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 تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف بشأنتحديث  -أوال

ذه الوثيقة هي التحديث السادس الذي يُرفَع إلى المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف ه -1

أحدث المعلومات عن التمويل الموافق عليه وتنفيذ قدّم . وت19-نطاقا لجائحة كوفيداألوسع واستجابة الصندوق 

لة من خالل كذلك المشروعات في إطار مرفق تحفيز فقراء الريف، و إعادة توجيه أموال عن األنشطة المموَّ

ستصدر ومثلما جرت العادة، . في مجال التحليل والسياسات للحكومات الدعم وتوفير مشروعات الصندوق،

أحدث األرقام والمعلومات عن القادمة لضمان توافر  التنفيذي ضميمة لهذا التقرير قبل دورة المجلس قريبا

 تنفيذ مرفق تحفيز فقراء الريف.

 30 بحلوللمرفق ومفّصل ل استعراض مرحلي ع الجهات المانحة للمرفق، سيُجرىوعمال باالتفاق م -2

عضاء الدول األإلى سابقا قُدمت التي  ، استنادا إلى التقاريرالمرحلي رسيقدّم هذا التقري. و2022سبتمبر/أيلول 

، 2023في عام و. دارة النتائج الخاص بالمرفقولية وفقا إلطار إ، نتائج أالتنفيذي عن التقدم المحرز المجلسفي 

بهدف من جميع تقارير إنجاز مشروعات المرفق  نهائي يتضمن النتائج والدروس المستفادةإنجاز تقرير سيُعدّ 

 عن المرفق. تقديم عرض شامل

 التمويل الموافَق عليه حتى تاريخه -ألف

مليون دوالر أمريكي متاح لمرفق تحفيز فقراء الريف، جرت الموافقة حتى تاريخه على  89.1ن أصل مبلغ م -3

مشروعات متعددة  وتسعةببلدان إفرادية، مشروعا خاصا  55لـفي المائة(  97مليون دوالر أمريكي ) 86.6

 .مليون دوالر أمريكي 22تمويل مشترك قدره إلى جانب البلدان، 

لضمان  دارةاإلإلى الجهود التي تبذلها بصورة أساسية، ويُعزى التأخير في الموافقة على األموال المتبقية،  -4

مليون دوالر  2.5. ومن أصل مبلغ الـلى الرغم من الصعوبات، عألموال إلى السياقات األكثر تحدياوصول ا

في تمويل مشروع المرفق القائم مريكي لزيادة مليون دوالر أ 1.5مبلغ ب التُِزم أمريكي المتبقي للموافقة عليه،

تحول في إلى  وال هناكالتأخير في الموافقة على تخصيص األمويُعزى جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

 اإلدارة المالية المشروع االرتكازي المرفق، بعدما منحتع الصندوق الذي يرتكز عليه التمويل من مشرو

 شروعات الصندوق.مالجولة األولى من التمويل تصنيفا دون العتبة المطلوبة ل المستخدَم للحصول على

سبتمبر/أيلول. ويخصَّص  بحلولأن يُنَجز ينبغي لالستعراض الذي الوقت الراهن في ويخضع هذا االقتراح 

في أغسطس/آب  وقد جرت الموافقة عليه بالفعلفغانستان، دوالر أمريكي ألمليون  1.1مبلغ إضافي قدره 

قبل األزمة السياسية الراهنة والعقوبات. وقد بلغ الصندوق مراحل متقدمة في استكشاف أفضل الوسائل  2021

ذين باالحتفاظ بموارد في ه دارةاإلفي البالد. وتلتزم  راهنةبهذه األموال في ضوء األوضاع الالعمل لمواصلة 

وتسعى أيضا إلى  ،19-جائحة كوفيدت به بتمر والمرتفع الذي تسبإلى مستوى الحاجة المسنظرا  البلدين

 سيُحتفَظن. وفي الوقت نفسه، اأبريل/نيس بحلولالحصول على الموافقة على األموال وفقا للترتيبات الجديدة 

د عدد من المشروعات التي  إذاأخرى في أماكن خيار إعادة تخصيص األموال ب تعذّر التوصل إلى حل. وُحدِّ

