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تنفيذ مرفق الصندوق لتحفيز فقراء  تحديث بشأن

الريف واستجابة الصندوق األوسع نطاقا لجائحة 

 19-كوفيد
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 تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف بشأنتحديث  -أوال

هذا هو التحديث الثالث للمجلس التنفيذي بشأن تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف واستجابة الصندوق األوسع  -1

، والنتائج والصروفات، الموافق عليها. ويقدم أحدث المعلومات عن المشروعات 19-نطاقا لجائحة كوفيد

المشروعات والدعم توجيه أموال دة المبكرة لمرفق تحفيز فقراء الريف، إلى جانب أحدث األرقام المتعلقة بإعا

لهذا التقرير قبل وقت قصير من بدء ضميمة التحليلي والسياساتي المقدم من الصندوق. وكالعادة، ستصدر 

لضمان إتاحة أحدث األرقام بشأن  2021في أبريل/نيسان  التنفيذي الدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس

 ألعضاء المجلس. تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف

 إكمال مرحلة تعبئة الموارد -ألف

جرى التوقيع على اتفاقية المساهمة الخامسة لمرفق تحفيز فقراء الريف بين الصندوق وحكومة سويسرا في  -2

فرنك سويسري إلى  مليوني التي تبلغ قيمتها. وأدت المساهمة السخية 2020منتصف ديسمبر/كانون األول 

مليون دوالر أمريكي. وإذا  52.7عبأة للمرفق من الجهات المانحة الخارجية إلى وصول إجمالي الموارد الم

 93مليون دوالر أمريكي، يصل اإلجمالي الكلي للمرفق إلى  40أضيف له المبلغ الذي قدمه الصندوق وقدره 

 لالطالع على توزيع مصادر التمويل(. 1مليون دوالر أمريكي )انظر الجدول 

 1الجدول 

 تمويل مرفق تحفيز فقراء الريف توزيع مصادر

 )المبالغ بالماليين(

 الجهة المانحة
 المبلغ

 )بالعملة األصلية(

 المبلغ

 الدوالر األمريكي(ب)

 4.5 ماليين دوالر كندي 6 كندا

 33.2 مليون يورو 27.4 ألمانيا

 7.1 ماليين يورو 6 هولندا

 5.9 مليون كرونة سويدية 50 السويد

 2.3 سويسريمليونا فرنك  سويسرا

 40 مليون دوالر أمريكي 40 الصندوق

 مليون 93.0  المجموع

، يتركز االهتمام اآلن على ضمان االلتزام 2021ومع االنتهاء الرسمي من إنشاء المرفق المقرر في نهاية عام  -3

 بهذه األموال واستخدامها بفعالية.

 إطالق جولة التمويل الثانية -باء

مليون دوالر  40لتخصيص  2020جولة التمويل األولى لمرفق تحفيز فقراء الريف في يونيو/حزيران طلقت أ   -4

أمريكي في شكل تمويل أولي ساهم به الصندوق. وخ صصت هذه األموال لمجموعة من المشروعات الخاصة 

في مجموعة في المائة(. و 15في المائة( ومجموعة من المشروعات المتعددة البلدان ) 85بلد واحد )ب

-كوفيدجائحة بلدا مؤهال باستخدام مؤشر لمخاطر  59المشروعات الخاصة ببلد واحد، وزعت األموال على 

إلى جانب مؤشر عن سكان الريف في البلد وانتشار انعدام األمن الغذائي. ولزيادة الكفاءة، ات فق على تجميع  19

في جوالت، باستخدام آلية مماثلة لتخصيص المساهمات اإلضافية للمرفق قدر اإلمكان وتخصيصها معا 
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، تمكنت ا من بعضها البعضنسبي في وقت قريبالموارد. ونظرا لالتفاق على المساهمات الخمس في المرفق 

من دمج كل هذه المساهمات معا في جولة واحدة. وفي أوائل ديسمبر/كانون األول، أطلق الصندوق إدارة 

مساهمات الجهات المانحة جولة التمويل الثانية لتخصيص  ئية في المرفق،، بعد تأكيد المساهمة النهاالصندوق

 مليون دوالر أمريكي. 53التي تبلغ 

تخصيص جرى المستخدمة في الجولة األولى، حيث  اآلليةلجولة الثانية في االموارد وكررت آلية تخصيص  -5

 59البلدان المؤهلة البالغ عددها  المشروعات الخاصة ببلد واحد لنفس ةمليون دوالر أمريكي لمجموع 41.7

الخاصة مشروعات الوفي مجموعة  1متعددة البلدان.المليون دوالر أمريكي لمجموعة المشروعات  7.4بلدا، و

 ألموالكإضافة الجولة الثانية في إطار مخصصاتها القطرية على استخدام  األفرقة تجع، ش  ببلد واحد

أثر من تحقيق أقصى عليها خالل الجولة األولى من أجل  وفقومشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف التي 

الموافقة على العديد من مشروعات جولة التمويل جرت قد خالل توفير الوقت والمال في تكاليف البدء. و

لمشروعات مرفق تحفيز  إضافة موارد لتيسيرلهذا التمويل اإلضافي. و انتظارافجوات في التمويل باألولى 

 االعتماد، صمم الصندوق إجراء مبسطا للموافقة على األموال اإلضافية، بما يضمن سرعة قائمةال فقراء الريف

 مناسب من التدقيق.المستوى المع ولكن 

، أصدر الصندوق دعوة لتقديم مقترحات في ديسمبر/كانون البلدانمتعددة الوفيما يتعلق بمجموعة المشروعات  -6

توصيات إلى  تعمل مرفق تحفيز فقراء الريف، وقدم واستعرضت فرقةوتلقى تسعة مقترحات.  2020األول 

ذين قررا، بالتعاون لالمعرفة الإدارة االستراتيجية و ودائرةإدارة البرامج الصندوق لدائرة رئيس نائب  مساعدي

مؤخرا، أ نجز هذا االستعراض خمسة مقترحات. والمضي قدما بإجراء استعراض مستقل لمع نائب الرئيس، 

. وبمجرد 2021الموافقة على المقترحات بحلول منتصف مارس/آذار أن تجري الصندوق وقع إدارة وتت

 المجلس دورةتقديمه قبل  المقررهذا التقرير، ضميمة المزيد من التفاصيل في سيجري إدراج الموافقة عليها، 

 .بفترة قصيرة

 التمويل الموافق عليه حتى اآلن -جيم

مقترحا بقيمة  53الموافقة على جرت ، 2020 تقديم مقترحات في يونيو/حزيرانمنذ الدعوة األولى إلى  -7

)انظر الملحق الموافقة النهائية في انتظار  وأمليون دوالر أمريكي من خالل مرفق تحفيز فقراء الريف  36.6

ت مبادرالمليون دوالر أمريكي ل 5.5األول لالطالع على ملخصات كل مقترح(. ويتألف هذا المبلغ من 

مبادرات لمليون دوالر أمريكي ل 31.1ربع والواردة بالتفصيل في التحديث السابق، واألالبلدان المتعددة 

 مبادرة.  49البالغ عددها الخاصة ببلد واحد و

، جرت 2020ومنذ التحديث األخير، في الدورة الحادية والثالثين بعد المائة للمجلس في ديسمبر/كانون األول  -8

الموافقة على ثالثة مشروعات في جزر القمر وكينيا وموزامبيق. وبهذه الموافقات، لم يتبق إال أربعة بلدان 

مج المخصصات الخاصة بكيريباس وجزر فقط يتعين أن تستخدم مخصصاتها من جولة التمويل األولى. وست د

ويجري حاليا  مستقل، خضع بالفعل الستعراض الهاديسليمان كجزء من مقترح متعدد البلدان لمنطقة المحيط 

يجمع بين مخصصات الجولتين األولى  تنقيحه قبل تقديمه للموافقة النهائية. ويخضع مقترح خاص بموريتانيا

نهائية بعد االستعراض. وهناك مناقشات جارية بشأن أفضل السبل الستخدام  والثانية للبلد، لتنقيحات

 المخصصات الخاصة بالعراق وسي تخذ قرار بشأنها قريبا.

