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 تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف بشأنتحديث  -أوال

 الصندوق واستجابة الريف فقراء تحفيز مرفق تنفيذ بشأن التنفيذي لمجلساعلى  رابع تحديث يُعرض هذا -1

 وتنفيذ عليه الموافَق التمويلب المتعلقةويوفر هذا التحديث آخر المعلومات . 19-كوفيد لجائحة نطاقا األوسع

 والدعم ،الصندوقمشروعات أموال األنشطة الممولة من خالل إعادة توجيه و في إطار المرفق المشروعات

 الثالثة الدورة بدء قُبيل التقرير لهذا ضميمة ستصدر وكالعادة، الُمقدَّم للحكومات في مجال التحليل والسياسات.

 أحدث حصول أعضاء المجلس على لضمان 2021 أيلول/سبتمبر في التنفيذي للمجلس المائة بعد والثالثين

 .الريف فقراء تحفيز مرفق تنفيذ بشأن األرقام

  مرفق تحفيز فقراء الريف تمديد -ألف

 2022إلى سبتمبر/أيلول  2021مرفق تحفيز فقراء الريف من ديسمبر/كانون األول  إنجازتمديد تاريخ جرى  -2

 .مساهمةالاتفاقية  نسخة معدلة من في هذا المرفق جميعها علىهمة مساالوقعت الدول األعضاء الخمس  نأبعد 

 30لمرفق بحلول لإنجاز الصندوق على إعداد تقرير  وافق ،تمديد المرفق على يةوفي إطار االتفاق

المرفق  أداءعن تفاصيل يوفر  2022سبتمبر/أيلول  30في مرحلي تقرير باإلضافة إلى  2023يونيو/حزيران 

والدروس المستفادة من المشروعات  األخرى النتائج إضافة إلى ،في تلك المرحلةإطار قياس النتائج  في

يوافق ن ل ،2022جميع المشروعات بحلول سبتمبر/أيلول إنجاز ضمان ول .2021بحلول نهاية عام المنجزة 

 .2022يونيو/حزيران إنجازها شهر أية مشروعات يتعدى تاريخ الصندوق على 

 اآلنعليه حتى الموافَق التمويل  -باء

التحديث المعروض على الدورة الثانية والثالثين بعد المائة للمجلس التنفيذي في  يوّضحهبحسب ما  -3

المبلغ  يصل ،أتعاب اإلدارةاقتطاع وبعد تعبئة الموارد لمرفق تحفيز فقراء الريف. توقفت حاليا  ،أبريل/نيسان

مليون  75.3على وقد جرت الموافقة حتى تاريخه  .مليون دوالر أمريكي 89.1اإلجمالي في المرفق إلى 

مشروعا خاصا ببلد واحد  55لـ مليون دوالر أمريكي منذ آخر تحديث(  35.5دوالر أمريكي )بما في ذلك 

مليون دوالر أمريكي  19.3 إلى جانبلمزيد من التفاصيل(  1الملحق )انظر البلدان وثمانية مشروعات متعددة 

 شركاءالو ،اممقرا لهمن روما  انتتخذ نلتيلااألخريين  لتينالوكا تشمل من التمويل المشترك من مصادر مختلفة

مليون دوالر  12.8تصل قيمتها اإلجمالية إلى  حاليا استعراض طلبات ويجري .المتلقية والحكومات ،المنفذين

قائمة  تمويل إضافي لمشروعاتلحصول على طلبا ل 12و ،بما في ذلك طلبات لمشروع جديد -أمريكي

مليون دوالر ذلك يعني أنّه ما زال هناك  .هذه الطلبات في األسابيع القادمةومن المتوقع أن تُعالَج  ؛للصندوق

 ،2021لول يلمرفق في سبتمبر/أل متبقية حتى تحصيل مساهمة صغيرة بهحتفظ وسيُ  ،بعديُطلب أمريكي لم 

 .سريعا النهائي المبلغ المتبقي سيُخَصص ذلك بعدو

في القرن األفريقي وأمريكا  واعدةمبادرات إقليمية جديدة عليها منذ آخر تحديث الموافق وتتضمن المشروعات  -4

والصومال وجنوب تريا جيبوتي وإرسيغطي المشروع  ،ففي القرن األفريقي .الالتينية والمحيط الهادي

أما  .19-وسيركز على توفير البذور وتعزيز شبكات إمدادات البذور للرعاة المتأثرين بجائحة كوفيد ،السودان

متعددة القوميات والسلفادور وهايتي وهندوراس وغواتيماال المشروع أمريكا الالتينية الذي يغطي دولة بوليفيا 

مما  ،فسيوفر الدعم المالي والتقني للشركات التي تقدم خدمات رقمية للتمويل الريفي والزراعة ،والمكسيك

النساء  وخصوصا ،19-المتأثرين بجائحة كوفيدعلى تكييف نماذج عملها للوصول إلى فقراء الريف يساعدها 

 واوسام كيريباسوفيجي  الذي يشمل يالمشروع الجديد في إقليم المحيط الهادو .والشباب والشعوب األصلية

إلى المدخالت الوصول بما في ذلك تيسير  ،الدعم مجموعة من أوجهوسيوفر  .،توانواوجزر سليمان وتونغا وف
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لمشروعات الصغيرة وإنشاء منصات رقمية للتسويق وجمع البيانات ونشر لالتدريب وتقديم والمعدات 

جهد تعاوني مع جاء نتيجة ويعتبر هذا المشروع األخير جديرا بالذكر على وجه الخصوص ألنه  .المعلومات

ربية للتومنظمة األمم المتحدة الحكومة األسترالية ومع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

مليون دوالر أمريكي من  1.5يستفيد هذا المشروع أيضا من وس .والثقافة وبرنامج األغذية العالميوالعلم 

 آثارها.والتعافي من  19-كوفيدجانحة لالستجابة لمتعدد الشركاء الاألمم المتحدة صندوق التمويل المشترك من 

 وشركاء وفريق األمم المتحدة القطرينوقشت مشروعات المرفق جميعها مع الحكومات  ،وكما كان مطلوبا -5

اللتين  األخريينفرص التعاون مع الوكالتين  استطالعفي  أيضا ويستمر الصندوق .آخرين معنيين ساسيينأ

مشروع  هو هذا التعاونعلى وأحد األمثلة  .المرفقهذا وشركاء آخرين من خالل مقرا لهما روما  تتخذان من

روابط األسواق االفتراضية من خالل دعم منتجي الثروة سيعزز  ،مؤخرا في زامبيا الموافقة عليهجرت آخر 

 في سوق افتراضية للمزارعين أنشأها برنامج األغذية العالمي.للتسجيل الحيوانية 

 .الدخل ةوفئبحسب اإلقليم عليها الموافق تحفيز فقراء الريف مرفق أدناه توزيع أموال  1ويوضح الجدول  -6

 ُخصصكما  ،متوسطة الدخل من الشريحة الدنياالمنخفضة الدخل والبلدان البقي التركيز منصبا على البلدان و

ذهبت حصة كبيرة من و 1.بلدان تعاني من أوضاع هشةلفي المائة(  46مليون دوالر أمريكي ) 35حوالي 

ال التي  النامية الصغيرةالجزرية متوسطة الدخل من الشريحة العليا إلى الدول الاألموال المخصصة للبلدان 

  تؤهلها لتلقي الدعم من هذا المرفق.محددة من معوقات  ،تعاني رغم تمتعها بدخل عاٍل نسبيا للفرد الواحدتزال 

 1الجدول 

 عليه لمرفق تحفيز فقراء الريف، بحسب فئة الدخل واإلقليمالموافق التمويل 

 مليون دوالر أمريكي( 75.3)بماليين الدوالرات األمريكية من إجمالي قدره 

  اإلقليم   تصنيف الدخل

 %(18) 13.9 آسيا والمحيط الهادي  %(52) 39.2 بلدان منخفضة الدخل

 %(31) 23.7 أفريقيا الشرقية والجنوبية  %(42) 32.0 بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 %(7) 4.8 أمريكا الالتينية والكاريبي  %(6) 4.1 الدخل من الشريحة العليابلدان متوسطة 

 %(12) 8.8 الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا   

 %(32) 24.1 أفريقيا الغربية والوسطى   

 مليون 33.2 ُخصص النهائية،الموافقة  ينتظرالذي  أو عليهالموافق  أمريكي دوالر مليون 75.3 مبلغ ومن -7

 ،القادمة الزراعة لمواسم المدخالت من العاجلة المزارعين احتياجات لتلبية( المائة في 44) أمريكي دوالر

 والنقل، التخزين ذلك في بما األسواق، إلى الوصول لتحسين( المائة في 26) أمريكي دوالر مليون 19.3و

 20مليون دوالر أمريكي ) 15.4كما خصص  .الريفي للتمويل( المائة في 10) أمريكي دوالر مليون 7.4و

 في المائة( للخدمات الرقمية.