 .موال المعاد تخصيصهالتلقّي األ ، عند االقتضاء،محتملةعلى أنها جهات  وسرعة صرفها لألموالأثبتت فعاليتها 

العديد من المبالغ الصغيرة من  مجموع عنعبارة هو  المتبقي، وقدره مليون دوالر أمريكيالنهائي والمبلغ  -5

لمشروعات قائمة ذات أداء جيد في بلدان تمويل إضافي لتقديم مخصصات البلدان غير المستخدمة، سيُقَسم 

الوتيرة األسرع التي تُصَرف إلى  أبريل/نيسان. ونظرا بحلول الحصول على الموافقةعالية األولوية. ويُتوقَّع 

فإن في هذه البلدان،  19-اآلثار الشديدة والجارية لجائحة كوفيد وإلى ،المعنيةالمتلقية روعات بها أموال المش

في أوانها على الرغم من وستستكمل ، إليهحاجة تشتد العلى ثقة بأن المشروعات ستقدّم الدعم الذي  دارةاإل

 المرحلة المتقدمة التي بلغها المرفق.
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بحسب اإلقليم عليها الموافق تحفيز فقراء الريف مرفق موال أل التقريبي المحدَّث توزيعال 1ويوضح الجدول  -6

متوسطة الدخل من المنخفضة الدخل والبلدان الالتركيز منصبا على البلدان  وال يزال .البلدان دخل اتوفئ

تعاني من أوضاع التي بلدان إلى الفي المائة(  47مليون دوالر أمريكي ) 41 نحو ذهب وقد ،الشريحة الدنيا

1.هشة
 

 1الجدول 

 عليه لمرفق تحفيز فقراء الريف، بحسب فئة الدخل واإلقليمالموافق التمويل 

 (أمريكي دوالر مليون 86.6 قدره مجموع من األمريكية الدوالرات)بماليين 

  اإلقليم   تصنيف الدخل

 17.6 (20%)  آسيا والمحيط الهادي  44.5 (51%)  بلدان منخفضة الدخل

 29.6 (34%)  أفريقيا الشرقية والجنوبية  37.6 (43%) بلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا

 4.8 (6%)  أمريكا الالتينية والكاريبي  4.5 (5%)  بلدان متوسطة الدخل من الشريحة العليا

 9.6 (11%)  الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا   

 25.1 (29%)  أفريقيا الغربية والوسطى   

 احتياجات لتلبية المائة في 42 حوالي ُخصص عليه،الموافق  أمريكي دوالر مليون 86.6 مبلغأصل  ومن -7

 بما األسواق، إلى الوصول لتحسين المائة في 31، والمقبلة الزراعة لمواسم المدخالت من العاجلة المزارعين

 للخدمات الرقمية. لمائةفي ا 21و ي،الريف للتمويل المائة في 9و والنقل، التخزين ذلك في

 اوأداؤه اتالمشروعالتقدم المحرز في  -باء

 اتنفيذ المشروعت

أحرز تنفيذ جميع مشروعات المرفق الجارية تقدما مهما منذ التحديث األخير الذي ُرفِع إلى المجلس التنفيذي  -8

ُ . 2021 في ديسمبر/كانون األول . واالستعدادات جارية إلغالقها، نجزت عشرة مشروعاتوفي المجموع، أ

 نجازإل المحدد تاريخال بحلول انجازهاالصحيح نحو وإضافة إلى ذلك، تسلك جميع المشروعات المسار 

مليون  39. ومنذ التحديث األخير، ازداد المبلغ المصروف من 2022في يونيو/حزيران  المرفق اتمشروع

عة على في  72مليون دوالر أمريكي ) 62دوالر أمريكي إلى   62المائة من األموال الموافق عليها(، موزَّ

وتشمل عشرة مشروعات لم تصرف أمواال في السابق، . الموافق عليها 64وعات المرفق الـمشروعا من مشر

إعداد العديد  يجري حالياوعالوة على ذلك، . 2021جرت الموافقة عليه في أواخر عام  واحدا فقط ومشروعا

وصوال عمل للمواصلة الصندوق مع  سيواصل ارتفاعهمبلغ المصروف من طلبات السحب، مما يعني أن ال

