة في إطار مشروعات الصندوق (التمويل الموافق عليه في المائة من 33المشروعات ) المائة من

ووحدات إدارة المشروعات، بينما سيُخصص الباقي لمبادرات قائمة بذاتها ينفذها شركاء آخرون، بما في ذلك 

 كومية ورابطات منظمات المزارعين.مؤسسات البحوث، والمنظمات غير الح

 النتائج المتوقعة للمشروعات الموافق عليها حتى اآلن -باء

ه يمكن استخالص بعض فإنمن السابق ألوانه اإلبالغ عن النتائج المستمدة من تنفيذ المشروع، في حين أنه  -6

الرؤى األولية، استنادا إلى األهداف المحددة في المقترحات الموافق عليها. ومن المتوقع أن تصل المقترحات 

مليون  1.5مقترحا، باإلضافة إلى المقترحات السبعة قيد النظر، إلى  41الموافق عليها حتى اآلن والبالغ عددها 

في المائة من المستفيدين  50وى المستهدف الذي يقضي بأن تمثل النساء تلتزم جميع المقترحات بالمستوأسرة، 

، إذا وصلت هذه المشروعات إلى هدفها المتمثل في األثر. ومن حيث منهم في المائة 25يمثل الشباب أن و

من  مليون أسرة 1.2دخول دي ذلك إلى حماية ؤفي المائة من المستفيدين أو تحسينه، سي 75الحفاظ على دخل 

 .، أو تعزيزها19-جائحة كوفيد

على الرجال والنساء، من المتوقع أن يكون لعدد بشكل متساو على األقل وفي حين يلزم أن تركز المشروعات  -7

نتائج مرفق  قياسأكبر على النساء بما يتجاوز المؤشرات الرئيسية إلطار  أثرمن المشروعات الموافق عليها 

غينيا وتوغو الحد من العنف كل من لمثال، تستهدف المقترحات الخاصة بتحفيز فقراء الريف. فعلى سبيل ا

قد  19-كوفيدعلى الصعيد العالمي من أن جائحة  بما يعكس الشواغل، لقائم على نوع الجنس كناتج إضافيا

. وستوفر هذه المشروعات أيضا، من خالل تقديم دورات تدريبية أدت إلى زيادة حاالت العنف من هذا النوع

، حلقات عمل بشأن منع العنف القائم على نوع 19-ن تكييف ممارسات اإلنتاج لالستجابة لجائحة كوفيدبشأ

الجنسين  تمكينرسائل بشأن التغذية. وللمقترحات األخرى تركيز مزدوج على كل من  باإلضافة إلىالجنس 

 ترأسهافي بنن األسر التي  وقدرتهما على الصمود أمام المناخ. فعلى سبيل المثال، سيستهدف أحد المشروعات

برنامج البذور المقاومة للمناخ، بينما سيؤسس أحد المشروعات في زامبيا توفير ومنظمات المزارعات ب النساء

 مجموعة مستهدفة رئيسية. النساء ترأسهاتمثل فيه األسر التي  اإلنتاج الحيواني مؤشرتأمين ل
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العدد المتوقع لألسر المقرر الوصول إليها لكل مؤشر من مؤشرات النواتج األساسية في إطار  2ويبين الجدول  -8

الرقمية بالوصول إلى عدد كبير من األشخاص بتكلفة  التكنولوجياتمرفق. ويسمح استخدام لالركائز األربع ل

مرفق تحفيز فقراء الريف منخفضة نسبيا، مما يعني أنه بالرغم من أن هذه األنشطة ال تشكل سوى ربع تمويل 

مليون  نصف ستفيد حوالين يمن المتوقع أن يستفيد منها ما يقرب من مليون أسرة. ومن المتوقع أفحتى اآلن، 

من خالل المقترحات  –مجال التركيز الرئيسي لتمويل مرفق تحفيز فقراء الريف  –أسرة من دعم المدخالت 

دعم التسويق سرة من خالل الوصول إلى ربع مليون أ أيضاتوقع الموافق عليها حتى اآلن، في حين أنه من الم

والوصول إلى الخدمات المالية. وتمثل هذه األرقام الحد األدنى للمستفيدين المتوقع أن يصل إليهم المرفق، مع 

 . التكميليةارتفاع هذا الرقم عند الموافقة على المزيد من المشروعات بتمويل من األموال 

 2الجدول 

 األسر المستهدفة في إطار كل ركيزة من ركائز المقترحات الموافق عليها والمقترحات قيد النظرعدد 

 (بعضها البعضال تستبعد  هذه الفئات)

 عدد األسر النتائج مؤشر إطار قياسالركيزة و

 000 510 الحزم التكنولوجية عدد المنتجين الريفيين القادرين على الوصول إلى مدخالت اإلنتاج و/أو: 1الركيزة 

( المدعومين لجمع و/أو تخزين ، إذا كان ينطبقعدد المنتجين الريفيين )ومنظمات المنتجين: 2الركيزة 

 و/أو نقل و/أو بيع منتجاتهم.
225 000 

عدد المنتجين الريفيين المستفيدين من القروض الجديدة أو الشروط المحسنة للقروض : 3الركيزة 

 خالل دعم مقدمي الخدمات المالية الريفية أو الخدمات المالية األخرى.القائمة من 
230 000 

اإلنتاج أو في  وتكنولوجياتتلقوا تدريبا عن بُعد على ممارسات  نعدد األشخاص الذي: 4الركيزة 

 أنشطة أخرى مدّرة للدخل، أو الذين لديهم القدرة على الوصول إلى المنصات اإللكترونية األخرى. 
925 000 

لتوقعات الواردة في هذه المقترحات، من المرجح أن تستفيد ترتيبات تنفيذ مرفق تحفيز فقراء واستنادا إلى ا -9

إلى أقصى حد. وباإلضافة ونتائجه الريف من كفاءة التكاليف الكبيرة التي ستساعد على زيادة انتشار المرفق 

إلى فوائد استخدام الخدمات الرقمية، فإن كفاءة التكاليف عالية أيضا ألن العديد من المشروعات تُنفذ من خالل 

البنية التحتية القائمة بالفعل لمشروعات الصندوق الجارية، مما سيخفض تكاليف االستهالل بشكل كبير. 