 ا، ومن المتوقع الموافقة عليهذخيرة مشروعاتمعظم الوقت منذ تحديث ديسمبر/كانون األول في بناء  يض  وق   -9

، 6المذكورة في الفقرة الخمسة متعددة البلدان الالمقترحات  اتذخيرة المشروعشمل تفي األسابيع المقبلة. و

                                           
 البالغة سبعة في المائة المطبقة على جميع المساهمات.هذه المبالغ بعد خصم الرسوم اإلدارية 1
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مليون دوالر أمريكي  10.3أيضا وتشمل ذخيرة المشروعات مليون دوالر أمريكي.  7.9 قيمتها والتي تبلغ

مرفق من المشروعات الخاصة ببلد واحد في إطار  جاريامشروعا  16 إلضافة موارد فيطلبات شكل في 

مليون دوالر أمريكي لمشروعين جديدين  2.1، والستعراض مستقلتخضع حاليا  يوالتف تحفيز فقراء الري

الخاص  االستعراض المستقلنهائي بعد االنتهاء من لتنقيح يخضعان أيضا وبلد واحد كل واحد منهما خاص ب

إجمالي بمليون دوالر أمريكي، وهو ما سيصل  20.3ذخيرة المشروعات . وإجماال، تبلغ قيمة كل منهماب

القطرية تقديم مقترحات للمشروعات  األفرقة وستواصلمليون دوالر أمريكي.  56.9إلى  الموافق عليهالتمويل 

مليون دوالر أمريكي بحلول  93 اإلجمالي وقدرهالجديدة واألموال اإلضافية، ومن المتوقع االلتزام بالمبلغ 

 أدناه الجدول الزمني المقدر لاللتزامات المتبقية. 2على أبعد تقدير. ويعرض الشكل  2021نهاية يونيو/حزيران 

 2الجدول 

 الجدول الزمني المقدر لاللتزامات المتبقية في إطار مرفق تحفيز فقراء الريف

 (الدوالرات األمريكية )بماليين

مارس/آذار  –فبراير/شباط  

2021 

 أبريل/نيسان

 2021 

 مايو/أيار

 2021 
 2021يونيو/حزيران 

  6.1  15  15  20.3 الجديدةااللتزامات 

 93.0  86.9  71.9  56.9 مجموع المبالغ المتجددة

ماليين دوالر  8 -بما في ذلك الشركاء المنفذون، والحكومات والمستفيدون –ويبلغ التمويل من مصادر أخرى  -10

المائة. وحكومات في  22قدره  وهو ما يمثل معدل تمويل مشترك أمريكي إضافي للمشروعات الموافق عليها.

ويقدم برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية  2البلدان المتلقية هي جهات التمويل المشترك الرئيسية.

والزراعة لألمم المتحدة تمويال مشتركا لمشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف في جيبوتي 

مشروع آخر من مشروعات مرفق وبرينسيبي، وتقدم منظمة األغذية والزراعة تمويال مشتركا ل تومي وسان

تحفيز فقراء الريف في أفغانستان. وتعد منظمة األغذية والزراعة أيضا شريكا منفذا لمشروع معني بتحويل 

المدخالت في باكستان، ولمشروع آخر لدعم المدخالت  الحصول علىالنقد باستخدام األجهزة الرقمية لدعم 

في ذخيرة نية في أفغانستان. وبالنسبة ألحد المشروعات يستفيد منه منتجو المحاصيل والثروة الحيوا

في زامبيا، سيعمل الصندوق مع برنامج األغذية العالمي للمساعدة على وضع مؤشر بشأن تأمين  المشروعات

 الثروة الحيوانية. 

خل. أدناه توزيع أموال مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها عبر األقاليم وفئات الد 3 ويوضح الجدول -11

متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، المنخفضة الدخل والبلدان الوينصب التركيز بالدرجة األولى على البلدان 

جه نحو   3المائة( إلى بلدان تعاني من أوضاع هشة. في 48مليون دوالر أمريكي ) 417.وقد و 

                                           
بما فيها بوروندي، وكمبوديا، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغابون، وليبريا، ومدغشقر، ومالوي، وفلسطين،  2

 .والسنغال، والسودان وأوغندا

: 2021رة عن البنك الدولي للسنة المالية استنادا إلى قائمة األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاع الصاد 3

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

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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 3الجدول 

 واإلقليمالتمويل الموافق عليه لمرفق تحفيز فقراء الريف، بحسب فئة الدخل 

 (مليون دوالر أمريكي 36.6 قدرهإجمالي ماليين الدوالرات األمريكية من ب)

  اإلقليم   تصنيف الدخل

 7.5 (20%) الهاديآسيا والمحيط   18 (49 %) بلدان منخفضة الدخل

بلدان متوسطة الدخل من 

 الشريحة الدنيا

 11.8 (32%) أفريقيا الشرقية والجنوبية  16.8 (46 %)

متوسطة الدخل من  بلدان

 الشريحة العليا

 2.3 (6%) الكاريبيوأمريكا الالتينية   1.8 (5 %)

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

 11.9 (33%) والوسطى الغربيةأفريقيا    

 

 15.7مليون دوالر أمريكي موافق عليه أو يتنظر الموافقة النهائية عليه، خ صص مبلغ قدره  36.6ومن مبلغ  -12

في المائة( لتلبية احتياجات المزارعين العاجلة من المدخالت لمواسم الزراعة  43مليون دوالر أمريكي )

تحسين الوصول إلى األسواق، بما في المائة( ل 24مليون دوالر أمريكي ) 8.6 مبلغ قدره وخ صصالقادمة. 