 .المرفق انجازإلى تاريخ 

خالل التقييمات التي المبالغ التي ستُصَرف في المرحلة المقبلة، وإلى المعلومات التي ُجمعت من واستنادا إلى  -9

ال تزال على شروعات مللالعظمى على ثقة بأن الغالبية  دارةاإلفإن األفرقة القطرية، تُجرى كل شهَرين مع 

التاريخ النهائي إلنجاز  دارةاإلوقد حددت . 2022يونيو/حزيران  30 بحلولالمسار الصحيح نحو إنجازها 

، 2022سبتمبر/أيلول  30في التاريخ المحدد إلنجاز المرفق في يونيو/حزيران، بدال من  مشروعات المرفق

 ارةداإلالمشروعات وقتا إضافيا. ولكن فيها تتطلب التي مزيد من الوقت للحاالت االستثنائية الكي يتسنى 

حافظة المرفق بتأن شديد تجنبا للتأخير في التنفيذ، مع رصد أسبوعي إضافي لجميع تواصل رصد 

وتيرة رصد تعزيز  واصليتوسعدل. دون الم لديها حجم صرفالمشروعات، ومتابعة للمشروعات التي 

 إنجاز المرفق. هذه مع اقترابافظة الح

 ألثر لسريعة جارية تقديرات 

                                         
: 2021الصادرة عن البنك الدولي للسنة المالية  اتاستنادا 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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 ةالثالث ن المستوياتالبيانات المتاحة بشأ 2022في سبتمبر/أيلول عن التقدم المحرز  المرحلي التقرير سيعرض -10

( 3الخدمات؛ ) وتقديم النطاق( 2؛ )اإلنمائيةنتائج ال( 1: )للمرفقإطار إدارة النتائج  فيالمدرجة للمؤشرات 

إلى النتائج النهائية للحافظة  2023تقرير اإلنجاز في يونيو/حزيران وسيتضمن . نة التشغيليتيفعاليالكفاءة وال

 بأكملها.

التتبع الداخلية. وإضافة إلى ذلك، من خالل نظم  باستمراروتُجَمع بيانات مؤشرات المستويَين الثاني والثالث  -11

جمع البيانات األولية المطلوبة  حاليا علىأيضا العمل جار فإن ، إلى نقطة االنجازمشروعات ومع بدء وصول ال

العيّنة  مشروع األول. وقد أُنِجز مؤخرا تقديرللمستوى "األثر"  وضع تقريرنة من المشروعات من أجل لعيّ 

 وستجري مشاركةالتقرير. استكمال  حاليا، ويجري وتقدير األثر البحوث شعبةوتي بدعم من في جيب األول

تعتزم ، ذُكرريل/نيسان. ووفقا لما أبأوائل يُنَشر في سالتقرير الذي المعتادة لهذا الضميمة  كجزء منالنتائج 

، يُتوقَّع وبشكل عامفي سبتمبر/أيلول.  شروعات العيّنة في التقرير المرحلينتائج مزيد من م مشاركةاإلدارة 

 هابعض وسيجري االنتهاء منمايو/أيار، بحلول جمع البيانات في أكثر من نصف مشروعات العيّنة  يبدأأن 

 .تُدَرج في التقريرولذلك سل، حلول سبتمبر/أيلوب

 أنشطة إدارة المعرفة

، ينفقراء الريفالفي  ر متناسبللتحديات العالمية المحتملة التي تؤثّر على نحو غي التصدي بفعاليةمن أجل  -12

من مرفق تحفيز  الدروس المستفادةاستخالص  فإنعلى الصمود في وجه الصدمات المستقبلية،  تهمقدردعم لو

في زيادة ، خالل تنفيذ المشروعات وإنجازها الصندوق، منوسيواصل . أمر حيوي وإدماجها فقراء الريف

 الدروس.استخالص تركيزه على 

لهذا  ةيمنتجات المعرفالالعديد من  بإعداد، للمرفقدارة المعرفة الصندوق، بتوجيه من استراتيجية إ اموق -13

في  19-عن جائحة كوفيد تعلمالومذكرات ، تعلمال أحداثو خارجية،الداخلية والمدّونات ال ذلك بما فيالغرض، 

المرفق  تعلم نظمهلحدث لهو  وأحدث مثال على ذلكمجاالت مثل الزراعة الرقمية والخدمات المالية الشاملة. 