نشطة موجهة بشكل كبير، إذ ينصب تركيزها بالدرجة األولى على حل وباإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من األ

. وينطبق 19-تحد أو تحديين من تحديات سبل العيش المحددة التي يواجهها المستفيدون فيما يتعلق بجائحة كوفيد

الذي يتضمن غالبا توفير مدخالت بسيطة وغير مكلفة حتى يتسنى ذلك بشكل خاص على دعم المدخالت، 

 ر الزمنية لموسم الزراعة القادم.دين الوفاء باألطللمستفي

 تعبئة الموارد وتخصيصها -جيم

 بفضل وذلك أمريكي، دوالر مليون 48.6 حاليا الريف فقراء تحفيز لمرفق به الملتزم التكميلي التمويل يبلغ -10

 آخر مبلغ عن اإلعالن المتوقع ومن. والسويدوألمانيا وهولندا  كندا اتحكوم من المقدمة السخية المساهمات

مليون دوالر  20مليون دوالر أمريكي في أوائل ديسمبر/كانون األول، ومبلغ آخر قدره حوالي  2حوالي  قدره

 .أمريكي، يجري التفاوض بشأنه حاليا، ومن المتوقع اإلعالن عنه في نهاية العام

مليون  6.5مليون دوالر أمريكي في شكل تمويل أولي قدمه الصندوق، سيتبقى منه  40وبدأ المرفق بمبلغ  -11

دوالر أمريكي بمجرد الموافقة على المشروعات قيد النظر. وتقوم فرق من البلدان المؤهلة المتبقية حاليا بإعداد 

قريبا جدا. مليون دوالر أمريكي،  40قريبا، البالغ االلتزام بالمبلغ كله ت . وسيتممقترحات لهذه األموال المتبقية

من أجل تخصيص األموال التكميلية المعبأة وكذلك أي قريبا جدا ثانية إلى تقديم مقترحات الدعوة الستُوجه و
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الكفاءة، سيتم تجميع جميع األموال التكميلية تحقيق ولمليون دوالر أمريكي.  6.5متبقية من المبلغ ال تزال أموال 

 جديدة. واحدةمعا في جولة تخصيص 

واستجابة للمناقشة التي جرت في دورة المجلس التنفيذي األخيرة، أُجري تحليل للطرق التي يمكن بها إدراج  -12

خصيص جولة الت لالسترشاد بها فيفي عملية التخصيص  19-كوفيدجائحة البيانات الُمحدثة عن مخاطر 

المقبلة. وخلص التحقيق إلى أنه بالرغم من إمكانية هذا النهج، ال يُنصح باتباعه نظرا ألن البيانات عن حاالت 

غير متوفرة في حوالي ثلث البلدان المؤهلة لتلقي تمويل مرفق تحفيز فقراء الريف، وقد  19-واختبارات كوفيد

ألصلية لتجنب اإلخالل حفاظ على آلية التخصيص ا. ولذا، تقرر الفي حال توافرهاتكون غير موثوقة حتى 

ذلك وعلى الرغم من أن استخدام بيانات يُحتمل أن تكون غير موثوقة وغير كاملة. بالمخصصات من جراء 

ستُبذل جهود  فإنلن تشهد زيادة في المخصصات،  19-أن بعض البلدان األكثر عرضة لمخاطر كوفيديعني 

في المائة من األموال( للوصول إلى هذه البلدان  15التي ُخصص لها عددة )بتمويل من مجموعة البلدان المت

 المتضررة بشدة. 

 قياس األثر والنتائج -دال

ولقياس  4النتائج لمرفق تحفيز فقراء الريف. إطار قياس المؤشرات فيُوضعت اآلن استراتيجية رصد جميع  -13

هذه المؤشرات لعيّنة فرعية من مشروعات مرفق تحفيز فقراء  ستُقاسمستوى المؤشرات المتعلقة باآلثار، 

وتقييم األثر في  البحوثللمشروعات عبر األقاليم واألنشطة/الركائز. وستدعم شعبة  بانتشار تمثيليالريف 

جمع البيانات عبر الهواتف المتنقلة في حاالت عديدة. أن يتم الصندوق عملية جمع البيانات، ومن المرجح 

رصد مستوى المؤشرات المتعلقة بالنواتج ب لرصد والتقييمنظمها الخاصة بالوكالة المنفذة من خالل وستقوم ا

لجميع مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف. وأخيرا، سيقوم الصندوق على المستوى المؤسسي  والمخرجات

 برصد مستوى المؤشرات المتعلقة بالفعالية التشغيلية. 

مشروعات الفي المائة من  100مرفق تحفيز فقراء الريف مستوى مستهدفا بأن تكون النتائج ل إطار قياسويحدد  -14

لشباب. ومنذ قضايا افي المائة منها مراعية ل 50الجنسانية و للقضايامراعية مصنفة على أنها  الموافق عليها

والمناخ والتمايز بين ت شعبة البيئة للمجلس التنفيذي، ساعد بعد المائة التحديث الُمقدم في الدورة الثالثين

صندوق على إنشاء نظام قوي لتخصيص هذه التصنيفات لمراعاة التباعة لل الجنسين واإلدماج االجتماعي

 سيُجرىولتقييم ما تم تنفيذه بالفعل وليس ما تم التخطيط له عند التصميم،  الشباب. وقضاياالجنسانية  القضايا

بين الجنسين  التمايزالريف. وتمشيا مع سياسة الصندوق بشأن التقييم عند إنجاز مشروع مرفق تحفيز فقراء 

(، ستستند التقييمات إلى مصفوفة مصممة خصيصا 2021-2019وتمكين المرأة وخطة عمل شباب الريف )

والصوت والرفاه. وسيقدم التقييم، عالوة على االقتصادي الصمود القدرة على للفئات التي تغطي مجاالت 

رؤى وبيانات إضافية بشأن اآلثار المحددة لمرفق  النتائج، إطار قياسبالغ عن مؤشرات السماح للصندوق باإل

عزز التقرير النهائي بشأن األداء العام لمرفق تحفيز فقراء فقراء الريف على النساء والشباب، وهو ما سي تحفيز

 .2022الريف المقرر إصداره في عام 

 19-دأنشطة االستجابة األخرى لجائحة كوفي -ثانيا

 اتإعادة توجيه أموال المشروع -ألف

، وافق الصندوق وقت إعداد التقرير السابق المعروض على الدورة الثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذيفي  -15

مليون دوالر  83بلدا، بينما كان هناك  30مشروعا في  41 عبرماليين دوالر أمريكي  107على إعادة توجيه 

                                           
 على النحو المبين في التقرير المقدم خالل الدورة الثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي.  4



EB 2020/131(R)/R.14 

5 

مليون  142إلى  اآلن بلدا في ذخيرة المشروعات. وقد زاد هذا المبلغ 40في  مشروعا 50أمريكي أخرى عبر 

مشروعا  12مليون دوالر أمريكي عبر  46بلدا تمت الموافقة عليها، و 32مشروعا في  54دوالر أمريكي عبر 

 بلدا حاليا في ذخيرة المشروعات. ويواصل الصندوق تجهيز المبلغ المتبقي في ذخيرة المشروعات 12في 

في  . وتُعزى حاالت التأخيرالتي تشتد فيها الحاجة إلى األموالفترات ال أهمبأقصى سرعة حتى ال يفوت 

 األساس إلى المناقشات الجارية مع الحكومات، والتي تأمل الفرق القطرية في الصندوق في حلها قريبا.