 مبلغ قدره وخ صصفي المائة( للتمويل الريفي.  10مليون دوالر أمريكي ) 3.8في ذلك التخزين والنقل، و

المشورة ولتدريب اإللكتروني، لللخدمات الرقمية، بما في ذلك دعم  في المائة( 23) مليون دوالر أمريكي 8.5

 . المتنقلةوتحويالت األموال عبر تطبيقات الهواتف 

 النتائج الحالية والمتوقعة للمشروعات الموافق عليها والجارية -دال

 صرف األموال لمشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف

ف، حتى اآلن، مبلغ قدره  -13 مليون دوالر أمريكي من خالل مرفق تحفيز فقراء الريف، وهو ما يمثل  12.2ص ر 

الصندوق االستئماني في المائة من إجمالي المبلغ الموافق عليه. وعلى سبيل المقارنة المرجعية، صرف  33

مليون دوالر  2.6مم المتحدة حتى اآلن التابع لأل والتعافي منها 19-المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد

 4مليون دوالر أمريكي. 70.1أمريكي، وهو ما يمثل أربعة في المائة من المبلغ الموافق عليه حتى اآلن وقدره 

ويرجع ذلك أساسا إلى  -وعلى الرغم من أن صروفات مرفق تحفيز فقراء الريف كانت أبطأ مما كان متوقعا 

 فاقيات تمويل مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف في الحاالت التي كانت فيهاإنجاز ات بعض التأخيرات في

يتوقع الصندوق أن يكون الصرف أسرع في األشهر  - متوقعا مما كانأبطأ  المفاوضات مع النظراء الحكوميين

الموافقة على عدد كبير من المشروعات في تتابع سريع، ومن المتوقع  جرت، 2020القادمة. وقرب نهاية عام 

مشروعا، بتمويل  18تصبح هذه المشروعات جاهزة للصرف. وفي هذه المرحلة، هناك  عندماحدوث زيادة 

ها. وتستعد هذه المشروعات اآلن بشأنتوقيع اتفاقيات تمويل جرى مليون دوالر أمريكي،  10.1إجمالي قدره 

اإلجراءات ذات الصلة تحرك تاألموال قريبا. وباإلضافة إلى ذلك، من المرجح أن  نبغي بدء صرفيللصرف و

بسرعة الخمس متعددة البلدان الالموافقة عليه قريبا للمبادرات من المقرر مليون دوالر أمريكي  7.9 قدره مبلغب

لالنتهاء من اتفاقيات  أبسطلية أكبر. كما نفذ الصندوق اآلن عم صروفاتذات وألن هذه مشروعات أكبر حجما 

 أن تكون الصروفات أيضا ي توقعوات المتبقية بسرعة. يالتمويل مع الحكومات: سيضمن ذلك استكمال االتفاق

المشروعات القائمة، موارد زيادة لأسرع في المستقبل نظرا ألن معظم التمويل في الجولة الثانية سي ستخدم 

 .ا للوقت الذي تم توفيره عند االستهاللنظر يستغرق وقتا أقل للصرفوهو ما 

                                           
 24(. جرى تنزيل البيانات في http://mptf.undp.org/ركاء )انظر بوابة مكتب األمم المتحدة للصناديق االستئمانية المتعددة الش 4

 .2021فبراير/شباط 

http://mptf.undp.org/
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 المتوقعة واآلثارالمستفيدون 

)انظر  يجري بشكل جيدعلى الرغم من أن تنفيذ مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها  -14

 53من األهداف المحددة في  غير أنه(، فمن السابق ألوانه اإلبالغ عن نتائجها في هذه المرحلة. 1 اإلطار

ماليين أسرة. وستلتزم  3أنها ستصل إلى حوالي  الصندوق إلى إدارةتشير تقديرات ، اموافق عليه مقترحا

في المائة من الشباب.  25في المائة من المستفيدين من النساء و 50 أن تكون نسبة جميع المقترحات بهدف

مليون  7.6لى حوالي إ وهذا سيسمح للصندوق بالوصولمليون دوالر أمريكي بالكامل،  93صرف مبلغ  بعدو

 .تقريبا أسرة

على الرجال والنساء، فمن المتوقع أن يكون على األقل لمشروعات تركيز متساٍو يكون ل يتعين أن وفي حين -15

في إطار قياس  المؤشرات األساسيةأكبر على النساء والشباب يتجاوز  أثر الموافق عليهالعدد من المشروعات 

نتائج مرفق تحفيز فقراء الريف. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يكون للمشروع الذي تمت الموافقة عليه 

مجالي على النساء والشباب ألنه يركز على دعم األسر التي تعيلها نساء في  أثر كبيرمؤخرا في جزر القمر 

عات النساء والشباب لتحسين التواصل والمشاركة. اإلنتاج والوصول إلى األسواق، ويعمل من خالل مجمو

مجال في  19-ذا الصلة بجائحة كوفيد، ويقدم الدعم جائحةالالمتأثرين بوسيركز المشروع على األشخاص 

باإلضافة إلى المساعدة في تنويع  -التي تشارك فيها النساء بشكل غير متناسب  -إنتاج المحاصيل األساسية 

. وسيشمل الدعم المدخالت )السيما البذور المحسنة 19-كوفيدبجائحة تأثرا  المحاصيل األخرى األقل

الموفرة للوقت والعمالة(، وإعادة تأهيل السوق المحلية، والبنية التحتية للتخزين والنقل للتغلب  التكنولوجياتو

 .الناتجة عن الجائحةعلى قيود التنقل 

 1اإلطار 

 الزراعة الدقيقة من أجل التنميةعلى نتائج مشروع مرفق تحفيز فقراء الريف مع منظمة  ءإلقاء الضو

)باإلضافة إلى  2020مليون دوالر أمريكي من مرفق تحفيز فقراء الريف في يونيو/حزيران  1.5است خدم مبلغ قدره 

جيريا وباكستان بالتعاون مع دوالر أمريكي من برنامج المنح العادية( لتمويل مبادرة تغطي كينيا وني 000 500

، وهي منظمة غير حكومية بدأها مايكل كريمر الحائز على جائزة نوبل في منظمة الزراعة الدقيقة من أجل التنمية

أصبح هذا المشروع واحدا من أولى المبادرات الرائدة التي يمولها مرفق تحفيز فقراء وآخرين.  مع شركاءاالقتصاد، 

مبتكرة وشراكته المثيرة مع منظمة غير حكومية ذات إمكانات كبيرة للمساعدة في التغلب الريف، نظرا لطبيعته ال

 1.8حتى اآلن وص رف  .، وكذلك لتحقيق فوائد طويلة األجل لسبل العيش الريفية الحديثة19-كوفيدجائحة على قيود 

مليون مزارع  1.4الوصول إلى في المائة من إجمالي المنحة(، مما ساعد المشروع على  90مليون دوالر أمريكي )

بخدمات استشارية زراعية رقمية في األشهر الستة األولى. وبالنسبة لما تبقى من المشروع، من المتوقع أن يستفيد 

 مزارع آخر. 000 300

الزراعية الرقمية القائمة على الرسائل  يةمنصة االستشارالمستخدم جديد إلى 000 108حوالي  أ ضيففي كينيا، و

مزارع مسجل. ومن  000 467، ليصل المجموع إلى منظمة الزراعة الدقيقة من أجل التنميةيرة الخاصة بالقص

مليون رسالة استشارية للمزارعين  1.7منذ ذلك الحين  منظمة الزراعة الدقيقة من أجل التنمية تخالل المنصة، نشر

والفرشات لبصل، والتسميد، بشأن ادا طور المشروع محتوى استشاريا جديكما أنواع من المحاصيل.  10 بشأن

خرى األاختيار البذور، واحدة للمزارعين وبشأن قرار الدعم ل أداتين، ودودة الحشد الخريفية، باإلضافة إلى الواقية

للمزارعين في مواقع  المشروع، عمل الفريق أيضا مع الحكومات المحلية لتوسيع نطاق المنصة وفي إطارللتجار. 