ورّكز هذا الحدث على استخالص الدروس  الجارية. طار سلسلة من األحداثفي إ 2022في يناير/كانون الثاني 

المبادرات  هستخدام هذالسبل ايجاد على من بعض المشروعات المتعددة البلدان التي نُفِّذت من خالل المرفق، و

 لألزمات في المستقبل. كفاءة وتعاوناأكثر  توفير استجاباتللمساعدة على  المتعددة البلدان

الضوء على الدروس ذات  ،ي مشروعات المرفقبين موظفي الصندوق ومنفذ تي جرتال ةقشانمال توسلّط -14

في  تسّجل، المشروعات اإلقليمية أنبستنتاج الهذه الدروس افي استكشافها. وشملت من أجل التوسع  الصلة

ك من خالل التتبع ذل ة )جرى التثبت منمشروعات البلدان اإلفراديب ، وتيرة أسرع في الصرف مقارنةالمعدل

المعرفة بين البلدان. وإضافة إلى ذلك، كشفت  حوار السياسات وتبادلعلى نحو فعال  يسرتالداخلي(، وأنها 

ومستدامة  مرنة المزارعين، وسائلمنظمات  ، ال سيماةثالث أطراف من منفّذوناليوفّر قشات كيف يمكن أن انمال

 ترافق هذا الحدث. وكانت هذه التجارب متشابهة في سياقات التنفيذ المختلفة. والطوارئحاالت  خاللللتدخل 

  2مؤخرا على الموقع الشبكي للصندوق.جرت مشاركتها  تعلم مع مذكرة

 19-كوفيد لجائحة لالستجابة ىخرأأشكال دعم  -ثانيا

على مشروعين طارئين  19-الصندوق لالستجابة لجائحة كوفيد اي قدّمهشتملت أشكال الدعم األخرى التا -15

الثالثة القوي للنافذة ز يتركالأيضا ينصب . وإضافة إلى ذلك، وغانا في كوت ديفوار كبيرين يجري تنفيذهما

                                         
: 2022لالطالع على مذكرة التعلم الخاصة بحدث التعلم لشهر يناير/كانون الثاني  2

-6a92-57dd-473d-/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30dhttps://www.ifad.org/documents

4cc1cc9b0518?t=1646654382706.  

https://www.ifad.org/documents/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30d-473d-57dd-6a92-4cc1cc9b0518?t=1646654382706
https://www.ifad.org/documents/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30d-473d-57dd-6a92-4cc1cc9b0518?t=1646654382706
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على االستجابة لجائحة ، بين الصين والصندوق ب والتعاون الثالثيلتعاون بين بلدان الجنوالجارية لمرفق ا

جمهورية وكينيا ورواندا وطاجيكستان و امنح ألفغانستان وكوبقديم تعلى هذه النافذة وافقت قد ، و19-كوفيد

مزارع  2 800 المثال، سبيل على تستهدف المنحة التي تغّطي كينيا ورواندا،و .ا الغرضالمتحدة لهذ تنزانيا

، من 19-جائحة كوفيدلتعافي من ادعم  عة من أوجهمجموحبوب من أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل 

 بين البلدين.المبتكرة رفة بشأن الحلول الزراعية منصة رقمية لتعزيز نقل المع ضمنها

تنفيذ لمترتبة عن وفي حين أنه لم يوافَق على إعادة توجيه إضافية لألموال منذ التحديث األخير، بدأت النتائج ا -16

بالظهور. فعلى سبيل المثال، تمكن الصندوق، من خالل  2021-2020في الفترة  إعادة توجيه مبالغ كبيرة

تحسين و كي عن طريق برنامج التدريب الحرفيمريدوالر أ 560 000استخدام أموال معاد توجيهها بقيمة 

األشغال العامة، مما مخططات شاب ريفي وتوظيفهم في  2 500اإلنتاجية الزراعية في مدغشقر، من تدريب 

ذلك مصدر دخل ضمن وقد لمزارعين المحليين. صالح الالمروية  هكتارا من األراضي 150 على تنميةعد سا

دعم لالطويلة األمد  امجنأهداف البرفي الحفاظ على وسيساعد  ،19-حة كوفيدجائ مستفيدين على الرغم منلل