 إلقاء الضوء على المشروعات التي تستخدم التكنولوجيات الرقمية -جيم

 .مشروعا 24وهي تغطي  ،من أموال المرفق للخدمات الرقميةفي المائة  20صص حوالي خُ  ،أعاله ذُكركما  -8

فرصة  19-بجائحة كوفيد المتعلقةلمساعدة على التغلب على المعوقات لوقد وفر استخدام التكنولوجيات الرقمية 

على  دعم التحول الريفييأيضا أن  وتوسيع تغطيتها، ما من شأنه سريع تبني التكنولوجيات الرقميةهامة لت

يجري تنفيذها من خالل هذه المشروعات التي األساسية استعراضا لألنشطة  1ويوفر الشكل  .المدى الطويل

 .للمزيد من التفاصيل عن كل مشروع منها( 1)انظر الملحق 

                                         
: 2021الصادرة عن البنك الدولي للسنة المالية  استنادا إلى قائمة األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاع 1

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

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

 أنماط األنشطة الرقمية المنفذة من خالل مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف

 

 

واألخذ بها القائمة تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة شيوعا على دعم  األكثر تنطوي األنشطة المنفذةو -9

بابوا غينيا الجديدة وجمهورية  فيكما ) ،تطبيقات توفرها الحكومة ، منهاللوصول إلى األسواق والمعلومات

في كينيا  Precision Developmentمشروع مع منظمة ال مثل)، والمنظمات غير الحكومية (تنزانيا المتحدة

على مشروعات قليلة وال تعمل إاّل  (.مثالفي كمبوديا )شراكة مع القطاع الخاص الوب (،ونيجيريا وباكستان

ومنصة لمواد اإلرشاد  ،مبيقافي موز والطقسالسوق عن  منصة معلومات منها ،تماما تطبيقات جديدةإدخال 

 بالتغذية والعنف الجنساني في سيراليون. للتوعيةومعلومات  ،السوقعن معلومات الو

؛ في ومشتريها بائعي السلع والمدخالتمن منصات رقمية لربط على نحو أساسي تطبيقات التسويق لف أوتت -10

مع تحديثات عن  ،ومشورة تفاعلية عن اإلنتاجتدريبية مواد على نحو أساسي تطبيقات المعلومات حين توفر 

والستبدال  واستالمها إلرسال األموال إلكترونيةمحافظ من التطبيقات  أنواع أخرىوتتضمن  واألسعار. الطقس

في  مثال)جودة على البذور الاختبارات وإلجراء  (مثال في كمبوديا وكينيا)بالمدخالت القسائم اإللكترونية 

في المشروعات اإلقليمية في المحيط الهادي وأفريقيا  مثال)وتبادلها  ولجمع البيانات (ومالويفاسو  بوركينا

 .(الغربية

الخدمات المالية المحليين مقدمي تتضمن األنشطة األخرى مساعدة  إلى جانب تطبيقات الهواتف المحمولة،و -11

مثال في نيبال وأوغندا وفي مشروع إقليمي في أمريكا ) الرقمية في المناطق الريفيةعلى توسيع خدماتهم 

في مثال )أو الرسائل النصية القصيرة اإلذاعة  عن طريقوتوفير المعلومات والمشورة  (،الالتينية والكاريبي

 . (جمهورية أفريقيا الوسطى وموريتانيا وسيراليون

مشروعا15

مشروعات10

مشروعات7

مشروعات5

مشروعات4

مشروعات3

مشروعان مشروعان مشروعان

مشروع

Information / E-
extension apps

E-marketing apps Information through
radio / SMS /

WhatsApp

Monitoring / data-
sharing apps

Digitalization of
farmers' organisztions

/
savings groups

E-voucher apps
for inputs

E-wallet apps Seed quality checker Digitalization of
financial service

providers

Livestock disease
prevention app تطبيقات

 المعلومات
واإلرشاد  

 اإللكتروني 

تطبيقات 

التسويق 

 اإللكتروني

الوصول إلى 
المعلومات من 

 خالل اإلذاعة/
الرسائل النصية 
القصيرة/خدمة 

 واتساب 

تطبيقات 
 الرصد/
تشارك 
 البيانات

 رقمنة

منظمات 
المزارعين/

مجموعات 

 االدخار

تطبيقات 
القسائم 

اإللكترونية 
للحصول 

على 

 المدخالت

تطبيقات 

المحفظة 

 اإللكترونية

مدقق في 

جودة 

 البذور

 رقمنة

مقدمي 

الخدمات 

 المالية

تطبيق 

الوقاية من 

األمراض 

 الحيوانية
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الدروس المستفادة من هذه األنشطة استخالص ضمان  مما يحتم ،بالفعلوالعديد من هذه المشروعات جارية  -12

وسيشكل تحديد  .نطاقا األوسع حافظة الصندوقفي كامل استخدام التكنولوجيات الرقمية  ليسترشد بها في

 لهذا المرفق. وضوعةاالستراتيجية المتينة إلدارة المعرفة المالدروس المستفادة جزءا من 

 اآلنحتى مشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف  في التقدم المحرز -دال

 صرف األموال لمشروعات مرفق تحفيز فقراء الريف

في المائة  33مما يشكل  ،مشروعا 35لـ من خالل هذا المرفق  مليون دوالر أمريكي 24.3رف صُ  حتى اآلن، -13

البالغ عددها وأما المشروعات مرفق. في ال في المائة من المبلغ اإلجمالي 27عليه والموافَق من إجمالي المبلغ 

يجري حاليا التفاوض وعليها حديثا موافَق مشروعات  8فتتضمن  ،لها بعدأمواتُصَرف  التي لم مشروعا 27

اتفاقية التمويل الخاصة  عتُوقّ  آخر شروعام 19و ،التوقيع النهائي تنتظر هاأو أنعلى اتفاقية التمويل بشأنها 

بعد، صرف يُ  من األموال لم اكبير امبلغ أن وبالرغم من .لصرف أول مبلغ لها حالياواالستعدادات جارية بها 

األكبر من التمويل إلى أن الجزء نظرا ستمر تومن المتوقع أن  ،يمكن رؤية زيادة ملحوظة في الصروفات فإنه

 جارية.ال المرفق إضافي لمشروعاتمخصصا لتوفير تمويل كان  2021عام  في الملتزم به

لوقت الذي استغرقه ا إلى عانت بعض مشروعات المرفق من تأخيرات نظرا ،ذكر في التحديثات السابقةوكما  -14

بالمعوقات التي تسببت المتعلقة بعض القضايا باإلضافة إلى  ،التفاوض على اتفاقيات التمويل مع الحكومات

هناك خطر ضئيل  ،المشروعات ةفرقاستنادا إلى استقصاء أل ولكن .على أرض الواقع 19-بها جائحة كوفيد

النهائي بحلول الموعد  على األقلأن تصل إلى مرحلة اإلنجاز، من مشروعات المرفق في أن يتعذر على أي 

تنفيذ ن ضما إلى الحاجة اتام إدراكااإلدارة العليا للصندوق تدرك  ،ومع ذلك .2022يونيو/حزيران  في الجديد

 من جانبالرصد بما في ذلك زيادة  ،ذلكإضافية لضمان  وتتخذ تدابير ،المناسبمشروعات المرفق في الوقت 

 .بخطر إلغائها مشروعات األبطأ تحركاوإبالغ ال ،نياإلقليمين يالمدير

 نتائج األوليةالانتشار المشروعات ومدى 

المشروعات أن أنشطتها  ةفرقأر تقدّ  ،األموال رفت لهاالتي صُ  مشروعا 35البالغ عددها من بين المشروعات  -15

من المرفق المقدر  عدد المستفيدينفي المائة من  58)حوالي  مليون مستفيد 2.3قد وصلت بالفعل إلى حوالي 

 منهم، في المائة  25من المستفيدين، فيما شّكل الشباب  في المائة 50 ماليين(. وقد شّكلت النساء بأربعة

 يتماشى مع هدف المرفق.ما 

إطار  اإلبالغ عنفإن  ،معظمها حتى اآلن تقرير إشراف وعدم تقديم أي من المشروعاتعدم إنجاز إلى نظرا و -16

شراف )انظر إتقارير  بشأنها قدمت التيإال أن المشروعات  الحالي. المرفق محدود في الوقتنتائج قياس 

المزارعين على استكمال قدرة بما في ذلك  ،نتائج قوية تشير إلى تحققحالة( لالطالع على دراسة  1اإلطار 

بجائحة االضطرابات المتعلقة وإنتاج أغذية إضافية لحماية أمنهم الغذائي من مخاطر  ،موسمهم الزراعي

المقرر القادم التحديث  موعد وبحلول .والوصول إلى المنصات الرقمية للمعلومات والتسويق ،19-كوفيد

بعثات اإلشراف لعدد أكبر من  من المتوقع استكمال ،على المجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األولعرضه 

  اآلثار األولية لمشروعات المرفق.بشأن  تفاصيلال المزيد من روفّ يسو ،المشروعات
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 1اإلطار 

 2020لعام  طوارئال حاالتدعم المزارعين األفارقة في إلقاء الضوء على نتائج مشروع 

مليون دوالر  1.5 بقيمةمن المرفق  الطوارئ تمويال حاالتعلى تلقي مشروع دعم المزارعين األفارقة في الموافقة ت جر

تمكين منظمات  المشروع والهدف من .أفريقيا جميع أنحاء بلدا في 22ويغطي هذا المشروع  .2020أمريكي في يوليو/تموز 

إلى المدخالت والمعلومات واألسواق  في الوقت المناسب المزارعين األفارقة من دعم أعضائها من خالل ضمان الوصول

ويرتبط المشروع ارتباطا وثيقا  .فر األغذية وسالمتهااتوونشر معلومات محدثة وموثوقة على نطاق واسع بشأن  ،والسيولة