، وأكثرها هذه قد حقق نتائج بالفعل وتشير التقارير الميدانية إلى أن الكثير من عمليات إعادة توجيه الموارد -16

استقبال موسم الزراعة بفضل الدعم المقدم من األموال  استطاعوا اتن من المشروعيالمستفيد شيوعا هي أن

الُمعاد توجيهها. ففي كمبوديا مثال، ساعدت األموال الُمعاد توجيهها على إنشاء تطبيق جديد على الهواتف 

األسواق االفتراضية والمعلومات، وهو ما  إلىمن الوصول  اتالمشروع المتنقلة لتمكين المستفيدين من

ساعدهم على التغلب على قيود التنقل. وفي الكاميرون، قام أحد المشروعات التي تركز على دعم المبادرات 

يدين أعمال المستف تجاوزالفردية بين الرعاة الشباب العاملين في الزراعة بإعادة توجيه أموال المشروع لضمان 

الجائحة. ومن خالل دعم الوصول إلى المدخالت واألسواق وخدمات المعلومات الرقمية، تمّكن  آلثار

المستفيدون من مواصلة التجارة، والمهم أيضا أنهم تمّكنوا من الحفاظ على جودة منتجاتهم بالرغم من القيود 

 . تواجههمي الت

د من التعاون مع الحكومات وشركاء التنمية الرئيسيين. وأتاحت أنشطة إعادة توجيه األموال أيضا فرصا لمزي -17

مليون دوالر أمريكي لتمويل أنشطة االستجابة لجائحة  1.2ومن األمثلة على ذلك في تونس، حيث أُعيد توجيه 

. وعالوة على توفير دعم سبل من خالل مشروع تعزيز سلسلة قيمة التنمية اإلقليمية في سليانا 19-كوفيد

م جزء من هذه األموال لدعم أحد برامج التغذية بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي لألطفال العيش، استُخد

غير القادرين على تناول الوجبات المدرسية بسبب إغالق المدارس. وعلى مدار شهرين، ساعدت األموال 

 طفل.  700أسرة و 500الُمعاد توجيهها على توفير الغذاء ألكثر من 

الرصد والتقييم  نظمفي إطار استخراج النتائج  اتولية، يتعين على فرق المشروعه الرؤى األوباإلضافة إلى هذ -18

. وفي غضون ذلك، سيواصل الصندوق اتواإلبالغ عن النواتج عند إنجاز المشروع اتفي المشروع

على استخالص الدروس المستفادة من جهود إعادة التوجيه هذه وتقاسمها من خالل أنشطة إدارة المعرفة 

 المستوى المؤسسي. على و اتمستوى المشروع

 ويرد توزيع هذا التمويل حسب األنشطة في الرسمين البيانيين الدائريين أدناه. -19



EB 2020/131(R)/R.14 

6 

 عملية إعادة التوجيه الموافق عليها

 32البلدان: 

 54المشروعات: 

 مليون دوالر أمريكي 142إجمالي المبلغ: 

 

 تنتظر الموافقة(/قيد المناقشة مع الحكومة)ذخيرة المشروعات 

 12البلدان: 

 12المشروعات: 

 مليون دوالر أمريكي 46إجمالي المبلغ: 

 

 الطوارئعمليات  -باء

في الدورة الثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي، تمت الموافقة على قرض طارئ لغانا لدعم استجابة البلد  -20

مليون دوالر أمريكي من الصندوق، باإلضافة  20. وسيتم تمويل هذه المبادرة بقرض قيمته 19-لجائحة كوفيد

مليون دوالر أمريكي من مساهمات المتلقي،  5.2مليون دوالر أمريكي من مساهمات المستفيدين، و 11.2إلى 

مليون  0.4مليون دوالر أمريكي من حكومة كندا، ومليوني دوالر أمريكي من برنامج األغذية العالمي، و 2.6و

على ضمان  الطوارئ هذهوسينصب التركيز الرئيسي لعملية األغذية والزراعة. دوالر أمريكي من منظمة 

أن يكون لدى أصحاب الحيازات الصغيرة المدخالت المتاحة في الوقت المناسب لمواسم الزراعة القادمة، 

 سيتعاون الصندوق ومنظمةباإلضافة إلى العمل كشركاء في التمويل المشترك، واألسواق. بوتعزيز روابطهم 

في العديد من أنشطة الدعم المزمعة فيما يتعلق بتوفير  األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي بشكل وثيق

 المدخالت ودعم الروابط مع األسواق. 

أسرة بنسب متساوية للنساء والرجال والشباب،  000 25في  رمستفيد مباش 000 50وإجماال، سيُقدم الدعم إلى  -21

ن المستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة. وتتمثل النواتج الرئيسية المتوقعة في أنه سيتم تدريب في المائة م 5وسيكون 

من خالل خدمات اإلرشاد اإللكتروني،  19-مستفيد على ممارسات اإلنتاج التي تركز على جائحة كوفيد 000 35

نة لتنويع الدخل والمساهمة مستفيد من الوصول إلى مدخالت إنتاج و/أو حزم تكنولوجية محس 000 35وسيتمكن 

 000 25 وسيحاكي، 19-بمحاصيل نقدية قصيرة األجل للمساعدة على معالجة قضايا الدخل الناجمة عن جائحة كوفيد

والممارسات المستدامة بيئيا والمقاومة للمناخ. وفيما يتعلق باآلثار، فإن الهدف المحدد للمبادرة  لتكنولوجياتمستفيد ا

تحسنت مقارنة بالوضع قبل بداية  أو هي كما ظلتفي المائة من المستفيدين عن أن دخولهم  70إبالغ  إلىيدعو 

 الجائحة. 

الوصول إلى 

المدخالت

مليون دوالر 71

أمريكي

الوصول إلى األسواق

مليون دوالر أمريكي16

الخدمات المالية

مليون دوالر 35

أمريكي

الخدمات الرقمية 

مليون دوالر 0.7

أمريكي

األشكال األخرى من دعم سبل العيش

مليون دوالر أمريكي15.6
19-الوقاية من كوفيد

ماليين دوالر أمريكي4

الوصول إلى المدخالت

مليون دوالر 32.3

أمريكي

الخدمات المالية

مليون 11.5

دوالر أمريكي

19-الوقاية من كوفيد

مليون دوالر أمريكي2.2
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 19-االنخراط مع صندوق األمم المتحدة االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد -جيم

 والتعافي منها

يعمل الصندوق بشكل وثيق مع الحكومات وأفرقة األمم المتحدة القطرية والمنسقين المقيمين لتقديم استجابات  -22

يستكشف الصندوق باستمرار فرص االنخراط مع الصندوق متسقة في الوقت المناسب مدفوعة بالطلب. كما 

بوصفه مموال ومتلقيا للمنحة. وحتى  والتعافي منها، 19-االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد

هذه  وستتصدى. اآلن، كان الصندوق جزءا من أحد المقترحات الموافق عليها من جانب الصندوق االستئماني

على سبل العيش في القطاعات الفرعية لالقتصادات غير الرسمية،  19-تهديدات جائحة كوفيدلالمبادرة 

منظمة ووباالو وتونغا وفانواتو. وستكون منظمة العمل الدولية والصناعات اإلبداعية والزراعة في فيجي 

الوكالة المنفذة  الصندوق وسيكونوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي هي المنظمات المتلقية،  للطفولةاألمم المتحدة 

دمة، ل القابجانب مساهمته أيضا بتمويل مشترك عيني قدره مليون دوالر أمريكي. وفيما يتعلق بجولة التموي

مشتركا مع منظمة األغذية والزراعة لمبادرة في البرازيل، ومقترحا مشتركا آخر مع  سيقدم الصندوق مقترحا

 نام.  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية لمبادرة في فييت

األمم المتحدة منظمة والصندوق ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية  قدموباإلضافة إلى ذلك،  -23

للحصول على تمويل من صندوق أهداف  ماليين دوالر أمريكي 10مقترحا مشتركا بقيمة للتنمية الصناعية 

التنمية المستدامة التابع لألمم المتحدة لمبادرة تهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المالية في المكسيك 

رح بتمويل أولي من الصندوق للمضي قدما في . ويجري إعداد المقت19-كجزء من استجابة لجائحة كوفيد

 التصميم. 