 .على المسار الصحيح سبل عيش الشباب الريفيين

التمويل المشترك من شركاء آخرين من أجل الدعم الطارئ  لتعبئةواستُخِدمت أيضا األموال المعاد توجيهها  -17

على تقديم مبلغ إضافي  2021. فعلى سبيل المثال، وافق االتحاد األوروبي في عام 19-لالستجابة لجائحة كوفيد

برنامج مليون دوالر أمريكي من خالل  15إعادة توجيه ر أمريكي كتمويل مشترك، بعد مليون دوال 15قدره 

 لتزويد عمالء التمويل 2020ثيوبيا في عام في إ )المرحلة الثالثة ( التابع للصندوقريفيةالوساطة المالية ال

يُتوقّع أن المبادرة المشتركة، و. ويجري حاليا تنفيذ هذه ديونهمسداد وتأجيل بالدعم بالسيولة البالغ الصغر 

 مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة. 1.5نحو  ، عند إنجاز المبادرة،المجمعةاألموال يستفيد من 

، فيما يتعلق بالدعم أيضا ا وعلى المستوى اإلقليميبلد 46في  وجارية ومنجزةمقررة دراسات هناك ، حالياو -18

هذه (. وتُجرى غالبية عنها ةعام لمحةعلى ع الملحق الثاني لالطال)انظر في مجال السياسات والتحليل 

مم المتحدة، ، ومنظمة األغذية والزراعة لألة القطرية التابعة لألمم المتحدةفرقاألالدراسات بالتعاون مع 

ويرّكز معظمها على إجراء تقديرات سريعة لألوضاع في  ية العالمي ووكاالت إنمائية أخرى.وبرنامج األغذ

 النساء والشباب.تواجه القطاع الزراعي أو الريفي، مع التركيز في أغلب األحيان على التحديات التي 

ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة األمم  وعلى سبيل المثال، تعاون الصندوق -19

الحصائل على يحسن زراعة أن لتقدير كيف يمكن لالستثمار في ال دراسة نُشرت مؤخرا،، في المتحدة للطفولة

وتأمين سبل عيش بديلة للسكان الريفيين، وتعزيز االكتفاء الذاتي الغذائي واالقتصادي، ، مستوى الصحة

المحيط الهادي. وفي إطار استجابة األمم  إقليم وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات الخارجية في

على النظم الغذائية في جزر المحيط الهادي، يقدّم هذا التقرير  19-المتحدة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد

 اإلجراءات الرئيسية الالزمة ويحدد، 19-لتحديات األمن الغذائي والتغذية قبل جائحة كوفيدموحدا تحليال 

الطويل، واالستعداد على نحو والمتوسط األجلين في للتعافي تخطيط ب واالستنارةنة، لالستجابة لآلثار الراه

الجزرية دول التي تواجهها الال سيما تلك  -التحديات اإلنمائية الشاملة ويتضمن أفضل لألزمات المستقبلية. 

 3من خالل النظم الغذائية. 19-بعد جائحة كوفيد في مرحلة ما ، مع التركيز على التعافيالنامية الصغيرة

                                         
على األمن الغذائي والتغذية ركزت على فيجي وساموا وجزر  19-غالبية التقديرات والتقارير المتاحة علنا بشأن آثار جائحة كوفيد 3

وفانواتو وتونغا وتوفالو، ولكن ُجمعت معلومات أقل عن البلدان الجزرية األخرى في المحيط  إلى كيريباس عدد قليل منهاسليمان. وتطرق 

الهادي. وليست بابوا غينيا الجديدة مدرجة في نطاق هذا التقرير. 