والذي ينفذ من  ،وبيالذي يموله الصندوق مع االتحاد األور يببرنامج منظمات المزارعين في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهاد

برنامج منظمات مليون دوالر أمريكي من خالل  2تمويل مشترك بما يعادل توفر قد و. األفارقةخالل أعضاء منظمة المزارعين 

-جائحة كوفيداستجابة ل الذي يقع خارج نطاق البرنامج الطارئلتقديم الدعم المزارعين في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي 

من  300 00ويتوقع له أن يصل إلى حوالي  ،استخدام البنى التحتية لمنظمات المزارعين كفاءاتاستفاد المشروع من و .19

 .إنجازهعند  صغار المنتجين

حيث صرف وقد تحققت بالفعل نتائج هامة  ؛جاٍر على قدم وساق ،2021في ديسمبر/كانون األول إنجازه المقرر  ،والمشروع

 وتتمثل بعض النتائج الرئيسية في بلدان مختارة بما يلي:. التمويلفي المائة من  90

 برأس مال عامل لدعم عملياتها خالل الجائحة. تعاونيات زراعية 6ودت زُ : الكاميرون -

تعاونية  30ت تلق ،من خالل المشاورات الوطنية لمنظمات المزارعين والمنتجين الزراعيين في الكونغو: الكونغو -

كيلوغرامات من البذور المحسنة لمحصول الملفوف والفليفلة والطماطم للمساعدة على ضمان  7عضوة أكثر من 

 .19-في موسمها الزراعي بسبب جائحة كوفيداضطرابات عدم حدوث 

والفول السوداني واللوبياء الصينية بذور الكاسافا والذرة سرة زراعية أ 200 تلقت: جمهورية الكونغو الديمقراطية -

الريفي الكونغولي  االتحادفي تعاونيات عضوة  4إلى ذلك، اختيرت  إضافة تها في الموسم الزراعي.زراعلها ليتاح 

 لدعم عملياتها أثناء الجائحة.لتلقي رأسمال عامل 

 الحيوانيمن العلف ا مربعا طن 20تلقت رابطة الرعاة الزراعيين في جيبوتي دعما لتمكينها من شراء : جيبوتي -

بالخدمات اإلرشادية خالل مواسم الزراعة  مولتزويده ،للماعز الحلوب امربيمزارعا  500 وتوزيعها على

 .19-بجائحة كوفيد المتعلقةعلى مواجهة التحديات ومساعدتهم 

 .الذرة في الموسم في المائة منهم من النساء( لضمان حصاد 52)مزارعا  1 812 ـتوفرت مدخالت رئيسية ل: كينيا -

 دوالر أمريكي. 250 000 بحواليدرت القيمة اإلجمالية لهذا الحصاد وقُ 

 بشأنباللغات المحلية مصممة خصيصا مختلفة لتوفير معلومات  إعالم خدمت وسائلاستُ  :المواضيع الشاملة -

للعاملين في اإلرشاد القدرة المحدودة في التعويض عن ساعد يمما  19-ممارسات اإلنتاج المكيفة والوقاية من كوفيد

ر يتيسالرامية إلى سياسات ال لتعزيز لترويجواأنشطة لممارسة الضغوط ب ى االضطالعكما جر .على التنقل الزراعي

إزالة و ،لضمان تشغيل سالسل القيمةاألساسية بما في ذلك توفير الخدمات  ،وبعدها سبل العيش الريفية خالل الجائحة

 جائحة ب المتعلقةواستخدام التكنولوجيات الرقمية للتغلب على التحديات  ،الحدودعبر الحواجز على التجارة 

  .19-كوفيد

من عانت بعض مشروعات المرفق  أنّ وفي حين  المشروع.من خبرة  أساسيةدروس  اءاستقجرى  ،وباإلضافة إلى هذه النتائج

أن بإمكان قد بيّن الطوارئ حاالت مشروع دعم المزارعين األفارقة في  الذي أحرزه القويالتقدم  فإن ،تأخيرات في التنفيذ

فإن  ،عالوة على ذلكو .مبادرات االستجابة للكوارثفي إطار  الكفؤ والمرندور الشريك المنفذ  تؤديمنظمات المزارعين أن 

توفير الدعم أهمية يبرز برنامج منظمات المزارعين في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ل الجارية مبادرةالالرابط القوي مع 

أنشطة يساعد على ضمان أسلوب سريع وكفؤ لتنفيذ  مام ،واالضطراباتللمشروعات الجارية في أوقات الكوارث المتمم 

 .للمشروعات المعنيةأجال ول المساعدة على ضمان التقدم والنتائج األط باإلضافة إلى ،االستجابة للكوارث
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 قياس آثار المشروعات 

 ،مرفقالنتائج خاص بالوضع إطار متين لقياس  ،نصت عليه التحديثات السابقة المعروضة على المجلسكما  -17

على جمع البيانات عن عينة من المشروعات لقياس آثارها على اإلنتاج ومبيعات السوق  أحد جوانبهينطوي 

قد و .على قدم وساقحاليا لجمع البيانات االستعدادات تجري و .والتغذيةوالدخل والصمود واألمن الغذائي 

 20ما يمثل  البلدان،مشروعات متعددة  3وخاصة ببلد واحد مشروعات  10مشروعا ) 13اختيرت عينة من 

وستجري الجولة  .في جيبوتيالمرفق وبدأت الجولة األولى من جمع البيانات لمشروع في المائة من الحافظة( 

ستُجمع و، في سبتمبر/أيلول  Precision Developmentمشروع مع منظمةلالثانية من جمع البيانات ل

وصممت شعبة البحوث وتقدير األثر في  بعد ذلك بفترة وجيزة. المتبقيةاألحد عشر  بيانات للمشروعاتال

 المشروعات في تصميم العينات واللوجستيات والتحليل. ةفرقأوهي تدعم ، الصندوق استبيانا لجمع البيانات

المعرفة ومواد تبادل وفعاليات سلسلة من المدونات تتضمن المعرفة  إلدارةدقيقة استراتيجية  وأعدت أيضا -18

 .الفعلبدأ العمل عليها بوقد  ،التواصل

 ودعم السياساتإعادة توجيه أموال المشروعات  -هاء

توجيه مبالغ ضخمة من التمويل لدعم سريعا على إعادة الصندوق ، عمل 2021وأوائل عام  2020في عام  -19

 الصندوق أيضا مع وكاالتوعمل  .19-كوفيدالناجمة عن جائحة المباشرة التهديدات في مواجهة فقراء الريف 

ستراتيجيات الوطنية االبه لتسترشد  في مجال التحليل والسياسات الدعمعلى توفير المتحدة  أخرى لألمم

ولكن  ،على هذه األشكال من الدعم الحكوماتأقل نسبيا من  طلبهنالك  ،وفي هذه المرحلة .لالستجابة

 عند اللزوم واالقتضاء. العمل مع الحكومات والوكاالت األخرى لتوفير مثل هذه المساعدةيواصل الصندوق 

لتمويل الدعم المخصص لجائحة  أمريكي ماليين دوالر 9 مبلغ إضافي قدره أعيد توجيه ،األخيرمنذ التحديث و -20

يشمل مليون دوالر أمريكي  179المبلغ اإلجمالي إلى  ليصل بذلك ،من خالل مشروعات الصندوق 19-كوفيد

إدارة برنامج دوالر أمريكي من خالل مليون ل توجيه األخيرالإعادة ذلك ويتضمن  .بلدا 36مشروعا في  58

المتأثرون  حتى يتمكن هذا التمويل لتوفير التخزين المبرد المؤقتوقد استُخدم  .إريتريافي  السمكيةموارد ال

 100 إلى قسائم نقديةقدّمت  ،إضافة إلى ذلك. منتجاتهمتخزين من  19-بالقيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

 الناجمة عنقصيرة األمد الالتدفقات النقدية المتعلقة بلمعوقات مواجهة المساعدتهن على  النساء الضعيفاتمن 

 الجائحة.

في مجال دعم الالتي وفر لها مشروعا  46 بالغ عددهااإلضافة إلى قائمة مشروعاته الويستمر الصندوق في  -21

من أهم األمثلة و .الثاني لمزيد من التفاصيل( )انظر الملحق 19-استجابة لجائحة كوفيد السياسات والتحليل

 .من خالل مشروع لمرفق تحفيز فقراء الريف في إقليم المحيط الهادي موفرالدعم ال ،الجديرة بالذكرالحديثة 

من لتحسين قدرة الحكومات في اإلقليم على جمع البيانات المبذولة حاليا الجهود  منهذا المشروع وسيستفيد 

وبالتعاون مع  .19-المتأثرين بجائحة كوفيدلصغار المنتجين  تقديم دعم هادف ومكيففي أجل االسترشاد بها 

من يمكن يتضمن هذا الدعم إنشاء منصات س ،ألمم المتحدةل أخرى تابعة وكاالتبرنامج األغذية العالمي و

وأوجه األمن الغذائي انعدام إنتاج األغذية و عن ارجيةالخمصادر ال مجموعة كبيرة من من البيانات جمع خاللها

 في الوقت الفعلي. عند وضع السياساتبها ليسترشد  الضعف

ما بعد اإلغالق "التخطيط لدراسات يجري  ،مواءمة الدعم لمرحلة التعافي بعد الجائحةى لإالحاجة  وتعبيرا عن -22