 التحليليو السياساتي الدعم -دال

كل بلد(. لبلدا )انظر الملحق الثاني لالطالع على ملخصات  38دعما سياساتيا وتحليليا إلى  اآلنقدم الصندوق  -24

وأسفرت عن مجموعة  وقد ساعدت هذه التحليالت على إثراء األنشطة داخل الصندوق وخارجه على حد سواء،

الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ووكاالت األمم  من المنشورات، وأوجدت مجاال للتعاون المكثف مع

 المتحدة األخرى والبنك الدولي. 

العديد من المقترحات التي تمت الموافقة  فقد صيغتوفيما يتعلق بتوجيه أنشطة الصندوق واألنشطة األخرى،  -25

لمرفق تحفيز فقراء الريف من خالل تقييمات األثر السريعة التي أجرتها الفرق القطرية  عليها حتى اآلن

، متعددة القومياتالدولة بوليفيا بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين. وعلى الصعيد الخارجي، ثمة مثال رئيسي في 

عية بالتعاون مع على نظم األغذية الزرا 19-تشخيصيا ألثر جائحة كوفيد حيث أجرى الصندوق تحليال

دولة بوليفيا الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والجهات الفاعلة في القطاع الخاص. وقد مّكن هذا التحليل 

من أن تكون أحد أول البلدان في العالم التي لديها خطة للتشخيص والتعافي. ومن األمثلة  متعددة القومياتال

يم المحيط الهادي، والذي ساعد على توجيه استراتيجيات االستجابة األخرى الدعم السياساتي المقدم إلى إقل

. 19-استكشاف استخدام التكنولوجيات الرقمية المبتكرة لتقييم آثار جائحة كوفيدكذلك ، و19-لجائحة كوفيد

المباعة في  األغذيةجمع معلومات عن أسعار  فيوتضمنت هذه التكنولوجيات تطبيقا لالستفادة من الجمهور 

نقطة بيانات ألسعار  184 30لف منافذ األسواق الرسمية وغير الرسمية. ومن خالل هذا التطبيق، ُجمع مخت

صورة خالل شهر واحد، مما ساعد على تحديد التغيرات في األسعار، باإلضافة إلى ممارسات  3 761السوق و

تصميم واستهداف أنشطة االستجابة. وأخيرا،  توجيه العمالء والبائعين، وهو ما يمكن أن يساعد بعد ذلك على

يغذي بشكل مباشر مشروع تسويق إلكتروني قادم قائم  تقييم األثر السريع الذي يجريه الصندوق فإنفي تركيا، 

إلى معالجة اختالالت السوق من خالل الجمع  هذا المشروع سيهدفوعلى تقنية سلسلة الكتل المتنقلة والعامة، 

  المنتجات الزراعية.بين موردي ومشتري 
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 لمحة عامة عن مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها -الملحق األول

 المقترحات متعددة البلدان

 بلدا( 20) الهاديآسيا والمحيط 
القطاعين العام وشراكات المنتجين ن خالل متوفير المدخالت الزراعية ودعم التسويق : 1الركيزة 

 .والخاص بوساطة أو تنفيذ منظمات المزارعين
 مليون دوالر أمريكي 2

أفريقيا الشرقية والجنوبية، 

وأفريقيا الغربية والوسطى 

 بلدا( 22)

الغذاء واستعادته من خالل إنتاج العمل من خالل منظمات المزارعين لتكييف : 4إلى  1 الركائز

نشر المعلومات بشأن توافر الغذاء والوصول إلى المدخالت والمعلومات واألسواق والسيولة، دعم 

 .وسالمته

مليون دوالر أمريكي  1.5

مليون  2.2 باإلضافة إلى)

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

 ،المتعددة القومياتبوليفيا دولة 

 وهايتي، غواتيماال،و

قائم مشروع بيرو )وهندوراس، و

 Agriterra تنفذه منظمةبذاته 

 وهي منظمة غير حكومية(

إنشاء خدمات رقمية واسعة النطاق، بجانب أنشطة تتضمن توفير المعدات ذات الصلة  :4الركيزة 

والتدريب ذي الصلة، وربط منظمات المنتجين مع المشترين من القطاع الخاص وزيادة قدراتهم 

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، ومساعدة المجموعات على إعداد إجراءات وبروتوكوالت معتمدة 

بالتكنولوجيات  المحليينوتزويد مقدمي الخدمات المالية  وإدارة المخاطر، البيولوجيةبشأن السالمة 

 الرقمية لضمان استمرارية العمل.

مليون دوالر أمريكي  2.3

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

 باكستان وونيجيريا كينيا 

إنشاء قناة وهواتف المتنقلة، تطبيق بالالمشورة الزراعية المخصصة من خالل إسداء : 4الركيزة 

معلومات ذات اتجاهين يمكن للمزارعين من خاللها تلقي مشورة منخفضة التكلفة لتحسين 

 والوصول إلى األسواق. الممارسات في المزرعة

مليون دوالر أمريكي  2

مليون  0.9 باإلضافة إلى)

كتمويل  أمريكي دوالر

 (مشترك

 القطري على المستوىالمقترحات 

بذاته قائم مشروع ) أفغانستان

وحدة إدارة المشروعات في  تنفذه

المشروع المجتمعي للزراعة 

والثروة الحيوانية الذي يموله 

 الصندوق(.

من خالل دعم إضافي  ميقدوتلمدخالت واألصول األساسية لإلنتاج توفير ا: 2و 1الركيزتان 

في سالسل القيمة الصندوق الجارية لوحدات الميدانية البيطرية، ومصارف األعالف واستثمارات ا

 .الخاصة باأللبان

 مليون دوالر أمريكي 0.9

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

يتم التنفيذ من خالل بنغالديش )

الزراعية  القدرة التنافسيةمشروع 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة(

المدخالت ذات األثر السريع ودعم بناء القدرات من أجل زراعة الخضروات توفير : 1الركيزة 

 .المنزلية عالية القيمة والغنية بالمغذيات في المناطق الساحلية
 مليون دوالر أمريكي 0.9

 مشروعبنن )يتم التنفيذ من خالل 

 األسواق إلى الوصول دعم

 * (الزراعية والتنمية

مدخالت واآلالت لإلنتاج، الاألرز من خالل توفير ب القيمة الخاصةدعم سالسل : 2و 1الركيزتان 

 بعد الحصاد. التجهيز فيماوالدراجات ثالثية العجالت لنقل البضائع إلى األسواق وآالت 
 مليون دوالر أمريكي 0.4

بوركينا فاسو )يتم التنفيذ من 

شروع تعزيز سالسل خالل م

 القيمة الزراعية(

توفير المدخالت المدعومة )بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ( والمعدات : 4و 2و 1الركائز 

والتدريب واإلرشاد لخدمات المعلومات الرقمية من أجل حدائق السوق خالل موسم الجفاف. 