 .مختلفة

مجموعة من أنواع  عنمليون مستخدم حالي بمعلومات مخصصة  1.1 إلىفي باكستان، قدم المشروع الدعم و

منظمة  تأجرو  .للمساعدة في تكييف الدعم االستشاري المقدم خالل المشروع تكييف خدماته. يواصلالمحاصيل، و

المحددة بهدف تحديد اضطرابات السوق مزارع  500 2الحتياجات  ءمؤخرا استقصا الزراعة الدقيقة من أجل التنمية
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 ومشاكل أخرى في الوقت الفعلي. 19-كوفيدبجائحة المرتبطة 

رسالة صوتية  100اآلن أكثر من  وأ نتجمستخدم لها.  000 8الخدمة من الصفر وسجلت أول  أ طلقتفي نيجيريا، و

المستخدمين )أو توفيرها عبر خط هاتف مخصص(. وتقدم هذه الرسائل نصائح زراعية  إلى ست رسل مسجلة مسبقا 

كوفيد، مع التركيز على إنتاج البصل والطماطم، وهما محصوالن جائحة المحلية المتعلقة ب مشاكلمصممة خصيصا لل

 شمال نيجيريا.إلقليم الرسائل باللغات المحلية  تجلرئيسيان للموسم الحالي. وس  

مستدام وإرساء أثر هدف رئيسي لبقية المشروع في تعزيز روابط قوية مع تدخالت الصندوق من أجل ضمان  ويتمثل

اآلثار الضارة  ووسطلتحسين دمج الدعم االستشاري الرقمي في حافظة الصندوق األوسع نطاقا. الالزمة األسس 

عد لتسريع تغطية أفضل عن ب  اتصال فرصة مثيرة لالستفادة من الحاجة إلى  الجائحة ت، قدم19-كوفيدجائحة ل

بعد من فترة طويلة لالمجموعة المستهدفة من الصندوق هذا يفيد و. واعتمادها الخدمات الرقمية في المناطق الريفية

والمبادرات األخرى المخطط لها أو منظمة الزراعة الدقيقة من أجل التنمية انتهاء الجائحة. ومن خالل مشروع 

راتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية في الصندوق، يدفع الصندوق إلى المنفذة في إطار است

 مثل هذه الشراكات وجمع الدروس التي تنتج عنها واستخدامها بشكل صارم. مواصلة إقامة

 اتإعادة توجيه أموال المشروع -هاء

بالتعاون مع الحكومات، تواصل األفرقة القطرية للصندوق البحث عن فرص إلعادة توجيه األموال في  -16

للمستفيدين من  بجائحة كوفيدالمشروعات االستثمارية الجارية التي يمولها الصندوق لتمويل الدعم المتعلق 

مليون  142إعادة توجيه  المجلس، وافق الصندوق علىالسابق الذي أجراه تحديث الالمشروعات. وفي وقت 

مليون دوالر أمريكي عبر  171بلدا. وقد ارتفع هذا المبلغ اآلن إلى  32مشروعا في  54 عبردوالر أمريكي 

قيد مشروعا  13 عبرمليون دوالر أمريكي  64.5 مبلغ آخر قدره بلدا، باإلضافة إلى 33مشروعا في  56

استخدام معظم األموال المعاد توجيهها لدعم  يجري يزال ، ال1كما هو مبين في الشكل وبلدا.  13في اإلعداد 

نسبة صغيرة أيضا لتوفير معدات الوقاية من  وت ستخدمالوصول إلى المدخالت واألسواق والخدمات المالية، 

 .عنها ومعلومات 19-كوفيدجائحة 

الشمولية المالية الزراعية في مشروع دعم إعادة التوجيه الموافق عليها مؤخرا عمليات وتشمل األمثلة على  -17

مليون دوالر أمريكي لتوفير دعم سبل العيش في حاالت الطوارئ للمستفيدين  2.2 توجيه، حيث أعيد بوروندي

من المشروع، بما في ذلك توزيع الماشية الصغيرة والمنتجات البيطرية للخنازير والخضروات وبذور 

مليون دوالر أمريكي مؤخرا مبلغ قدره  توجيهجورجيا، أعيد  البقوليات واألدوات الزراعية. وفيالخضروات و

المشروع مؤقتا تغطية منتجات األلبان والوصول إلى األسواق لتوسيع منطقة قطاع من خالل مشروع تحديث 

. وفي 19-كوفيد جائحةمن سكان الريف بشكل خاص  سبل عيش فيها تثالث مناطق إضافية تأثر لتشمل

ماليين دوالر أمريكي مؤخرا من خالل برنامج اإلدماج االقتصادي للمنتجين  7 توجيهاألرجنتين، أعيد 

لنساء الريفيات، وال سيما ضحايا العنف الجنساني )الذي إلى ااألسريين في شمال األرجنتين لتقديم دعم مرّكز 

وير وحدات الجديدة وتط التكنولوجياتلى عصول حالدعم في ال ن(. وسيساعدهجائحةارتفع في البلد أثناء ال

خدم البرنامج لتوجيه استثمارات إضافية لتعزيز األنشطة االقتصادية . واست  اإليكولوجيةاإلنتاج الزراعية 

 أ عيدأخيرا، في الهند، و. النساء الريفياتبشأن كجزء من استراتيجية الحكومة الوطنية للنساء  الغذائينتاج اإلو

مشروع إلى بل العيش المستدامة بعد كارثة تسونامي دوالر أمريكي من خالل برنامج س 000 400توجيه 

لتوفير رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه إلنشاء صندوق للحد من الضعف المجتمعات الساحلية في تاميل نادو 

 .األسماك المساعدة الذاتية وصيدمجموعات التحادات 
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 1الشكل 

 المعاد توجيهها المقررة والمتعلقة بذخيرة المشروعات، بحسب النشاط المبالغتوزيع 

 عملية إعادة التوجيه الموافق عليها

 33البلدان: 

 56المشروعات: 

 مليون دوالر أمريكي 170.7إجمالي المبلغ: 

 ذخيرة المشروعات 

 الموافقة(بانتظار )قيد المناقشة مع الحكومة/

 13البلدان: 

 13المشروعات: 

 مليون دوالر أمريكي 64.5المبلغ:  إجمالي

 
 

 19-مع صندوق األمم المتحدة االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيدالمشاركة  -واو

 والتعافي منها

بشكل وثيق مع الحكومات وأفرقة األمم المتحدة القطرية والمنسقين المقيمين لتقديم العمل الصندوق يواصل  -18

مع المشاركة الصندوق باستمرار فرص يستطلع مدفوعة بالطلب. كما وفي الوقت المناسب واستجابات متسقة 

والتعافي منها، بوصفه مموال ومتلقيا للمنح.  19-الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد

باإلضافة إلى المشروعات الموافق عليها في فيجي وباالو وتونغا وفانواتو والواردة بالتفصيل في التحديث و