بما في ذلك منظمة األغذية والزراعة لألمم  ،من الشركاءبمساهمة في العديد من البلدان في آسيا  "الشامل

ومن األمثلة الحديثة األخرى  .لمدى األطولاسياسات إعادة البناء على عند وضع بها االسترشاد هدف ب ،المتحدة

أمواال استخدمت و ،حديثا في ليسوتوأنجزت دراسة  ،مرحلة التعافيإلى التي تسلط الضوء على تحول التركيز 
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تستخدم نتائج هذه وس .الزراعي على نطاق صغير في ليسوتو يف اإلنتاجيتكخالل مشروع أعيد توجيهها من 

 بروتوكوالت السالمة الجديدة لقطاع األغذية. وضععند  بهاليسترشد الدراسة 
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 عليها الموافقمرفق تحفيز فقراء الريف مشروعات مقترحات ل استعراض

 اآلن عليها حتى الموافق مرفقالمشروعات لملخص 

 البلدانمتعددة ال شروعاتالم

)مشروع  2بلدا 02 :يآسيا والمحيط الهاد

 للمزارعين اآلسيوي االتحاد ينفذهقائم بذاته 

 وهو ،المستدامة الريفية التنمية أجل من

 اتحاد لرابطات المزارعين(

بين شراكات التوفير المدخالت الزراعية ودعم التسويق من خالل  1.3الركيزة 

منظمات  نفذهاأو ت فيهاتتوسط الخاص القطاع القطاع العام وفي المنتجين 

 المزارعين.

مليون دوالر  2

 أمريكي

الغربية أفريقيا الشرقية والجنوبية، وأفريقيا 

: )مشروع قائم بذاته 4بلدا 22والوسطى: 

اتحاد وهي  ،منظمة المزارعين األفارقة تنفذه

 لرابطات المزارعين(

 غذية. العمل من خالل منظمات المزارعين لتكييف إنتاج األ4إلى  1 الركائز

من خالل دعم الوصول إلى المدخالت والمعلومات واألسواق  واستعادته

 .اوسالمته غذيةوالسيولة، ونشر المعلومات بشأن توفر األ

مليون دوالر  1.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  2.2إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

فريقي: جيبوتي وإريتريا القرن األ

والصومال وجنوب السودان )مشروع قائم 

وهي ، تنفذه مجموعة نظم البذور بذاته

 منظمة غير حكومية(

 مزارعينوال لمشروعات البذور الرائدةفرعية التمويل بمنح توفير  1الركيزة 

المستشارين المحليين الشباب ومراكز البحوث لتوفير البذور وتدريب  القياديين

 على خدمات اإلرشاد.

مليون دوالر  2.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  نصفإلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر )مشروع 

 ،Billital Maroobéتنفذه شبكة قائم بذاته 

 )وهي شبكة لمنظمات المزارعين

منظمات الرعاة  وتزويد ،عبر الحدودالمناطق التركيز على  .4و 1الركيزتان 

 ،والرعاة الزراعيين بالعلف الحيواني والبذور المدعومة والخدمات البيطرية

 أيضا سيساعد المشروعو  .(للفقراء جداالصغيرة )وتوفير األبقار والمجترات 

 ،عليهم 19-على إنشاء منصة رقمية لرصد وضع الرعاة وأثر جائحة كوفيد

إدماج هذه المجموعة في  وتعزيزالسياسات  إرشاد عملية وضعوللمساعدة على 

 .ةالجديد اتالتشريع

مليون دوالر  1.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.9إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

كينيا ونيجيريا وباكستان )مشروع قائم بذاته 

 (Precision Developmentمنظمة تنفذه 

الهواتف على إسداء المشورة الزراعية المخصصة من خالل تطبيق  .4لركيزة ا

يمكن للمزارعين من خاللها تلقي  ذات اتجاهين، وإنشاء قناة معلومات حمولةالم

إلى  وصولوالالزراعية لتحسين الممارسات  الكلفةمنخفضة المشورة ال

 األسواق.

مليون دوالر  1.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.9إلى 

أمريكي دوالر 

 كتمويل مشترك

ونصف مليون 

دوالر من المنح 

 (العادية

                                         
ي، والهند، وإندونيسيا، وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية، ومنغوليا، القائمة الكاملة للبلدان: بنغالديش، وكمبوديا، والصين، وفيج 2

ليشتي، وتونغا، وفانواتو، -الجديدة، والفلبين، وساموا، وجزر سليمان، وسري النكا، وتيمورغينيا وميانمار، ونيبال، وباكستان، وبابوا 

  وفييت نام.
 وجهةاألموال الم( 3)تيسير الوصول إلى األسواق؛ ( 2)توفير المدخالت واألصول األساسية لإلنتاج؛ ( 1) تتمثل ركائز المرفق فيما يلي: 3

 تقديم المعلومات المتعلقة بالزراعة من خالل الخدمات الرقمية. ( 4)سواق وفرص العمل لفقراء الريف؛ للحفاظ على الخدمات واأل
نا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، القائمة الكاملة للبلدان: الجزائر، وبنن، وبوركي 4

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

 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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 كيريباسوالمحيط الهادي: فيجي  إقليم

انواتو وساموا وجزر سليمان وتونغا وف

تنفذه وحدات إدارة )مشروع قائم بذاته 

المشروعات في مشروعات الصندوق في 

 كل بلد من هذه البلدان( 

األراضي لتجهيز توفير المدخالت ورأس المال العامل  .4و 2و 1الركائز 

دعم و .بعد الحصادما  التخزين/التجهيزووالتدريب ألغراض اإلنتاج  والمعدات

ودعم الحكومات في جمع البيانات  ،19-سالسل اإلمداد الملتزمة بقواعد كوفيد

تيسير توفير  و .الضعفوأوجه على األمن الغذائي  19-كوفيد جائحة عن آثار

 .خدمات تنمية األعمال وغيرها من أشكال الدعم للمشروعات الصغيرة

لنشر المعلومات  19-المشروع أيضا منصات ولوحات مكرسة لكوفيدئ وسينش

التي  البياناتو عن المعالم البارزة للتقدم وبيانات المخرجات في الوقت الفعلي

ية إنتاج األغذ بشأنالخارجية مصادر مجموعة كبيرة من المن جمعت 

مختبرة لروابط الرقمية الحلول الالمشروع أيضا تطوير وسيدعم   .واستهالكها

بما في ذلك منصات التجارة اإللكترونية للمشروعات ) وتوسيع نطاقها السوق

  .في مجال التغذية التوعيةووالمشورة الزراعية  (الصغيرة والمتوسطة الحجم

ماليين دوالر  3

باإلضافة أمريكي )

 مليون 6.5إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

دولة بوليفيا المتعددة القوميات وغواتيماال 

تي وهندوراس وبيرو )مشروع قائم يوها

وهي منظمة ، Agriterraبذاته تنفذه منظمة 

 غير حكومية(

جانب أنشطة تتضمن إلى إنشاء خدمات رقمية واسعة النطاق،  .4الركيزة 

المشترين من ب؛ وربط منظمات المنتجين المالئمة اتتوفير المعدات والتدريب

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية؛ ومساعدة قدراتها وزيادة  ،القطاع الخاص

المجموعات على إعداد إجراءات وبروتوكوالت معتمدة بشأن السالمة 

البيولوجية وإدارة المخاطر؛ وتزويد مقدمي الخدمات المالية المحليين 

 استمرارية العمل. بالتكنولوجيات الرقمية لضمان

مليون دوالر  2.3

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

دولة بوليفيا المتعددة القوميات والسلفادور 

 وغواتيماال  وهايتي ، وهندوراس

تنفذه  والمكسيك، )مشروع قائم بذاته

Sparkassenstiftung für 

Internationale Kooperation ،  وهي

 (منظمة غير حكومية

 توفير الدعم المالي والتقني لشركات التكنولوجيا المالية .4و 3الركيزتان 

صغار احتياجات  وتلبيةبهدف تكييف نماذج أعمالها  التكنولوجيا الزراعيةو

 اوخصوص ،بما في ذلك التعاونيات ومنظمات المنتجين ،المنتجين الريفين

 النساء والشباب والشعوب األصلية.

مليون دوالر  2.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.7إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

 المشروعات الخاصة ببلد واحد

 ةوحد تنفذهأفغانستان )مشروع قائم بذاته 

إدارة المشروع المجتمعي للزراعة والثروة 

 الحيوانية الذي يموله الصندوق(.

وتقديم الدعم  ،توفير المدخالت واألصول األساسية لإلنتاج .2و 1الركيزتان 

األعالف واستثمارات  بنوكاإلضافي من خالل الوحدات الميدانية البيطرية، و

 الصندوق الجارية في سالسل القيمة الخاصة باأللبان.

مليون دوالر  0.9

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.3إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع تنمية زراعة أصحاب  هينفذأنغوال )

الحيازات الصغيرة وإضفاء الطابع التجاري 

 (عليها في محافظتي كوانزاسول وهويال

مع  ال،ومنجتوفير حزم مدخالت تتضمن البذور واألسمدة  .2و 1الركيزتان 

 19-بجائحة كوفيد التوعيةةوالتدريب على الممارسات الزراعية وحصاد المياه 

وتوفير  ،لصناعة الصابونأولي لمجموعات الشباب  رأسمال توفيرو . والتغذية

 ،وتنظيم معارض تجارية ريفية ،اإلذاعة عن طريقمعلومات عن السوق 

نساء  كمامات من صنع توزيعو  .وتوفير التدريب على التسويق والتفاوض

 محليات.