وتعزيز الشراكات على طول وإنشاء منصة تسويق رقمية ومركز اتصال لمعلومات السوق، 

 سالسل القيمة الخاصة بالخضروات.

 مليون دوالر أمريكي 0.7

بورندي )يتم التنفيذ من خالل 

 –برنامج تنمية سالسل القيمة 

 المرحلة الثانية(

توفير مجموعات المدخالت التي تحتوي على بذور مهجنة وأسمدة ومنتجات  :2و 1الركيزتان 

الموسمين التاليين؛ والتدريب على ممارسات اإلنتاج؛ ومعلومات عن الطقس حماية النباتات خالل 

 والسوق.

مليون دوالر أمريكي  0.7

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

)يتم التنفيذ من خالل كمبوديا 

برنامج الخدمات الزراعية 

القدرة على و اتالمعنية باالبتكار

 الصمود واإلرشاد(

توفير المدخالت والتدريب اإللكتروني وتسريع التوسيع المستمر لنطاق تطبيق : 4و 2و 1ائز الرك

 .لصغار المنتجينللهواتف المتنقلة متعدد األغراض 

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.2 باإلضافة إلى)

 كتمويل مشتركدوالر أمريكي 

مليون دوالر أمريكي من  0.5و

 المنح العادية(

الكاميرون )يتم التنفيذ من خالل 

تشجيع المشروعات  برنامج

 (الزراعية الرعوية للشباب

تقديم المدخالت، واآلالت والمساعدة التقنية إلنتاج المحاصيل واإلنتاج : 4و 2و 1الركائز 

الحيواني. ودعم الوصول إلى األسواق من خالل إنشاء أسواق مؤقتة، والمساعدة في التخزين، 

 والتواصل مع المشترين من خالل منصات رقمية.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

جمهورية أفريقيا الوسطى )يتم 

 تنشيط التنفيذ من خالل مشروع 

 في والحيواني المحصولي اإلنتاج

 ( *السافانا إقليم

)التي  ومستلزمات الحيواناتتوفير مجموعات المدخالت لمنتجي المحاصيل : 4و 2و 1الركائز 

تتكون من المجترات الصغيرة( للرعاة العاملين في الزراعة، والمساعدة في استئجار الجرارات. 

لالنخراط في اإلنتاج الجماعي وتوفير التدريب اإللكتروني على  أيضا دعم مجموعات المزارعينو

 . ممارسات اإلنتاج المكيفة

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.2)باإلضافة إلى 

ر أمريكي كتمويل دوال

 مشترك(

مليون دوالر أمريكي  0.8، ومزارعي البذور، المحاصيلتوفير المدخالت، والتدريب والمعدات لمنتجي  :2و 1الركيزتان تشاد )يتم التنفيذ من خالل 
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 وصمود إنتاجية تعزيز مشروع

 والزراعة األسرية المزارع

 (الرعوية

ومنتجي الثروة الحيوانية وأصحاب المبادرات الفردية الريفيين الشباب على طول سالسل القيمة 

لنقل المنتجات الزراعية إلى مراكز التجميع واألسواق، أيضا تقديم الدعم اللوجستي والمختارة. 

ودعم تنظيم مبيعات المجموعات وتوفير المعلومات التقنية والتدريب التقني لتحسين قدرات 

 التخزين والتعبئة والتسويق. 

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

تم التنفيذ من خالل يالكونغو )

مصايد األسماك  تنمية مشروع

 (يةوتربية األحياء المائية الداخل

العمل من خالل منظمات المنتجين لدعم قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية : 1الركيزة 

األحياء المائية من خالل توفير المدخالت )بما في ذلك بذور الخضروات المقاومة للمناخ 

واألعالف والمنتجات البيطرية(؛ وأجهزة قياس الطقس الذكية مناخيا؛  والكتاكيتواإلصبعيات 

 ارسات اإلنتاج المكيفة.والتدريب على مم

مليون دوالر أمريكي  0.4

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

 مشروع)يتم التنفيذ من خالل 

 مقاطعة في الزراعي القطاع دعم

 (كيفو شمال

ممارسات العمل من خالل منظمات المزارعين لتوفير المدخالت والتدريب على  :2و 1الركيزتان 

 ونظم الوصول إلى السوق من خالل توفير وسائل النقل وتحسين األسعار ودعم. اإلنتاج المكيفة

 معلومات السوق.

مليون دوالر أمريكي  1.2

كتمويل  0.2)باإلضافة إلى 

 مشترك(

كوت ديفوار )يتم التنفيذ من خالل 

 القيمة سالسل تنمية دعم برنامج

 (الزراعية

توفير معدات اإلنتاج ومعدات ما بعد الحصاد بما في ذلك الجرارات الصغيرة، : 2و 1الركيزتان 

مدخالت الثروة الحيوانية بما في أيضا توفير وودعم النقل في منظمات المزارعين لمنتجي األرز. 

 حملة تلقيح كبيرة. إجراء ذلك

 ر أمريكيمليون دوال 0.6

جيبوتي )يتم التنفيذ من خالل 

 برنامج إدارة التربة والمياه(

توفير مدخالت مختلفة لمنتجي المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك بما في ذلك : 1الركيزة 

الخلفية(؛ واألسمدة  األفنيةالبذور )بذور العلف لتجديد الغطاء النباتي وبذور الخضروات لزراعة 

 بيطرية؛ وشباك الصيد.المنتجات الللماشية؛ و اللعقومنتجات حماية المحاصيل؛ وحجارة 

 مليون دوالر أمريكي 0.2

إريتريا )يتم التنفيذ من خالل 

 المشروع الوطني للزراعة(

توزيع البذور والمعدات بما في ذلك مضخات المياه للري وتوفير المدخالت : 2و 1الركيزتان 

الخاصة بالثروة الحيوانية والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة. ودعم التسويق من خالل توفير 

 الحليب والمساعدة في النقل. ومضاربأكياس التخزين 

 مليون دوالر أمريكي 0.4

خالل )يتم التنفيذ من إثيوبيا 

المرحلة الثانية من برنامج التنمية 

التشاركية للري على نطاق 

 (المرحلة الثانية –صغير

من أوجه الدعم، بما في ذلك توفير القسائم للمدخالت؛ متنوعة مجموعة تقديم : 3و 2و 1الركائز 

على  وتوفير معدات الحماية، والتدريب، ودعم تخزين البضائع ونقلها، وبرامج النقد مقابل العمل

 .التوعية

 مليون دوالر أمريكي 1

غابون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية الزراعية والريفية 

 المرحلة الثانية( –

الخنازير واألغنام بالمدخالت )بما في ذلك العلف  دعم تعاونيات الدجاج ومربي: 1الركيزة 

 والمعدات األخرى( والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة واإلدارة المالية. والمأوى

مليون دوالر أمريكي  0.2

دوالر  000 49)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

غامبيا )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج صمود المنظمات 

ألغراض الزراعة التحولية 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة(

التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق الخضروات، وتوفير : 4ى إل 1الركائز 

المدخالت الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية والتحويالت النقدية باألجهزة الرقمية؛ ودعم النقل 

اآلمن والصحي إلى األسواق؛ وتوفير المعدات لضمان استمرار عمل جميع الجهات الفاعلة في 

ير تطبيق متعدد األغراض للهواتف المتنقلة لتوفير معلومات السوق والتدريب السوق. وتطو

 ولالستخدامات األخرى.