الصندوق االستئماني المتعدد السابق، وافق الصندوق منذ ذلك الحين على مشروعين إضافيين من خالل 

الصندوق شراكة مع منظمة األغذية  . وفي البرازيل، سي قيموالتعافي منها 19-الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد

والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومنظمة األمم 

جمع أوال بيانات يسوالمتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األغذية العالمي لتنفيذ مشروع يتكون من مرحلتين 

؛ وبالمثل، سينفذ للمرأة قدم دعم سبل العيش المصممة خصيصاسيثم ات النساء الريفيمفصلة عن حالة 

وهيئة األمم المتحدة للمرأة منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية مبادرة مشتركة مع  ، في فييت نامالصندوق

لحديثة ، ودعم األنشطة االقتصادية اضد جائحة كوفيدلبناء المهارات والقدرات، وتعزيز ظروف العمل اآلمنة 

 .الجائحةب المتأثرينوالرقمية للنساء والشباب 

الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة ويواصل الصندوق أيضا البحث عن روابط بين  -19

تمويل من تقديم على الصندوق ومرفق تحفيز فقراء الريف. وحتى اآلن، وافقت إدارة  والتعافي منها 19-كوفيد

الصندوق االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة مشروع ممول من إلى فقراء الريف خالل مرفق تحفيز 

وتنفذه منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي في إسواتيني.  والتعافي منها 19-لجائحة كوفيد

روابط بين صغار  يقيم، وةمنصات تسويق رقمي ينشئمدخالت اإلنتاج، ولهذا المشروع إعانات  وسي قدم

وفر رأس مال للبائعين )في شكل يالسوق، و إلىدعم تكاليف النقل يالمزارعين وبرامج التغذية المدرسية، و

  .19-تدريبا بشأن التوعية بجائحة كوفيدوفر يسلع زراعية(، و

الحصول على 

المدخالت

مليون 76.4

دوالر أمريكي
الخدمات المالية

…مليون 55.1

الوصول إلى األسواق

مليون دوالر 27.8

أمريكي

الخدمات الرقمية

…مليون 7.5

معدات الوقاية الشخصية 

19-ومعلومات عن جائحة كوفيد

ودعم غذائي طارئ

مليون دوالر3.8

الحصول على 

المدخالت

مليون 34.4

الوصول إلى دوالر أمريكي

األسواق

…مليون 15.2

الخدمات المالية

مليون دوالر 12.6

أمريكي

ة معدات الوقاية الشخصية ومعلومات عن جائح

ودعم غذائي طارئ19-كوفيد

مليون دوالر2.3
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 التحليليو السياساتي الدعم -زاي

(. وقد لتفاصيلابلدا )انظر الملحق الثاني لالطالع على  41دعما سياساتيا وتحليليا إلى  اآلنقدم الصندوق  -20

ووفرت أساسا للحوار  على إثراء األنشطة داخل الصندوق وخارجه على حد سواء، الدراساتساعدت هذه 

وأسفرت عن مجموعة من المنشورات، وأوجدت مجاال للتعاون المكثف السياساتي مع الحكومات الوطنية، 

 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها، ووكاالت األمم المتحدة األخرى والبنك الدولي.  مع

تجميعه بالتعاون مع حكومة هندوراس  جرىدعم منذ التحديث األخير تقريرا ب حظيتتشمل الدراسات التي و -21

من ، و19-وفيدكجائحة بعنوان خطة إلعادة تأهيل قطاع األغذية الزراعية في هندوراس بهدف تخفيف آثار 

 في البلد. 19-دكوفي إلرشاد السياسات الجارية لالستجابة لجائحةعلى نطاق واسع  هماستخدا المقرر

  :وتشمل المطبوعات األخرى التي دعمها الصندوق ما يلي -22

 في بنغالديش؛ 19-السريع الثاني لألمن الغذائي والتغذوي في سياق جائحة كوفيدالتقدير بنغالديش:  (1)

 الخطة الوطنية لالستجابة وإعادة تأهيل القطاع الزراعي؛: بوليفيا المتعددة القومياتدولة  (2)

 في إثيوبيا؛ 19-االجتماعي واالقتصادي ألثر جائحة كوفيدالتقدير : واحدة مم متحدةألتقدير  إثيوبيا: (3)

 والزراعة؛ 19-استقصاء أثر جائحة كوفيد فيجي: (4)

 ؛19-جائحة كوفيداألمن الغذائي في العراق: أثر  العراق: (5)

 ؛19-األمن الغذائي في األردن: تداعيات جائحة كوفيدبشأن تحديث  األردن: (6)

 السريع لألمن الغذائي والزراعة.التقدير  :جمهورية الو الديمقراطية الشعبية (7)
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 لمحة عامة عن مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها

 ملخص مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها حتى اآلن

 متعددة البلدانالالمقترحات 

 5بلدا( 20) هادئالآسيا 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 

 6بلدا( 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

 ،بوليفيا المتعددة القومياتدولة 

 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 

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

وعات على إعداد إجراءات وبروتوكوالت معتمدة ومساعدة المجم؛ المتعلقة بالتجارة اإللكترونية

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 ضافي اإلدعم ال ميوتقدلمدخالت 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

التنفيذ من يجري بنغالديش )

 القدرة التنافسيةخالل مشروع 

الزراعية 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

التنفيذ من خالل يجري بنن )

مشروع دعم الوصول إلى 

 األسواق والتنمية الزراعية(

مدخالت واآلالت لإلنتاج، الدعم سالسل القيمة الخاصة باألرز من خالل توفير  .2و 1الركيزتان 

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

التنفيذ من يجري بوركينا فاسو )

مشروع تعزيز سالسل خالل 

 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

التنفيذ من خالل يجري بورندي )

 –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(

                                           
منغوليا، الكاملة للبلدان: بنغالديش، وكمبوديا، والصين، وفيجي، والهند، وإندونيسيا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، و القائمة 5

ليشتي، وتونغا، وفانواتو، -وبابوا وغينيا الجديدة، والفلبين، وساموا، وجزر سليمان، وسري النكا، وتيموروباكستان، وميانمار، ونيبال، 

 وفييت نام.

: الجزائر، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، القائمة الكاملة للبلدان 6

سواتيني، وكينيا، وليسوتو، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، ورواندا، والسنغال، وجنوب السودان، وتونس، وأوغندا، وجيبوتي، وإ

 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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التنفيذ من خالل يجري )كمبوديا 

برنامج الخدمات الزراعية 

القدرة على و اتالمعنية باالبتكار

 الصمود واإلرشاد(

لنطاق تطبيق الجاري توفير المدخالت والتدريب اإللكتروني وتسريع التوسيع  .4و 2و 1الركائز 

 .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(

التنفيذ من يجري الكاميرون )

تشجيع المشروعات برنامج خالل 

 (الزراعية الرعوية للشباب

والثروة تقديم المدخالت، واآلالت والمساعدة التقنية إلنتاج المحاصيل  .4و 2و 1الركائز 

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

 والتواصل مع المشترين من خالل منصات رقمية.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

جمهورية أفريقيا الوسطى 

 التنفيذ من خالل مشروع يجري )

الزراعي تنشيط اإلنتاج 

 (السافانامناطق والحيواني في 

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

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

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

 . ممارسات اإلنتاج المكيفة

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.2)باإلضافة إلى 

ر أمريكي كتمويل دوال

 مشترك(

التنفيذ من خالل يجري تشاد )

مشروع تعزيز إنتاجية وصمود 

المزارع األسرية والزراعة 

 الرعوية(

، ومزارعي البذور، المحاصيلتوفير المدخالت، والتدريب والمعدات لمنتجي  .2و 1الركيزتان 

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

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

دريب التقني لتحسين قدرات تنظيم مبيعات المجموعات وتوفير المعلومات التقنية والتلدعم توفير و

 التخزين والتعبئة والتسويق. 