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 مشترك( كتمويل

مشروع القدرة التنافسية  ينفذهبنغالديش )

 الزراعية ألصحاب الحيازات الصغيرة(

. توفير المدخالت ذات األثر السريع ودعم بناء القدرات من أجل 1لركيزة ا

عالية القيمة والغنية بالمغذيات في المناطق الزراعة الخضروات المنزلية 

 الساحلية.

مليون دوالر  2

فة أمريكي )باإلضا

مليون  0.2إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(
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مشروع دعم الوصول إلى ينفذه )ن بن

 األسواق والتنمية الزراعية(

. دعم سالسل القيمة الخاصة باألرز من خالل توفير المدخالت 2و 1الركيزتان 

وآالت  ،إلى األسواق سلعثالثية العجالت لنقل الالواآلالت لإلنتاج، والدراجات 

 بعد الحصاد. التصنيع لما 

مليون دوالر 

 أمريكي

مشروع تعزيز سالسل  نفذهبوركينا فاسو )ي

 القيمة الزراعية(

 توفير المدخالت المدعومة )بما في ذلك البذور المقاومة. 4و 2و 1الركائز 

حدائق لمناخ( والمعدات والتدريب واإلرشاد لخدمات المعلومات الرقمية ال لتغير

موسم الجفاف. وإنشاء منصة تسويق رقمية ومركز اتصال السوق خالل 

السوق، وتعزيز الشراكات على طول سالسل القيمة الخاصة  عن معلوماتلل

 بالخضروات.

مليون دوالر  1.5

 أمريكي

برنامج تنمية سالسل القيمة  نفذهندي )يوبور

 المرحلة الثانية( –

وأسمدة ومنتجات هجينة بذور  ضمت مدخالت حزمتوفير . 2و 1الركيزتان 

حماية النباتات خالل الموسمين التاليين؛ والتدريب على ممارسات اإلنتاج؛ 

 والسوق. الطقسومعلومات عن 

مليون دوالر  0.7

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج الخدمات الزراعية  نفذهكمبوديا )ي

الصمود المعنية باالبتكارات والقدرة على 

 واإلرشاد(

 النشرتوفير المدخالت والتدريب اإللكتروني وتسريع  .4و 2و 1الركائز 

 لصغار المنتجين. حمولةلهواتف المعلى اتطبيق متعدد األغراض لالجاري 

مليون دوالر  1.2

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.4إلى 

دوالر أمريكي 

كتمويل مشترك 

مليون ونصف 

دوالر أمريكي من 

 العادية(المنح 

برنامج تشجيع  نفذهالكاميرون )ي

 المشروعات الزراعية الرعوية للشباب(

إلنتاج المدخالت واآلالت والمساعدة التقنية  توفير. 4و 2و 1الركائز 

ودعم الوصول إلى األسواق من خالل إنشاء  .حيوانيال المحاصيل واإلنتاج

أسواق مؤقتة، والمساعدة في التخزين، والتواصل مع المشترين من خالل 

 منصات رقمية.

مليون دوالر  1.1

 أمريكي

 مشروع  نفذهجمهورية أفريقيا الوسطى )ي

تنشيط اإلنتاج الزراعي والحيواني في 

 مناطق السافانا(

حيوانات وحزم مدخالت لمنتجي المحاصيل  حزم. توفير 4و 2و 1الركائز  

، والمساعدة في استئجار زراعيينمن مجترات صغيرة( للرعاة ال تتألف)

 ،الجرارات. ودعم مجموعات المزارعين للمشاركة في اإلنتاج الجماعي

 وتوفير التدريب اإللكتروني على ممارسات اإلنتاج المكيفة.

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.2إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع تعزيز إنتاجية وصمود  نفذهتشاد )ي

 المزارع األسرية والزراعة الرعوية(

. توفير المدخالت والتدريب والمعدات لمنتجي المحاصيل 2و 1الركيزتان 

الشباب الريفيين أصحاب وومزارعي البذور ومنتجي الثروة الحيوانية 

طول سالسل القيمة المختارة. وتقديم الدعم اللوجستي  لىع المبادرات الزراعية

دعم لتنظيم اللنقل المنتجات الزراعية إلى مراكز التجميع واألسواق، وتوفير 

وتوفير المعلومات التقنية والتدريب التقني لتحسين قدرات جماعية مبيعات 

 والتسويق. والتعبئةالتخزين 

مليون دوالر  1.8 

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج دعم تنمية  ينفذهكوت ديفوار )

 سالسل القيمة الزراعية(

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

مدخالت التوفير و. منتجي األرز منظماتلالجرارات الصغيرة، ودعم النقل 

 .واسعةبما في ذلك إجراء حملة تلقيح  ةالحيواني

مليون دوالر  0.6 

 أمريكي

مليون دوالر  0.3مؤسسات البحوث . توفير المدخالت والتدريب، بالشراكة مع 2و 1الركيزتان مشروع دعم إنتاجية  نفذهجزر القمر )ي
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 البنىواستخدام األصناف المحسنة. وتحديث  المحاصيل المحلية، من أجل تدوير المزارع األسرية وقدرتها على الصمود(

لتخزين والمبيعات والنقل في المناطق الريفية وشبه ل التحتية لألسواق المختارة 

 الحضرية.

 أمريكي

مشروع تنمية مصايد  نفذهالكونغو )ي

 األسماك وتربية األحياء المائية الداخلية(

المحاصيل وتربية  زراعة. العمل من خالل منظمات المنتجين لدعم 1الركيزة 

واألحياء المائية من خالل توفير المدخالت )بما في ذلك بذور  الماشية

واألعالف  صيصانلمناخ واإلصبعيات والتغير االخضروات المقاومة ل

الذكية مناخيا؛ والتدريب على الطقس والمنتجات البيطرية(؛ وأجهزة قياس 

 ات اإلنتاج المكيفة.ممارس

مليون دوالر  0.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

نفذه جمهورية الكونغو الديمقراطية )ي

مشروع دعم القطاع الزراعي في مقاطعة 

 شمال كيفو(

توفير المدخالت على العمل من خالل منظمات المزارعين  .2و 1الركيزتان 

ق من اسوودعم الوصول إلى األ .ممارسات اإلنتاج المكيفة والتدريب على

 السوق. عن معلوماتالخالل توفير وسائل النقل وتحسين األسعار ونظم 

مليون دوالر  1.2

أمريكي )باإلضافة 

كتمويل  0.2إلى 

 مشترك(

حاصيل والثروة الحيوانية توفير مدخالت مختلفة لمنتجي الم .1الركيزة  برنامج إدارة التربة والمياه( نفذهجيبوتي )ي

لتجديد الغطاء النباتي وبذور  يةبذور العلفالواألسماك بما في ذلك البذور )

واألسمدة ومنتجات حماية المحاصيل  ،الخلفية( باحاتالخضروات لزراعة ال

 وحجارة اللعق للماشية والمنتجات البيطرية؛ وشباك صيد األسماك.

مليون دوالر  0.4 

 أمريكي

 ،بما في ذلك مضخات المياه للري ،. توزيع البذور والمعدات2و 1الركيزتان  المشروع الوطني للزراعة( نفذهإريتريا )ي

وتوفير المدخالت الخاصة بالثروة الحيوانية والتدريب على ممارسات اإلنتاج 

ودعم التسويق من خالل توفير أكياس التخزين ومضارب الحليب  .المكيفة

 والمساعدة في النقل.

مليون دوالر  0.4 

 أمريكي

إسواتيني )مشروع قائم بذاته تنفذه منظمة 

 األغذية والزراعة(

تمويل مشترك لمشروع منظمة األغذية توفير  .2و 1الركيزتان 

لالستجابة والزراعة/برنامج األغذية العالمي الممول من صندوق األمم المتحدة 

المدخالت  بتوفير المشروع وسيقوم. آثارها والتعافي من 19لجائحة كوفيد 

 وتعزيز رأسمالي للبائعين وتقديم دعم تكاليف النقل ودعم السوقروابط  وتعزيز

 .19-التوعية بجائحة كوفيد

مليون دوالر  0.3

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.2إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

المشروع الذي توجهه  نفذهإسواتيني )ي

 السوق لصالح أصحاب الحيازات الصغيرة(

 الغنيةتوفير الدعم لمدخالت اإلنتاج لزراعة الخضروات  .4و 2و 1 ائزالرك

. البتكارات الزراعية الذكية بيئياوتعزيز ا المغذيات مع الدعم التقني لإلنتاجب

منصات  وتحسين ،19-توعية بجائحة كوفيدلفي مجال ادريب وتوفير الت

ممارسات ما بعد الحصاد من خالل ودعم  .التسويق اإللكتروني الرقمي الحالية

باالستعانة )توفير المجففات الشمسية وتدريب المزارعين على استخدامها 

  .(المدربين الشبابب

مليون دوالر  0.4 

 أمريكي

برنامج التنمية التشاركية للري  ينفذهإثيوبيا )