 مليون دوالر أمريكي 0.3

غينيا )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع الزراعة األسرية والقدرة 

على الصمود واألسواق في غينيا 

 العليا والوسطى(

منظمات المزارعين، توفير مجموعات اإلنتاج من خالل العمل من خالل : 3إلى  1الركائز 

بالشراكة مع الموردين الخاصين، إلى جانب معدات اإلنتاج والوقاية، والمساعدة التقنية والتدريب 

على ممارسات اإلنتاج المكيفة والتسويق، ومعلومات السوق. وتوفير معدات النقل وضخ األموال 

 لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

غينيا بيساو )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية االقتصادية في 

 الجنوبية( المناطق

الوقاية ومستلزمات ومعدات التدريب وتوفير المدخالت والمساعدة التقنية : 2و 1 الركيزتان

برامج إذاعية وطنية لتوفير معلومات عن أسعار السوق والعرض  وإعدادالنظافة الصحية، 

 والطلب لسالسل قيمة محددة.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

يتم  لبنان )مشروع قائم بذاته

تنفيذه من خالل مشروع الزراعة 

الذكية مناخيا: تعزيز قدرة 

المجتمعات الريفية على التكيف 

في لبنان، الذي يموله صندوق 

  التكيف ويشرف عليه الصندوق(

الزراعية، بما في ذلك األغطية البالستيكية لتجميع  الصوباتتوفير المدخالت لمنتجي  :1الركيزة 

 مياه األمطار.
 دوالر أمريكي مليون 0.2

ريا )يتم التنفيذ من خالل بلي

 محاصيل توسيع مشروع

 (المثمرة األشجار

 توفير المدخالت والمعدات والتدريب إلنتاج األرز والكسافا والخضروات.: 1الركيزة 

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

الذي  مدغشقر )مشروع قائم بذاته

تنفذه وزارة الزراعة والثروة 

تحسين مستودعات ما بعد الحصاد ومرافق التسويق، وإنشاء صندوق متطور  :4و 2الركيزتان 

لمنظمات المزارعين لتمكينهم من إجراء مبيعات جماعية إلى المناطق الحضرية وشبه الحضرية، 

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون  0.6)باإلضافة إلى 
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 دوالر كتمويل مشترك( األسعار والسوق. وكذلك إنشاء منصة رقمية للمعلومات عن  (الحيوانية ومصايد األسماك

مالوي )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج اإلنتاج الزراعي 

 المستدام(

توفير المدخالت الزراعية بالتعاون مع مورد من القطاع الخاص؛ وتزويد : 4و 2و 1الركائز 

الحكومة بخدمات اإلرشاد اإللكترونية والدعم العتماد البذور التي تنتجها منظمات المزارعين 

البذور، باستخدام نظام رقمي لزيادة الكفاءة. وتوفير معلومات السوق؛  إكثارالمشاركة في 

وتنفيذ برنامج نقل  .إلى السوق وللتجميع المنتجات لمحاصيل ونقللاق ة في تحديد أسووالمساعد

 الثروة الحيوانية.

مليون دوالر أمريكي  0.6

دوالر  000 69)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

مالي )يتم التنفيذ من خالل 

 لشباب المهني التدريب مشروع

 وريادة العمالة ودعم الريف،

 (األعمال

دعم الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك  الشركاتتقديم الدعم للشباب العاملين في : 4إلى  1الركائز 

الفائدة على القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل األصغر وتوفير  مدفوعات إعادة جدولة تكاليف

مجموعات الممارسات  تعزيزمعلومات السوق من خالل أيضا  ريوتوفمدخالت لمدة ثالثة أشهر. 

 .آب ورة التقنية من خالل التطبيق واتسالمشوفرص التسويق  بشأنالمعلومات  وتقاسم

 مليون دوالر أمريكي 0.4

النيجر )يتم التنفيذ من خالل 

 األسرية الزراعة تنمية برنامج

 وتاهوا مارادي مناطق في

 )وزيندر

جانب معدات توفير المدخالت بما في ذلك البذور ومعدات ضخ المياه، إلى : 2و 1الركيزتان 

 تجهيز وحفظ المنتجات الزراعية.
 مليون دوالر أمريكي 0.7

)يتم التنفيذ من خالل نيجيريا 

برنامج التأقلم مع تغير المناخ 

في حزام  ودعم األعمال الزراعية

 (السافانا

تشمل مدخالت ومنتجات مصممة والتي تسليم الحزم من خالل منظمات المزارعين : 1الركيزة 

قصيرة األمد، وذات القيمة لبذور المقاومة لتغير المناخ، وعالية اإلنتاجية، وفي ذلك اخصيصا، بما 

 .الغذائية العالية

 مليون دوالر أمريكي 0.9

مليون  1.3باإلضافة إلى )

دوالر أمريكي من األموال 

برنامج المعاد توجيهها من 

التأقلم مع تغير المناخ ودعم 

 (األعمال الزراعية

ينفذه بذاته مشروع قائم )نيبال 

التنمية الزراعية  مصرف

 المحدود(

تطبيق جديد دعم المصارف المحلية لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتنفيذ : 4و 3زتان يالرك

لبطاقات االئتمان على الهواتف المتنقلة يسمح بتحويل األموال والمعلومات وتنفيذ التجهيز اآللي 

 .للقروض

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.3 باإلضافة إلى)

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

تنفذه ن )مشروع قائم بذاته باكستا

وزارة األمن الغذائي الوطني 

 والبحوث الوطنية(

اإللكترونية المبرمجة  المحافظتوفير التحويالت النقدية للمدخالت من خالل : 4و 3و 1الركائز 

 .فقط على أن يقتصر استخدامها على المدخالت من الموردين المختارين
 مليون دوالر أمريكي 1.1

)يتم التنفيذ من خالل فلسطين 

مشروع إدارة األراضي والموارد 

 (لمواجهة تغير المناخ

م تجميع ، ودععلى نطاق صغير توزيع البذور واألسمدة على المنتجين: 2و 1الركيزتان 

 المحاصيل وربط المزارعين بالمشترين.