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

التنفيذ من يجري )كوت ديفوار 

خالل برنامج دعم تنمية سالسل 

 القيمة الزراعية(

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

ودعم النقل في منظمات المزارعين لمنتجي األرز. وتوفير أيضا مدخالت الثروة الحيوانية بما في 

 ذلك إجراء حملة تلقيح كبيرة.

 مليون دوالر أمريكي 0.6

التنفيذ من يجري جزر القمر )

خالل مشروع دعم إنتاجية 

المزارع األسرية وقدرتها على 

 *)صمودال

توفير المدخالت والتدريب، بالشراكة مع المؤسسات البحثية المحلية، من أجل  .2و 1الركيزتان 

المختارة  لألسواقأيضا، تحديث البنية التحتية والمحاصيل واستخدام األصناف المحسنة.  تدوير

 لتخزين والمبيعات والنقل في المناطق الريفية وشبه الحضرية.الخاصة با

 دوالر أمريكيمليون  0.3

التنفيذ من خالل يجري الكونغو )

مشروع تنمية مصايد األسماك 

 وتربية األحياء المائية الداخلية(

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

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

واإلصبعيات والكتاكيت واألعالف والمنتجات البيطرية(؛ وأجهزة قياس الطقس الذكية مناخيا؛ 

 والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة.

مليون دوالر أمريكي  0.4

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

مشروع ن خالل التنفيذ ميجري )

دعم القطاع الزراعي في مقاطعة 

 شمال كيفو(

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(

التنفيذ من خالل يجري جيبوتي )

 برنامج إدارة التربة والمياه(

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

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

 .األسماك بيطرية؛ وشباك صيدالمنتجات الومنتجات حماية المحاصيل؛ وحجارة اللعق للماشية؛ و

 مليون دوالر أمريكي 0.2

التنفيذ من خالل يجري إريتريا )

 المشروع الوطني للزراعة(

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

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

 أكياس التخزين ومضارب الحليب والمساعدة في النقل.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

)مشروع قائم بذاته إسواتيني 

 تنفذه منظمة األغذية والزراعة(

تقديم تمويل مشترك لمشروع منظمة األغذية والزراعة/برنامج األغذية العالمي  .2و 1 الركيزتان

 19الممول من صندوق األمم المتحدة االستئماني المتعدد الشركاء لالستجابة لجائحة كوفيد 

والتعافي منها. وسيوفر المشروع المدخالت، ويعزز الروابط بالسوق، ويدعم تكاليف النقل، ويقدم 

 .19-بجائحة كوفيد التوعيةسماليا للبائعين ويعزز دعما رأ

مليون دوالر أمريكي  0.3

مليون  0.2)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

التنفيذ من خالل يجري )إثيوبيا 

المرحلة الثانية من برنامج التنمية 

التشاركية للري على نطاق 

 (المرحلة الثانية –صغير

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

 .وتوفير معدات الحماية، والتدريب على التوعية، ودعم تخزين البضائع ونقلها، النقد مقابل العمل
 مليون دوالر أمريكي 1

التنفيذ من خالل يجري غابون )

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  49 000)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

التنفيذ من خالل يجري غامبيا )

برنامج صمود المنظمات 

ألغراض الزراعة التحولية 

التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق الخضروات، وتوفير  .4إلى  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 

 مليون دوالر أمريكي 0.3
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بيق متعدد األغراض للهواتف المتنقلة لتوفير معلومات السوق والتدريب السوق. وتطوير تط ألصحاب الحيازات الصغيرة(

 ولالستخدامات األخرى.

التنفيذ من خالل يجري غينيا )

مشروع الزراعة األسرية والقدرة 

على الصمود واألسواق في غينيا 

 العليا والوسطى(

رعين، توفير مجموعات اإلنتاج بالشراكة مع العمل من خالل منظمات المزا .3إلى  1الركائز 

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

التنفيذ من يجري غينيا بيساو )

مشروع التنمية االقتصادية خالل 

 الجنوبية( المناطقفي 

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

برامج إذاعية وطنية لتوفير معلومات عن أسعار السوق والعرض والطلب  وإعدادالصحية، 

 لسالسل قيمة محددة.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

)مشروع قائم بذاته تنفذه كينيا 

وزارة الزراعة والثروة الحيوانية 

 *والثروة السمكية والتعاونيات(

إلكترونية للمدخالت، والتدريب  . التركيز على مزارعي البطاطا، وتقديم قسائم4و 2و 1الركائز 

على الممارسات المعدلة والمعلومات الرقمية عن الطقس وتقنيات تعزيز اإلنتاج. وأيضا تيسير 

 التسويق الجماعي وتوفير دعم التخزين وربط المزارعين بمنصات السوق الرقمية.

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون  0.7)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 ترك(مش

يجري  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.
 مليون دوالر أمريكي 0.2

)مشروع قائم بذاته تنفذه ليسوتو 

وزارة الزراعة والرابطة الوطنية 

لمزارعي الصوف والموهير في 

 ليسوتو(

لتغذية توفير المدخالت لمزارعي الصوف والموهير، وخاصة مدخالت اإلنتاج  .1الركيزة 

 الحيوانات للحفاظ على حجم القطيع ونوعيته.

مليون دوالر أمريكي  0.3

مليون  0.8)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

التنفيذ من خالل يجري ريا )بلي

اإلرشاد بشأن محاصيل مشروع 

 (األشجار

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

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

الذي  مدغشقر )مشروع قائم بذاته

تنفذه وزارة الزراعة والثروة 

 (الحيوانية ومصايد األسماك

 متجددتحسين مستودعات ما بعد الحصاد ومرافق التسويق، وإنشاء صندوق  .4و 2الركيزتان 

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

 األسعار والسوق. وكذلك إنشاء منصة رقمية للمعلومات عن 

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون  0.6)باإلضافة إلى 

 دوالر كتمويل مشترك(

التنفيذ من خالل يجري مالوي )

 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 

لسوق؛ المشاركة في إكثار البذور، باستخدام نظام رقمي لزيادة الكفاءة. وتوفير معلومات ا

وتنفيذ برنامج نقل  إلى السوق وللتجميع. لمحاصيل ونقل المنتجاتة في تحديد أسواق لوالمساعد

 الثروة الحيوانية.