 المرحلة الثانية( –على نطاق صغير

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

 سلعلمدخالت؛ وبرامج النقد مقابل العمل، ودعم تخزين الللحصول على ا

 التوعية.في مجال ونقلها، وتوفير معدات الحماية، والتدريب 

مليون دوالر  2.2

 أمريكي

مشروع التنمية الزراعية  )ينفذهغابون 

 المرحلة الثانية( –والريفية 

الخنازير المزارعين من مربي و تربية الدواجندعم تعاونيات  .1الركيزة 

( غيرها من المعداتو حظائرف والعالواألغنام بالمدخالت )بما في ذلك األ

 واإلدارة المالية.والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة 

مليون دوالر  0.4

أمريكي )باإلضافة 

 49 000إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مليون دوالر  0.6. التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق 4إلى  1الركائز برنامج صمود المنظمات نفذه غامبيا )ي
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ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة(

وتوفير المدخالت الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية الخضروات، 

والتحويالت النقدية الرقمية؛ ودعم النقل اآلمن والصحي إلى األسواق وتوفير 

المعدات لضمان استمرار عمل جميع الجهات الفاعلة في السوق. وتطوير 

السوق  عن معلوماتاللتوفير  حمولةتطبيق متعدد األغراض للهواتف الم

 واستخدامات أخرى. لتدريباو

 أمريكي

مشروع الزراعة األسرية  نفذهغينيا )ي

والقدرة على الصمود واألسواق في غينيا 

 العليا والوسطى(

اإلنتاج  حزمتوفير والعمل من خالل منظمات المزارعين  .3 إلى 1 الركائز

، حمايةج وال، إلى جانب معدات اإلنتامن القطاع الخاصبالشراكة مع الموردين 

المساعدة التقنية والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة والتسويق تقديم و

وضخ األموال لصالح مقدمي  ،وتوفير معدات النقل ,السوق عن معلوماتالو

 الخدمات المالية المحليين.

مليون دوالر  0.5 

 أمريكي

مشروع التنمية  نفذهغينيا بيساو )ي

 االقتصادية في المناطق الجنوبية(

ية حماتوفير المدخالت والمساعدة التقنية والتدريب ومعدات ال .2و 1الركيزتان 

معلومات عن أسعار  لتقديمالنظافة الصحية، وإعداد برامج إذاعية وطنية  وحزم

 سالسل قيمة محددة.ب المتعلقينالسوق والعرض والطلب 

 مليون دوالر 0.4

 أمريكي

كينيا )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

 مصايد األسماكالزراعة والثروة الحيوانية و

 والتعاونيات(

لكترونية اإلقسائم ال وفيرالتركيز على مزارعي البطاطا وت .4و 2و 1الركائز 

الرقمية عن الطقس والمعلومات  المكيفةللمدخالت والتدريب على الممارسات 

 في مجال دعمالوتيسير التسويق الجماعي وتوفير  .تعزيز اإلنتاج وتقنيات

 وربط المزارعين بمنصات السوق الرقمية.، التخزين

مليون دوالر  0.9

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.7إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع نفذه لبنان )مشروع قائم بذاته ي

الزراعة الذكية مناخيا: تعزيز قدرة 

المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان، 

الذي يموله صندوق التكيف ويشرف عليه 

 الصندوق(

الزراعية، بما في ذلك األغطية  دفيئاتتوفير المدخالت لمنتجي ال .1الركيزة 

 مياه األمطار. جمعالبالستيكية ل

مليون دوالر  0.2

 أمريكي

ليسوتو )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

والرابطة الوطنية لمزارعي الزراعة 

 الصوف والموهير في ليسوتو(

توفير المدخالت لمزارعي الصوف والموهير، وخاصة مدخالت . 1لركيزة ا

 .جودتهاو عانعلى حجم القط ااإلنتاج لتغذية الحيوانات حفاظ

مليون دوالر  0.3

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.8إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع اإلرشاد بشأن محاصيل  نفذهليبريا )ي

 األشجار(

توفير المدخالت والمعدات والتدريب إلنتاج األرز والكسافا  .1الركيزة 

 والخضروات.

مليون دوالر  1.1

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مدغشقر )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

ومصايد الزراعة والثروة الحيوانية 

 األسماك(

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

صندوق متجدد لمنظمات المزارعين لتمكينهم من إجراء مبيعات جماعية 

إنشاء منصة رقمية للمعلومات عالوة على  ،ةلمناطق الحضرية وشبه الحضريل

 .الخاصة باألسعار وفرص السوق

 مليون دوالر 1.8

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.6إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج اإلنتاج الزراعي  نفذهمالوي )ي

 المستدام(

توفير المدخالت الزراعية بالتعاون مع مورد من القطاع  .4و 2و 1الركائز 

الخاص؛ وتزويد الحكومة بخدمات اإلرشاد اإللكترونية والدعم العتماد البذور 

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 



EB 2021/133/R.20 الملحق األول 

13 

وتوفير  .منظمات المزارعين باستخدام نظام رقمي لزيادة الكفاءة التي تنتجها

السوق والمساعدة في تحديد أسواق للمحاصيل ونقل المنتجات  عنمعلومات 

 .الماشيةلنقل وتنفيذ برنامج  .لتجميعاإلى السوق و

 69 000إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع التدريب المهني لشباب  نفذهمالي )ي

 الريف، ودعم العمالة وريادة األعمال(

الصغيرة  مشروعات. تقديم الدعم للشباب العاملين في ال4إلى 1الركائز 

على القروض  الفوائد، بما في ذلك دعم تكاليف إعادة جدولة الحجم والمتوسطة

 .ثالثة أشهرلوتوفير مدخالت  ،بالغ الصغرالالتي تقدمها مؤسسات التمويل 

ومشاركة  ةالممارس تمعاتالسوق من خالل تعزيز مج عن معلومات وتقديم

تطبيق  من خاللوالمشورة التقنية  يةفرص التسويقبال الخاصةالمعلومات 

 .واتساب

مليون دوالر 

 أمريكي

مشروع اإلدارة المستدامة  نفذهموريتانيا )ي

للموارد الطبيعية والمعدات المشاع وتنظيم 

 المنتجين الريفيين(

توفير بذور مرخصة مقاومة لتغير المناخ ومعدات . 4و 2و 1الركائز 

 .والخدمات البيطرية والدعم التقني والتدريب على اإلنتاج ةمدخالت الحيوانيالو

والخدمات البيطرية ومعلومات السوق توفر المدخالت  بشأنالمعلومات  تقديمو

 المنصات الرقمية.ووالرسائل النصية  اإلذاعةعن طريق 

مليون دوالر  0.7

 أمريكي

 القيمبرنامج تنمية سالسل  نفذهموزامبيق )ي

 الشمولية( الغذائية الزراعية

الدعم بما في ذلك المدخالت الغنية أوجه من  مجموعةتقديم  .4إلى  1الركائز 

للتسويق ومعلومات النظافة الصحية  وحزمالتغذية  بشأن والتثقيفبالمغذيات 

معدات التخزين ونقاط التجميع الجديدة كذلك ق، واسوواأل الطقسعن 

ألعمال والوصول اوضع خطط بغية والمساعدة التقنية لمنظمات المزارعين 

 على خدمات المعلومات الرقمية.ودعم الحصول ، إلى رأس المال

مليون دوالر  1.7

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

نيبال )مشروع قائم بذاته ينفذه مصرف 

 التنمية الزراعية المحدود(

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

تحويل األموال يتيح  حمولةاالئتمان على الهواتف المتطبيق جديد لبطاقات 

 للقروض. المعالجة المؤتمتةوالمعلومات و

مليون دوالر  1.2

أمريكي )باإلضافة 

كتمويل  0.4إلى 

 مشترك(

برنامج تنمية الزراعة األسرية  نفذهالنيجر )ي

 في مناطق مارادي وتاهوا وزيندر(

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

 .هاوحفظ جانب معدات تجهيز المنتجات الزراعية

مليون دوالر  1.5

 أمريكي

برنامج التأقلم مع تغير المناخ  نفذهنيجيريا )ي

 ودعم األعمال الزراعية في حزام السافانا(

تشمل مدخالت ومنتجات حزم تسليم  ،من خالل منظمات المزارعين .1الركيزة 

 عالية اإلنتاجيةال مصممة خصيصا، بما في ذلك البذور المقاومة لتغير المناخ

 القيمة الغذائية العالية. ذاتاألمد، قصيرة وال

مليون دوالر  0.9

أمريكي )باإلضافة 

مليون  1.3إلى 

دوالر أمريكي من 

األموال المعاد 

توجيهها من 

برنامج التأقلم مع 

دعم تغير المناخ و

 األعمال الزراعية(

ر حزم توفيعلى العمل من خالل منظمات المزارعين  .4و 2و 1الركائز  برنامج تنمية سالسل القيمة( نفذهنيجيريا )ي

المزارعين ربط و .والتدريب على اإلنتاج ،مدخالت الصمود والتحفيز الزراعي

 قائمة للتسويق اإللكتروني.المنصة الب

مليون دوالر  1.1

 أمريكي

باكستان )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة  

 األمن الغذائي الوطني والبحوث الوطنية(

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

اإللكترونية المبرمجة على أن يقتصر استخدامها على المدخالت من الموردين 

 المختارين فقط.