مليون دوالر أمريكي  0.3

دوالر  000 27 باإلضافة إلى)

 (كتمويل مشتركأمريكي 

بابوا غينيا الجديدة )مشروع قائم 

وكالة تنمية المنتجات  تنفذهبذاته 

الطازجة ووزارة الزراعة 

 ( والثروة الحيوانية

مجانية عند بوابة المزرعة، وتغطية المساهمة التي تبلغ نسبتها توفير مدخالت : 4و 3و 1الركائز 

القرويين الجاري،  ينفي المائة والالزمة للحصول على قرض من مشروع سوق المزارع 10

إلى وتيسير الوصول  ،وتوفير رأس المال العامل لمشغلي النقل المحليين للحفاظ على خدماتهم

 منصة أسعار األسواق الرقمية.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

 ينفذهبذاته قائم مشروع رواندا )

مجلس تنمية الزراعة والموارد 

 الحيوانية في رواندا(

إلى جانب األسمدة، ودعم الوصول إلى  اوالبطاط ءبذور الذرة والفاصوليا توفير: 2و 1الركيزتان 

 األسواق من خالل توفير عمليات شراء مضمونة للحبوب باإلضافة إلى مرافق التخزين.
 مليون دوالر أمريكي 0.6

)يتم التنفيذ  وبرينسيبي سان تومي

التسويق من خالل مشروع دعم 

 واإلنتاجية الزراعية والتغذية(

والتدريب على إنتاج  اإلنتاج ومدخالت ما بعد الحصادت توفير مدخال :4و 2و 1الركائز 

 المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك، ودعم التسويق اإللكتروني والتجارة اإللكترونية. 

مليون دوالر أمريكي  0.2

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

السنغال )يتم التنفيذ من خالل 

الزراعيين  مشروع دعم المقاولين

 (الريفيين الشباب

والبطيخ،  اوالمعدات الصغيرة لمنتجي البطاط توفير المدخالت المدعومة: 4و 2و 1الركائز 

وتوفير بناء القدرات والدعم االستشاري لمجموعات المنتجين بشأن ممارسات اإلنتاج البستاني 

 وموردي المدخالت. السوق وكيفية الوصول إلى الخدمات الرقمية لمعلومات ةالمكيف

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.5)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

سيراليون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع تنمية سالسل القيمة 

 الزراعية(

توفير المدخالت )بما في ذلك البذور سريعة اإلنبات وعالية المردود( وآالت : 4و 2و 1الركائز 

األراضي، ودعم تحسين مراكز التجميع وإنشاء منصة رقمية لتكون بمثابة مستودع تحضير 

 لإلرشاد ومعلومات السوق.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

بذاته الصومال )مشروع قائم 

معهد التنمية والصمود في  ينفذه

 الصومال(

توفير المدخالت والمعدات الثانوية إلنتاج المحاصيل، والثروة الحيوانية : 2و 1الركيزتان 

واألسماك والمعدات والتدريب لتقليل خسائر ما بعد الحصاد إلى أدنى حد وإضافة القيمة. وتنظيم 

 المحلية من مجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.  عمليات الشراء

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.1إلى  )باإلضافة

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(
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بذاته يتم السودان )مشروع قائم 

من خالل الوزارة االتحادية  تنفيذه

 للزراعة والموارد الطبيعية(

توفير مدخالت اإلنتاج ألصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك بذور : 3إلى  1الركائز 

المنزلية، باإلضافة إلى التدريب على ممارسات للنساء الستخدامها في الحدائق  الخضراواتا

ودعم  اإلغالقواإلدارة المالية. وتوفير أكياس تخزين محكمة  المكيفة اإلنتاج وما بعد الحصاد

مراكز التجميع، وتوزيع معلومات عن اإلنتاج واألسواق عبر الرسائل النصية القصيرة والراديو. 

المحليين لزيادة الوصول إلى االئتمان والقدرة على  وضخ األموال لصالح مقدمي الخدمات المالية

 إرسال وتلقي األموال. 

مليون دوالر أمريكي  0.7

دوالر  000 32)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

 جمهورية تنزانيا المتحدة

تنفذه وزارة )مشروع قائم بذاته 

 الزراعة( *

دعم اجتماعات التخطيط قبل الموسم لمنظمات المزارعين أصحاب الحيازات : 4و 2و 1الركائز 

شراء الحكومة أيضا دعم والمدخالت وأهداف التسويق الموسمية.  المتطلبات منالصغيرة لوضع 

لحبوب الذرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، وربط منظمات المزارعين بالمشترين، وإنشاء 

 حصول على معلومات السوق بشأن المدخالت والمبيعات والتدريب. تطبيق على الهواتف المتنقلة لل

 مليون دوالر أمريكي 0.9

توغو )يتم التنفيذ من خالل 

 الحوافز توفير آلية دعم مشروع

 التمويل في المخاطر لتشاطر

 (الزراعي

 مليون دوالر أمريكي 0.5 دعم مزارعي الخضروات بالمدخالت )بما ذلك مجموعات الري( والتدريب. :1الركيزة 

 تنفذهبذاته أوغندا )مشروع قائم 

وحدة إدارة المشروعات في 

مشروع الشمول المالي في 

 المناطق الريفية(

المحلية من خالل تقديم منح نقدية مصحوبة  واالدخاردعم مجموعات االئتمان : 4و 3الركيزتان 

بدعم بناء القدرات في اإلدارة واإلرشاد المتعلق بالتكنولوجيات الرقمية )باإلضافة إلى تكاليف 

 اإلنترنت(.

مليون دوالر أمريكي  1

دوالر  000 53)باإلضافة إلى 

 ( كتمويل مشترك أمريكي

بذاته يتم اليمن )مشروع قائم 

من خالل الصندوق  تنفيذه

 االجتماعي للتنمية(

القيام، حسب الحاجة، بتوفير المدخالت واألصول المجانية للبستنة وإنتاج الثروة : 1الركيزة 

 الحيوانية إلى جانب التدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة.
 مليون دوالر أمريكي 0.8

زامبيا )يتم التنفيذ من خالل 

البرنامج المعزز لالستثمار في 

الثروة الحيوانية ألصحاب 

 * الحيازات الصغيرة(

، إلى 19-توفير التدريب البيطري عن بُعد والرسائل المتعلقة بجائحة كوفيد: 4و 2و 1الركائز 

وإنشاء منصة إلكترونية للمراقبة وتبادل المعلومات من أجل  .جانب الخدمات البيطرية األخرى

 والدجاجحزم الثروة الحيوانية من األرانب  جانب الوقاية من أمراض الثروة الحيوانية، إلى

والماعز، واآلبار المجهزة بالطاقة الشمسية لغسل اليدين وأقفاص األرانب. ودعم تطوير برنامج 

  تأمين مؤشر الثروة الحيوانية.

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

زمبابوي )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج إنعاش الري ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة( *

توفير حزمة مدخالت كثيفة التغذية، إلى جانب معدات الوقاية الشخصية : 2و 1الركيزتان 

للمزارعين باألسواق الموثوقة ووسطاء الجملة وتعزيز اعتماد األساسية. وإنشاء روابط 

 تكنولوجيات ما بعد الحصاد.

مليون دوالر أمريكي  0.7

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

 .قريباهذه المشروعات والتوصية بالموافقة عليها، ويُتوقع أن تتم الموافقة النهائية عليها تم استعراض * 
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 الدعم السياساتي والدعم التحليليلمحة عامة عن 

 األنشطة البلد

 بنغالديش
على النظم الغذائية  19-ثر جائحة كوفيدألالسريعة  التقييماتبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، باستكمال جولتين من القيام، 

 والزراعية على الصعيد الوطني. 