مليون دوالر أمريكي  0.6

دوالر  69 000)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

التنفيذ من خالل يجري مالي )

مشروع التدريب المهني لشباب 

وريادة الريف، ودعم العمالة 

 األعمال(

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

بالغ الصغر الفائدة على القروض التي تقدمها مؤسسات التمويل  مدفوعات إعادة جدولة تكاليف

مجموعات  تعزيزمعلومات السوق من خالل أيضا  ريوتوفوتوفير مدخالت لمدة ثالثة أشهر. 

ورة التقنية من خالل التطبيق المشوفرص التسويق  بشأنالمعلومات ومشاركة الممارسات 

 .آب واتس

 مليون دوالر أمريكي 0.4

التنفيذ من يجري موزامبيق )

خالل برنامج تنمية سالسل قيمة 

 األغذية الزراعية الشمولية(

ذلك: المدخالت الغنية بالمغذيات، والتعليم بشأن تقديم مجموعة من الدعم بما في  .4إلى  1الركائز 

التغذية، واألدوات الصحية للتسويق، ومعلومات الطقس والسوق، ومعدات التخزين، ونقاط 

التجميع الجديدة، والمساعدة التقنية لمنظمات المزارعين لوضع خطط األعمال والوصول إلى رأس 

 ة.المال. ودعم الحصول على خدمات المعلومات الرقمي

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 إضافي(

 )مشروع قائم بذاته ينفذهميانمار 

مركز التنمية االقتصادية 

 واالجتماعية(

تسجيل المستفيدين رقميا للتأكد من قدرتهم على الحصول على مجموعة من الخدمات  .4الركيزة 

الرقمية. وتوفير التدريب على محو األمية الرقمية؛ وتوسيع تغطية اإلنترنت والحصول على 

المتنقلة؛ والمساعدة في تعزيز األطر التنظيمية والحوافز والتجارية من أجل األموال خدمات 

 ويل األجل.ل الرقمي طيالتحو

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.04)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

نيبال )مشروع قائم بذاته ينفذه 

مصرف التنمية الزراعية 

 المحدود(

دعم المصارف المحلية لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتنفيذ تطبيق جديد  .4و 3الركيزتان 

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

 للقروض.

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(
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التنفيذ من خالل يجري النيجر )

برنامج تنمية الزراعة األسرية 

في مناطق مارادي وتاهوا 

 )وزيندر

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

 تجهيز وحفظ المنتجات الزراعية.
 مليون دوالر أمريكي 0.7

التنفيذ من خالل يجري )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، وخصيصا، بما في ذلك ا

 .الغذائية العالية

 مليون دوالر أمريكي 0.9

مليون  1.3باإلضافة إلى )

دوالر أمريكي من األموال 

برنامج توجيهها من  المعاد

التأقلم مع تغير المناخ ودعم 

 (األعمال الزراعية

تنفذه ن )مشروع قائم بذاته باكستا

وزارة األمن الغذائي الوطني 

 والبحوث الوطنية(

توفير التحويالت النقدية للمدخالت من خالل المحافظ اإللكترونية المبرمجة  .4و 3و 1الركائز 

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

التنفيذ من خالل يجري )فلسطين 

مشروع إدارة األراضي والموارد 

 (لمواجهة تغير المناخ

، ودعم تجميع المحاصيل وربط  المنتجينصغار توزيع البذور واألسمدة على  .2و 1الركيزتان 

 المزارعين بالمشترين.

مليون دوالر أمريكي  0.3

دوالر  27 000 باإلضافة إلى)

 (كتمويل مشتركأمريكي 

بابوا غينيا الجديدة )مشروع قائم 

وكالة تنمية المنتجات  تنفذهبذاته 

الطازجة ووزارة الزراعة 

 ( والثروة الحيوانية

تبلغ نسبتها توفير مدخالت مجانية عند بوابة المزرعة، وتغطية المساهمة التي  .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  والبطاطا ءبذور الذرة والفاصوليا توفير .2و 1الركيزتان 

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

يجري ) وبرينسيبي سان تومي

التنفيذ من خالل مشروع دعم 

التسويق واإلنتاجية الزراعية 

 والتغذية(

والتدريب على إنتاج  ت اإلنتاج ومدخالت ما بعد الحصادتوفير 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(

التنفيذ من خالل يجري السنغال )

 إدماج الشبابمشروع دعم 

أصحاب المبادرات الريفيين 

 (الزراعية

والبطيخ،  والمعدات الصغيرة لمنتجي البطاطا 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(

التنفيذ من يجري سيراليون )

خالل مشروع تنمية سالسل 

 القيمة الزراعية(

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

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

 لإلرشاد ومعلومات السوق.

 والر أمريكيمليون د 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 

 المزارعين. صغار المحلية من مجموعات  الشراء عمليات

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

)مشروع قائم جنوب السودان 

بذاته تنفذه منظمة األغذية 

 *والزراعة(

ومعدات ومرافق ما بعد الحصاد  األسماك توفير البذور وشبكات صيد .2و 1الركيزتان 

محكمة الغلق، والتخزين، والمبردات، وما إلى ذلك( باإلضافة ال)الدرسات، والصوامع، واألكياس 

ما بعد الحصاد )المحاصيل األساسية:  مناولةإلى التدريب على تكنولوجيات اإلنتاج وممارسات 

 اني والخضروات(.الدخن والقمح والذرة الرفيعة والسمسم والذرة والفول السود

 مليون دوالر أمريكي 0.7

بذاته السودان )مشروع قائم 

من خالل الوزارة  تنفيذهيجري 

االتحادية للزراعة والموارد 

 الطبيعية(

للنساء الخضراوات ، بما في ذلك بذور لصغار المزارعينتوفير مدخالت اإلنتاج  .3إلى  1الركائز 

 باإلضافة إلى التدريب على ممارسات اإلنتاج وما بعد الحصادالستخدامها في الحدائق المنزلية، 

ودعم مراكز التجميع، وتوزيع  اإلغالقواإلدارة المالية. وتوفير أكياس تخزين محكمة  المكيفة

معلومات عن اإلنتاج واألسواق عبر الرسائل النصية القصيرة والراديو. وضخ األموال لصالح 

 لزيادة الوصول إلى االئتمان والقدرة على إرسال وتلقي األموال. مقدمي الخدمات المالية المحليين 

مليون دوالر أمريكي  0.7

دوالر  32 000)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

الجمهورية العربية السورية 

 )ت حدد ترتيبات التنفيذ الحقا(*

والمدخالت األساسية توفير النعاج الحوامل وأعالف الحيوانات، إلى جانب البذور . 1الركيزة 

 األخرى واألدوات الزراعية.

مليون دوالر أمريكي  0.6

 40 000)باإلضافة إلى 

 كتمويل مشرتك(

جمهورية تنزانيا المتحدة 

)مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

دعم اجتماعات التخطيط لمنظمات صغار المزارعين التي ت عقد قبل الموسم  .4و 2و 1الركائز 

المتطلبات من المدخالت وأهداف التسويق الموسمية. وأيضا، دعم شراء الحكومة لحبوب  لتحديد
 مليون دوالر أمريكي 0.9
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الذرة من صغار المزارعين، وربط منظمات المزارعين بالمشتريين وتطوير تطبيق للهواتف  الزراعة(

 المتنقلة يتيح الحصول على معلومات السوق للمدخالت والمبيعات والتدريب.