مليون دوالر  2.4

  أمريكي

مليون دوالر  0.6ودعم تجميع  المنتجين صغار توزيع البذور واألسمدة على .2و 1الركيزتان مشروع إدارة األراضي  نفذهفلسطين )ي
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أمريكي )باإلضافة  المحاصيل وربط المزارعين بالمشترين. والموارد لمواجهة تغير المناخ(

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

الجديدة )مشروع قائم بذاته تنفذه بابوا غينيا 

وكالة تنمية المنتجات الطازجة ووزارة 

 الزراعة والثروة الحيوانية(

المزرعة وتغطية المساهمة  على باب. توفير مدخالت مجانية 4و 3و 1الركائز 

للحصول على قرض من مشروع الضرورية في المائة  10التي تبلغ نسبتها 

، وتوفير رأس المال العامل لمشغلي النقل سوق المزارعين القرويين الجاري

سعار رقمية ألعلى خدماتهم، وتيسير الوصول إلى منصة  بقاءالمحليين لإل

 .سوقال

مليون دوالر  0.7

 أمريكي

رواندا )مشروع قائم بذاته ينفذه مجلس تنمية 

 الزراعة والموارد الحيوانية في رواندا(

لياء والبطاطا إلى جانب األسمدة، توفير بذور الذرة والفاصو .2و 1الركيزتان 

 ،ودعم الوصول إلى األسواق من خالل توفير عمليات شراء مضمونة للحبوب

 باإلضافة إلى مرافق التخزين.

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.5إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع دعم  نفذه)ييبي سسان تومي وبرين

 التسويق واإلنتاجية الزراعية والتغذية(

ما بعد الحصاد والتدريب على و. توفير مدخالت اإلنتاج 4و 2و 1الركائز 

، ودعم التسويق اإللكتروني والتجارة السمكيالحيواني وو صولينتاج المحاإل

 اإللكترونية.

مليون دوالر  0.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.3إلى 

 دوالر أمريكي

 كتمويل مشترك(

مشروع دعم إدماج الشباب  نفذهالسنغال )ي

 الريفيين أصحاب المبادرات الزراعية(

توفير المدخالت المدعومة والمعدات الصغيرة لمنتجي  .4و 2و 1الركائز 

الدعم االستشاري لمجموعات المنتجين تقديم بناء القدرات ووالبطاطا والبطيخ، 

وكيفية الوصول إلى  ،نةالبستالمكيف لمحاصيل نتاج اإلبشأن ممارسات 

 السوق وموردي المدخالت. عن معلوماتلالخدمات الرقمية ل

مليون دوالر  1

أمريكي )باإلضافة 

مليون  1.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع تنمية سالسل القيمة  نفذهسيراليون )ي

 الزراعية(

عالية الو النموسريعة التوفير المدخالت )بما في ذلك البذور  .4و 2و 1الركائز 

األراضي، ودعم تحسين مراكز التجميع وإنشاء منصة  جهيزالمردود( وآالت ت

 السوق. عن معلوماتالرقمية لتكون بمثابة مستودع لإلرشاد و

مليون دوالر  1.1

 أمريكي

الصومال )مشروع قائم بذاته ينفذه معهد 

 في الصومال( التنمية والصمود

صولي إلنتاج المحلتوفير المدخالت والمعدات الثانوية  .2و 1الركيزتان 

خسائر ما بعد الحصاد إلى  صوالمعدات والتدريب لتقلي ،والحيواني والسمكي

 وتنظيم عمليات الشراء المحلية من مجموعات .وإضافة القيمةممكن أدنى حد 

 المزارعين. صغار

مليون دوالر  0.6

)باإلضافة أمريكي 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

تنفذه جنوب السودان )مشروع قائم بذاته 

 ،ألمانيا - بيطريون بال حدودجمعية أطباء 

 وهي منظمة غير حكومية(

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

ق، والتخزين، والمبردات، غالالمحكمة اإل، والصوامع، واألكياس اساتالدرّ )

وما إلى ذلك( باإلضافة إلى التدريب على تكنولوجيات اإلنتاج وممارسات 

بعد الحصاد )المحاصيل األساسية: الدخن والقمح والذرة الرفيعة  مناولة ال

 والسمسم والذرة والفول السوداني والخضروات(.

مليون دوالر  1.4

 أمريكي

الوزارة  تنفذهائم بذاته السودان )مشروع ق

 االتحادية للزراعة والموارد الطبيعية(

توفير مدخالت اإلنتاج لصغار المزارعين، بما في ذلك بذور  .3إلى  1الركائز 

الخضراوات للنساء الستخدامها في الحدائق المنزلية، باإلضافة إلى التدريب 

 ،واإلدارة الماليةما بعد الحصاد ممارسات إلنتاج ول المكيفة ممارساتالعلى 

مليون دوالر  1.7

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 
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 ونشرمحكمة اإلغالق ودعم مراكز التجميع التخزين الوتوفير أكياس 

 واإلذاعة.الرسائل النصية القصيرة  عن طريق السوقومعلومات عن اإلنتاج ال

وضخ األموال لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين لزيادة الوصول إلى 

 .اوتلقيه االئتمان والقدرة على إرسال األموال

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

الجمهورية العربية السورية: )مشروع قائم 

 بذاته ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

غيرها من والبذور و يالحيوان العلفتوفير النعاج الحوامل و .1الركيزة 

 .الزراعيةالمدخالت األساسية واألدوات 

مليون دوالر  0.6 

أمريكي )باإلضافة 

 40 000إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشرتك(

جمهورية تنزانيا المتحدة )مشروع قائم بذاته 

 تنفذه وزارة الزراعة(

المزارعين التي  صغار دعم اجتماعات التخطيط لمنظمات .4و 2و 1الركائز  

 .ت وأهداف التسويق الموسميةتُعقد قبل الموسم لتحديد المتطلبات من المدخال

ودعم شراء الحكومة لحبوب الذرة من صغار المزارعين وربط منظمات 

يتيح الحصول  حمولةلهواتف المعلى اوتطوير تطبيق بالمشترين المزارعين 

 لمدخالت والمبيعات والتدريب.ا بشأنالسوق  عن على معلومات

مليون دوالر  2

 أمريكي

مشروع دعم آلية توفير الحوافز  نفذهتوغو )ي

 لتشاطر المخاطر في التمويل الزراعي(

الري(  حزم. دعم مزارعي الخضروات بالمدخالت )بما ذلك 1الركيزة 

 والتدريب.

مليون دوالر 

 أمريكي

أوغندا )مشروع قائم بذاته تنفذه وحدة إدارة 

 مشروع الشمول المالي في المناطق الريفية(

دعم مجموعات االئتمان واالدخار المحلية من خالل تقديم  .4و 3الركيزتان 

واإلرشاد المتعلق  ،اإلدارة مجال نقدية مصحوبة بدعم بناء القدرات فيالمنح ال

 بالتكنولوجيات الرقمية )باإلضافة إلى تكاليف اإلنترنت(.

مليون دوالر 

أمريكي )باإلضافة 

 إلى

دوالر  53 000

أمريكي كتمويل 

 مشترك(

الصندوق  نفذه)مشروع قائم بذاته ياليمن 

 االجتماعي للتنمية(

محاصيل الحاجة، بتوفير المدخالت واألصول المجانية ل لقيام حسبا .1الركيزة 

 إلى جانب التدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة. ،نتاج الحيوانياإللبستنة وا

مليون دوالر  0.8

 أمريكي

ار في البرنامج المعزز لالستثم نفذهزامبيا )ي

الثروة الحيوانية ألصحاب الحيازات 

 الصغيرة(

والرسائل المتعلقة بجائحة  عن بُعدالبيطري توفير التدريب  .4و 2و 1الركائز  

، إلى جانب خدمات بيطرية أخرى. وإنشاء منصة إلكترونية للمراقبة 19-كوفيد

 مراض الحيوانية، إلى جانب حزماألالمعلومات من أجل الوقاية من وتبادل 

من األرانب والدجاج والماعز، واآلبار المجهزة بالطاقة الشمسية  اتالحيوان

مؤشر ب مرتبطتأمين لل نظامودعم تطوير  .وأقفاص األرانب ،األيديلغسل 

 الثروة الحيوانية.

مليون دوالر  1.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.4إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

إحياء نظم  برنامج إعادة نفذهزمبابوي )ي

 الري ألصحاب الحيازات الصغيرة(

، إلى جانب معدات المغذياتغنية بتوفير حزمة مدخالت  .2و 1الركيزتان  

وإنشاء روابط للمزارعين باألسواق الموثوقة  .الوقاية الشخصية األساسية

 وتعزيز اعتماد تكنولوجيات ما بعد الحصاد. ،ووسطاء الجملة

مليون دوالر  1.6

)باإلضافة أمريكي 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

 لالستجابة لجائحة  امكون تتضمنخدمت مساهمات مرفق تحفيز فقراء الريف أيضا لتوفير تمويل مشترك لمشروعات أكبر استُ مالحظة: 

دوالر أمريكي من أموال المرفق في مشروع دعم  مليون 0.7مبلغ ب قُدمت مساهمة يفوار،ففي كوت د .واليمنديفوار في كوت  19-كوفيد

ماليين دوالر أمريكي من أموال المرفق في مشروع تنمية سبل  3مبلغ ب قُدمت مساهمة ،وفي اليمن ؛عليه حديثا الموافقالطوارئ الزراعية 

 العيش الريفية القادم.
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 في مجال السياسات والتحليللدعم استعراض ل

 األنشطة البلد

 بنغالديش
على النظم الغذائية والزراعية على  19-السريعة ألثر جائحة كوفيد التقديراتمن  جولتان استُكملت

 .بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ، وذلكالصعيد الوطني

 المتعددة القومياتدولة بوليفيا 
، لتصميم القطاعتجزئة على أساس ، على نظم األغذية الزراعية 19-ألثر جائحة كوفيد تشخيص أُعد

 قطاع األغذية الزراعية في البلد على المدى المتوسط والمدى الطويل. لتعافياستراتيجية 

 البوسنة والهرسك
بالتعاون مع منظمة األغذية ، وذلك الزراعةعلى قطاع  19-دراسة بشأن تأثيرات جائحة كوفيد أُعدت

 والزراعة

 البرازيل
أثناء الجائحة، الرقميين سلسلة من الدراسات الختبار نُهج المساعدة التقنية عن بُعد واإلدماج والتسويق 

 السياسات.وضع في بها يسترشد 

 بوروندي
، 19-مشتركا ألثر جائحة كوفيد تقديراأعدت الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في بوروندي 

 باإلضافة إلى توصيات في هذا الصدد.