بوليفيا المتعددة دولة 

 القوميات

اإلنتاج الخاصة بها، على أساس التجزئة القطاعية، لتصميم  ونظماألغذية الزراعية  نظمعلى  19-إعداد تشخيص ألثر جائحة كوفيد

 الطويل.المدى األغذية الزراعية في البلد على المدى المتوسط و نظماستراتيجية الستعادة 

 . قطاع الزراعةعلى  19-القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، بإعداد دراسة بشأن تأثيرات جائحة كوفيد البوسنة والهرسك

 البرازيل
اإلدماج والتسويق باستخدام األجهزة الرقمية أثناء الجائحة، من الدراسات الختبار نُهج المساعدة التقنية عن بُعد، و مجموعةإجراء 

 سيصب في مصلحة إقرار السياسات.  ما وهو

 ، إلى جانب التوصيات.19-أعدت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في بوروندي تقييما مشتركا ألثر جائحة كوفيد بوروندي

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

 .19-القيام، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة القطري، بإجراء تقييم سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد الصين

 جيبوتي
المستمدة من مشروعات بالبيانات  19-وكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن آثار جائحة كوفيدستسترشد الدراسة والتقييم المقبالن لل

 الصندوق. 

 مصر

أجرى الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية والمعهد الدولي لبحوث 

استجابة المشاركة أيضا في العديد من مجموعات وتمت على قطاع الزراعة.  19-السياسات الغذائية تقييما سريعا ألثر جائحة كوفيد

 والمساهمة في عدة تحليالت جارية أخرى.  19-ئحة كوفيدالسياسة الوطنية لجا

 إريتريا
آلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة : االقطري "تقييم سريعقدمت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدعم لفريق األمم المتحدة 

 .في إريتريا" 19-كوفيد

 إثيوبيا

منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة ساهم الصندوق في إجراء تحليل قطري مشترك مع 

األثر االجتماعي "تقرير األمم المتحدة بشأن اإلنمائي، وهو ما يصب في مصلحة  األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة

 في إثيوبيا" 19-واالقتصادي لجائحة كوفيد

 األثر بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي وشبكة منظمات المزارعين في جزر المحيط الهادي.  إجراء دراسة فيجي

 غواتيماال
الستجابة آزر فعال للتنمية المحلية وأداة االقيام بدور قيادي في إعداد موجز سياساتي بعنوان "الزراعة األسرية والتغذية المدرسية، ت

 في غواتيماال". 19-لوضع جائحة كوفيد

 غينيا بيساو
 القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بإعداد ثالثة فصول من تقييم

 .19-لجائحة كوفيد ةاألمم المتحدة لآلثار االجتماعية واالقتصادي

 في الوضع ما بعد اإلغالق. 19-األغذية والزراعة، بتقييم أثر جائحة كوفيدالقيام، بالتعاون مع منظمة  الهند

 العراق
 19-القيام، بالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي، بإصدار سلسلة من المطبوعات بشأن أثر جائحة كوفيد

 على األمن الغذائي. 

 األردن
 19-القيام، بالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي، بإصدار سلسلة من المطبوعات بشأن أثر جائحة كوفيد

 على األمن الغذائي. 

 .19-مساعدة فريق األمم المتحدة القطري على إجراء تقييم سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد كينيا

ة الو جمهوري

 الديمقراطية الشعبية

على األمن الغذائي  19-القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، بإجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد

 وسبل العيش.

 .19-ائحة كوفيدمساعدة فريق األمم المتحدة القطري على إجراء تقييم سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لج ليسوتو

 . قطاع الزراعةعلى  19-القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، بإجراء دراسة اقتصادية بشأن أثر جائحة كوفيد المغرب

 موزامبيق
إجراء دراسات متعددة لتوجيه جهود االستجابة في مجاالت الوصول إلى السوق وإنتاج األسماك، والمخزونات الصغيرة والدواجن 

 في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية.

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

 ناميبيا
التي يجريها فريق األمم المتحدة  ةليالت القطريالقيام، بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، بتحليل ملء الفجوة الغذائية لتوجيه التح

 وأهداف التنمية الوطنية.  قطاع الزراعةالقطري والجهود الحكومية الرامية إلى دعم 

 نيجيريا
على سبل العيش  19-القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، بإجراء تقييم سريع ألثر جائحة كوفيد

 ئمة على الزراعة، واألمن الغذائي ومستويات التغذية في نيجيريا. القا

 والتوصيات السياساتية لوزارة الزراعة. اإلنتاج الخاصة بها ونظماألغذية الزراعية  نظمعلى  19-إعداد تشخيص ألثر جائحة كوفيد بيرو
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 الفلبين
العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، بإجراء تقييم سريع ألثر جائحة القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 

 على سبل العيش الريفية، وسالسل األسواق الزراعية واألمن الغذائي.  19-كوفيد

 ساموا
ي جزر المحيط وشبكة منظمات المزارعين ف ،دراسة األثر المستندة إلى البيانات بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي

 الهادي، ومكتب اإلحصاء في ساموا ومنظمة األغذية والزراعة.

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

 القطري.

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

 طاجيكستان
القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، بإعداد تقييم قطري مشترك مسبق في القطاع الريفي، لالسترشاد به في التقييم القطري 

 المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة في البلد.  المشترك المتعدد القطاعات الذي سيؤدي إلى إعداد إطار األمم

 المرحلة الثانية. –لمجموعات المستهدفة لمشروع االبتكار الريفي في تونغا تعرض إمدادات األغذية والبذور في ا إجراء دراسة لتقييم تونغا

 تونس
 19-القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي، بإجراء دراستين بشأن أثر جائحة كوفيد

 على صغار المنتجين وسالسل القيمة الزراعية االستراتيجية. 

 تركيا
على القطاع الريفي إلثراء تقييم  19-ن أثر جائحة كوفيدإجراء تقييم مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأ

 أثر متعدد القطاعات أوسع نطاقا لفريق األمم المتحدة القطري. 

فنزويال 

  البوليفارية( - )جمهورية

وضع ملخصات سياساتية وبرنامجية، باستخدام المبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الرصد والتوقع والتقييم، لالسترشاد 

 التي تضطلع بها الحكومة وشركاء التنمية.  19-بها في أنشطة االستجابة لجائحة كوفيد

 فييت نام
التنمية األسيوي، بمساعدة معهد سياسات واستراتيجيات الزراعة والتنمية الريفية التابع لوزارة الزراعة  مصرفالقيام، بالتعاون مع 

 على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 19-والتنمية الريفية على إجراء استقصاء على مستوى البلد بشأن آثار جائحة كوفيد

 منطقة المحيط الهادي

)فيجي وساموا وجزر 

 ن وتونغا وفانواتو(سليما

في تحليل الهشاشة المتنقلة ورسم خرائط لها، من خالل استعراض األدوات التقنية وإشراك التعاون مع برنامج األغذية العالمي 

. والقيام أيضا، بالتعاون مع المركز التقني 19-مجموعات اإلعالم الرئيسية لمعالجة اآلثار االقتصادية طويلة األجل لجائحة كوفيد

في فيجي وساموا وجزر سليمان، بإجراء دراسة تجريبية لتطبيق يستفيد  TraSeable Solutionsتعاون الزراعي والريفي وشركة لل

 على السلع األساسية.  19-من الجمهور لتجميع بيانات بشأن أثر جائحة كوفيد

 