التنفيذ من خالل يجري توغو )

مشروع دعم آلية توفير الحوافز 

لتشاطر المخاطر في التمويل 

 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  53 000)باإلضافة إلى 

 ( كتمويل مشترك أمريكي

يجري بذاته اليمن )مشروع قائم 

من خالل الصندوق  تنفيذه

 االجتماعي للتنمية(

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

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

التنفيذ من خالل يجري زامبيا )

البرنامج المعزز لالستثمار في 

الثروة الحيوانية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة(

، إلى 19-توفير التدريب البيطري عن ب عد والرسائل المتعلقة بجائحة كوفيد .4و 2و 1الركائز 

المعلومات من أجل ومشاركة وإنشاء منصة إلكترونية للمراقبة  .البيطرية األخرىجانب الخدمات 

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

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

  لثروة الحيوانية.تأمين مؤشر ا

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

التنفيذ من خالل يجري زمبابوي )

 إعادة إحياء نظم الريبرنامج 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة(

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

األساسية. وإنشاء روابط للمزارعين باألسواق الموثوقة ووسطاء الجملة وتعزيز اعتماد 

 تكنولوجيات ما بعد الحصاد.

مليون دوالر أمريكي  0.7

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

 .وتنتظر الموافقة النهائيةهذه المشروعات استعراض جرى * 
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 الدعم السياساتي والتحليليلمحة عامة عن 

 األنشطة البلد

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

 والزراعية على الصعيد الوطني. 

بوليفيا المتعددة دولة 

 القوميات

قطاع األغذية الزراعية ، على أساس التجزئة القطاعية، لتصميم استراتيجية الستعادة  نظمعلى  19-إعداد تشخيص ألثر جائحة كوفيد

 الطويل.المدى المتوسط واألغذية الزراعية في البلد على المدى 

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

 البرازيل
 ما الرقمية أثناء الجائحة، وهومن الدراسات الختبار ن هج المساعدة التقنية عن ب عد، واإلدماج والتسويق باستخدام األجهزة سلسلة إجراء 

 سيصب في مصلحة إقرار السياسات. 

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

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

 .19-سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيدتقدير ، بإجراء ةاألمم المتحدة القطريفرق القيام، بالتعاون مع  الصين

 جيبوتي
المستمدة من مشروعات بالبيانات  19-ستسترشد الدراسة والتقييم المقبالن للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن آثار جائحة كوفيد

 الصندوق. 

 .ةعلى سوق العمل الريفي 19-إجراء دراسة مع حكومة إكوادور عن أثر جائحة كوفيد إكوادور

 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-سريعا ألثر جائحة كوفيدتقديرا السياسات الغذائية 

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

 إريتريا
آلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة : ااسريعتقديرا قدمت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدعم لفريق األمم المتحدة القطري 

 .في إريتريا 19-كوفيد

 إثيوبيا

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

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

 .في إثيوبيا 19-واالقتصادي لجائحة كوفيد

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

 غواتيماال
الستجابة آزر فعال للتنمية المحلية وأداة االزراعة األسرية والتغذية المدرسية، ت: القيام بدور قيادي في إعداد موجز سياساتي بعنوان 

 في غواتيماال. 19-جائحة كوفيدلوضع 

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

 .19-لجائحة كوفيد ةاألمم المتحدة لآلثار االجتماعية واالقتصادي

 مع حكومة هندوراس عن أساليب إعادة تأهيل قطاع األغذية الزراعية للتعافي من الجائحة. إجراء دراسة مشتركة هندوراس

 في وضع ما بعد اإلغالق. 19-أثر جائحة كوفيدبتقدير القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،  الهند

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

 األمن الغذائي. 

 األردن
على  19-ائحة كوفيدبشأن أثر جالمنشورات القيام، بالتعاون مع الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي، بإصدار سلسلة من 

 األمن الغذائي. 

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

جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية

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

 وسبل العيش.

 .19-سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيدتقدير مساعدة فريق األمم المتحدة القطري على إجراء  ليسوتو

 . قطاع الزراعةعلى  19-بشأن أثر جائحة كوفيد ، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة،دراسة اقتصادية صياغة 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-سريع ألثر جائحة كوفيدتقدير القطري، بإجراء القيام، بالتعاون مع فريق األمم المتحدة  ميانمار

 ناميبيا
التي يجريها فريق األمم المتحدة  ةالقيام، بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، بتحليل ملء الفجوة الغذائية لتوجيه التحليالت القطري

 وأهداف التنمية الوطنية.  الزراعة قطاعالقطري والجهود الحكومية الرامية إلى دعم 

على سبل العيش القائمة  19-سريع ألثر جائحة كوفيدتقدير القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، بإجراء  نيجيريا
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 على الزراعة، واألمن الغذائي ومستويات التغذية في نيجيريا. 

 والتوصيات السياساتية لوزارة الزراعة. اإلنتاج الخاصة بها ونظماألغذية الزراعية  نظمعلى  19-إعداد تشخيص ألثر جائحة كوفيد بيرو

 الفلبين
سريع ألثر جائحة تقدير القيام، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة، بإجراء 

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

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

 ، ومكتب اإلحصاء في ساموا ومنظمة األغذية والزراعة.الهادي

 المزارعين ، لتوجيه عمل الحكومة وفريق األمم المتحدة القطري.صغار على األسر الريفية و 19-أثر جائحة كوفيدتقدير  جنوب أفريقيا

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

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

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

 المتحدة تنزانياجمهورية 
أثر جائحة لتقدير على الزراعة والنظم الغذائية، وإجراء تحليل باستخدام بيانات األسعار  19-أثر جائحة كوفيدحول إعداد توليفة لألدلة 

 على أسواق الحبوب. 19-كوفيد

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

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

 صغار المنتجين وسالسل القيمة الزراعية االستراتيجية. 

 تركيا
تقدير على القطاع الريفي إلثراء  19-مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بشأن أثر جائحة كوفيدتقدير إجراء 

 أثر متعدد القطاعات أوسع نطاقا لفريق األمم المتحدة القطري. 

 فنزويال البوليفارية جمهورية
التي تضطلع بها الحكومة وشركاء التنمية باالعتماد  19-إلثراء أنشطة االستجابة لجائحة كوفيدوضع ملخصات سياساتية وبرنامجية، 

  .والتقديرالمبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن الرصد والتوقع على 

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

 المزارعين. صغار على 19-والتنمية الريفية على إجراء استقصاء على مستوى البلد بشأن آثار جائحة كوفيد

)فيجي الهادي منطقة المحيط 

وساموا وجزر سليمان وتونغا 

 وفانواتو(

، من خالل استعراض األدوات التقنية باألجهزة المتنقلة هاورسم خرائطاألوضاع في تحليل هشاشة التعاون مع برنامج األغذية العالمي 

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

ي وساموا وجزر سليمان، بإجراء دراسة تجريبية لتطبيق في فيج TraSeable Solutionsالتقني للتعاون الزراعي والريفي وشركة 

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

 