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

 الصين
ق األمم يبالتعاون مع فر، وذلك 19-سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد تقديرإجراء 

 المتحدة القطري

 جيبوتي
-المقبالن للوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها بشأن آثار جائحة كوفيد والتقديرستسترشد الدراسة 

 بالبيانات المستمدة من مشروعات الصندوق. 19

 على سوق العمل الريفية. 19-إجراء دراسة مع حكومة إكوادور عن أثر جائحة كوفيد إكوادور

 مصر

أجرى الصندوق ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 

على قطاع  19-الصناعية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تقديرا سريعا ألثر جائحة كوفيد

وى على مستستجابة الوطنية لالمجموعات الالمشاركة أيضا في العديد من  جرتوالزراعة. 

 والمساهمة في عدة تحليالت جارية أخرى. 19-لجائحة كوفيد تالسياسا

 إريتريا
األمم المتحدة  قيه فراأجرالسريع الذي للتقدير   قدمت منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدعم

 في إريتريا. 19: اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيدبعنوان القطري

 إثيوبيا

ساهم الصندوق في إجراء تحليل قطري مشترك مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 

العالمي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة 

 19-دتقرير األمم المتحدة بشأن األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوفي في يسترشد بهاإلنمائي، 

 في إثيوبيا.

 فيجي
بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي وشبكة منظمات المزارعين أثٍر إجراء دراسة 

 في جزر المحيط الهادي.

 غواتيماال
بدور قيادي في إعداد موجز سياساتي بعنوان: الزراعة األسرية والتغذية المدرسية، تآزر االضطالع 

 في غواتيماال. 19-جائحة كوفيدلالستجابة لفعال للتنمية المحلية وأداة 

 غينيا بيساو
، وذلك 19-األمم المتحدة لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد تقديرإعداد ثالثة فصول من 

 .بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

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

 من الجائحة.

 الهند
بالتعاون مع منظمة ، وذلك شاملال اإلغالقفي وضع ما بعد  19-ألثر جائحة كوفيد تقديرإجراء 

 .األغذية والزراعة

بالتعاون مع ، وذلك على األمن الغذائي 19-أثر جائحة كوفيد حولإصدار سلسلة من المطبوعات  العراق
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 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي

 األردن
بالتعاون مع ، وذلك على األمن الغذائي 19-إصدار سلسلة من المطبوعات بشأن أثر جائحة كوفيد

 الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها والبنك الدولي

 كينيا
سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة  تقديرمساعدة فريق األمم المتحدة القطري على إجراء 

 .19-كوفيد

جمهورية الو الديمقراطية 

 الشعبية

بالتعاون مع منظمة ، وذلك العيشوسبل  على األمن الغذائي 19-كوفيدألثر جائحة  سريعتقدير إجراء 

 .األغذية والزراعة والبرنامج العالمي لألغذية

 ليسوتو
سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة  تقديرمساعدة فريق األمم المتحدة القطري على إجراء 

 األغذية. ت السالمة الجديدة لقطاعوضع بروتوكوال عندبها  يسترشدوإجراء دراسة  19 -كوفيد

 المكسيك
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة  19-كوفيدجائحة توفير المدخالت الستراتيجية وطنية لما بعد 

 الزراعة والبنك الدولي. ميدان للتعاون في ةاألمريكيالبلدان ومعهد 

 المغرب
بالتعاون مع منظمة ، وذلك قطاع الزراعةعلى  19-صياغة دراسة اقتصادية  بشأن أثر جائحة كوفيد

 .األغذية والزراعة

 مبيقاموز
إجراء دراسات متعددة إلثراء جهود االستجابة في مجاالت الوصول إلى األسواق وإنتاج األسماك 

 والدواجن في المناطق الريفية وشبه الحضرية.والقطعان الصغيرة 

 ميانمار
 قيفربالتعاون مع ، وذلك على األمن الغذائي وسبل العيش 19-سريع ألثر جائحة كوفيد تقديرإجراء 

 األمم المتحدة القطري

 ناميبيا

 لتسترشد به بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، وذلكالفجوة الغذائية  خاص بسد تحليلب القيام

دعم قطاع  التحليالت القطرية التي يجريها فريق األمم المتحدة القطري والجهود الحكومية الرامية إلى

 الزراعة وأهداف التنمية الوطنية.

 نيجيريا
على سبل العيش القائمة على الزراعة، واألمن الغذائي  19-سريع ألثر جائحة كوفيد تقديرإجراء 

 بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، وذلك ومستويات التغذية في نيجيريا

 بابوا غينيا الجديدة

الداعم لتنسيق وتخطيط استجابة  يعتبر الصندوق عضوا نشطا في المجمع الوطني لألمن الغذائي

 ،إعداد وإصدار نشرات عن أسعار األغذيةيشارك أيضا في تمويل و ،19-وطنية لجائحة كوفيد

 .الغذائيةسياسات البالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث 

 بيرو
على توصيات ُوضعت و وإنتاجهاعلى نظم األغذية الزراعية  19-ألثر جائحة كوفيد أُعد تشخيص

 لوزارة الزراعة.مستوى السياسات 

 الفلبين

على سبل العيش الريفية وسالسل األسواق الزراعية واألمن  19-كوفيدسريع ألثر جائحة  تقديرإجراء 

وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم المتحدة بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ، وذلك الغذائي

 .للطفولة

 ساموا

بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي، وشبكة  ،إلى البياناتتستند  لألثردراسة 

ومنظمة األغذية  ،منظمات المزارعين في جزر المحيط الهادي، ومكتب اإلحصاء في ساموا

 والزراعة.

 جنوب أفريقيا
ق األمم يعلى األسر الريفية وصغار المزارعين لتوجيه عمل الحكومة وفر 19-أثر جائحة كوفيد تقدير

 المتحدة القطري.

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

 طاجيكستان

التقييم المشترك المتعدد القطاعات  ليسترشد بهتقدير قطري مشترك مسبق في القطاع الريفي، أُعد 

، وذلك الذي سيؤدي إلى إعداد إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة في البلد

 بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة

ائية، وإجراء تحليل على الزراعة والنظم الغذ 19-أثر جائحة كوفيد بشأنلألدلة  إجراء تجميع جمهورية تنزانيا المتحدة
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 على أسواق الحبوب. 19-أثر جائحة كوفيد لتقييمباستخدام بيانات األسعار 

 تونغا
مدى ضعف إمدادات األغذية والبذور في المجموعات المستهدفة لمشروع  لتقييمإجراء دراسة 

 المرحلة الثانية. –االبتكار الريفي في تونغا 

 تونس
المنتجين وسالسل القيمة الزراعية صغار على  19-إجراء دراستين بشأن أثر جائحة كوفيد

 .بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي، وذلك االستراتيجية

 تركيا

 19-جائحة كوفيد أثربشأن  ،مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تقديرإجراء 

األمم ق يجريه فري متعدد القطاعاتالثر نطاقا لأل في تقييم أوسع يسترشد به على القطاع الريفي

 .المتحدة القطري

 فنزويال البوليفارية جمهورية

 19-أنشطة االستجابة لجائحة كوفيد تسترشد بها ات والبرامجسصياغة مذكرات على مستوى السيا

المبادئ التوجيهية لمنظمة األغذية والزراعة  استنادا إلى، الحكومة وشركاء التنميةالتي تضطلع بها 

 .والتقديربشأن الرصد والتوقع 

 فييت نام

لزراعة والتنمية الريفية التابع لوزارة الزراعة والتنمية لستراتيجيات االسياسات والمساعدة معهد 

، وذلك على صغار المزارعين 19-بشأن آثار جائحة كوفيد قطريالريفية على إجراء استقصاء 

 .بالتعاون مع مصرف التنمية األسيوي

منطقة المحيط الهادي )فيجي 

وساموا وجزر سليمان وتونغا 

 وفانواتو(

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

طويلة األجل لجائحة اللمعالجة اآلثار االقتصادية  األساسيةوإشراك مجموعات اإلعالم األدوات التقنية 

 . والقيام أيضا، بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي وشركة19-كوفيد

TraSeable Solutions  يجمعفي فيجي وساموا وجزر سليمان، بإجراء دراسة تجريبية لتطبيق 

 على السلع األساسية. 19-بشأن أثر جائحة كوفيد خارجيةالمصادر مجموعة كبيرة من المن  البيانات

 