-595f-e003-https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf/650af032

8c45f7197c7c?t=1644853380565-12ea 

https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf/650af032-e003-595f-12ea-8c45f7197c7c?t=1644853380565
https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf/650af032-e003-595f-12ea-8c45f7197c7c?t=1644853380565
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والتعافي  19-جائحة كوفيدلالستجابة لالجاري مع صندوق األمم المتحدة العمل  -ثالثا

 من آثارها

لالستجابة تمويل من صندوق األمم المتحدة المشروعات حصلت على  خمسةارك الصندوق حتى تاريخه في ش -20

لم تتمكن وع سادس في البرازيل، ولكن مرتقب تنفيذ مشروكان من الا. والتعافي من آثاره 19-جائحة كوفيدل

من تعبئة الموارد الالزمة. وعلى سبيل التذكير، تشمل المشروعات  ، لألسف،وكاالت األمم المتحدة المشاِركة

في كل من واحدا ، مشروعا التنفيذي سابقة ُرفِعت إلى المجلسالخمسة التي جرت مناقشتها في تحديثات 

فرص للتعاون  البحث عن ويواصل الصندوقالمحيط الهادي. إقليم فييت نام، ومشروعين في إسواتيني وبنما و

 عن أوجه تآزر مع المرفق. بحثا ابعة لألمم المتحدة وشركاء آخرينالقطرية الت مع األفرقة
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 عليهاالموافق مرفق تحفيز فقراء الريف مشروعات مقترحات عن  ةعام لمحة

 تاريخه عليها حتىالموافق تحفيز فقراء الريف  مشروعات مرفقلملخص 

 البلدانمتعددة ال شروعاتالم

)مشروع  4بلدان 8 :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  1.5الركيزة 

منظمات  نفذهاأو ت فيهاتتوسط الخاص القطاع القطاع العام وفي المنتجين 

 المزارعين.

دوالر  امليون

 أمريكي

الغربية أفريقيا الشرقية والجنوبية، وأفريقيا 

)مشروع قائم بذاته  6بلدا 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 البذور الرائدة لمؤسساتفرعية 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(

والنيجر )مشروع قائم  بوركينا فاسو ومالي

 Réseau Billitalتنفذه شبكة بذاته 

Maroobé ،  وهي شبكة لمنظمات

 )المزارعين

وتزويد منظمات الرعاة  ،عبر الحدودالتركيز على المناطق  .4و 1الركيزتان 

 ،والرعاة الزراعيين بالعلف الحيواني والبذور المدعومة والخدمات البيطرية

 أيضا سيساعد المشروعو .(للفقراء جداوتوفير األبقار والمجترات الصغيرة )

 ،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 Developmentتنفذه منظمة 

الهواتف على إسداء المشورة الزراعية المخصصة من خالل تطبيق  .4الركيزة 

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

إلى  وصولوالالزراعية لتحسين الممارسات  الكلفةمنخفضة المشورة ال

 األسواق.

مليون دوالر  3.2

أمريكي )باإلضافة 

مليون  1.7إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك

ونصف مليون 

دوالر من المنح 

 (العادية

ماليين دوالر  3 ،األراضيلتجهيز مدخالت ورأس المال العامل توفير ال .4و 2و 1الركائز  كيريباسوالمحيط الهادي: فيجي  إقليم

                                         
 وفييت نام.  وسري النكا، ،وباكستان، والفلبينطية الشعبية، ومنغوليا، ونيبال، وجمهورية الو الديمقرا ئمة الكاملة للبلدان: كمبوديا،القا 4
( تيسير الوصول إلى األسواق؛ 2( توفير المدخالت واألصول األساسية لإلنتاج؛ )1فيما يلي: ) تحفيز سكان الريف تتمثل ركائز مرفق 5

يم المعلومات المتعلقة بالزراعة من ( تقد4؛ )للسكان الريفيين الفقراء( األموال الموجهة للحفاظ على الخدمات واألسواق وفرص العمل 3)

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

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

 وجمهورية تنزانيا المتحدة.
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انواتو وساموا وجزر سليمان وتونغا وف

تنفذه وحدات إدارة )مشروع قائم بذاته 

المشروعات في مشروعات الصندوق في 

 كل بلد من هذه البلدان( 

دعم و .بعد الحصادما  التخزين/التجهيزووالتدريب ألغراض اإلنتاج  والمعدات

ودعم الحكومات في جمع  ،19-كوفيدجائحة سالسل اإلمداد الملتزمة بقواعد 

وتيسير  .الضعفوأوجه على األمن الغذائي  19-كوفيد جائحة البيانات عن آثار

 .الصغيرة للمؤسساتوغيرها من أشكال الدعم  توفير خدمات تنمية األعمال

لنشر  19-كوفيدجائحة المشروع أيضا منصات ولوحات مكرسة لئ وسينش

التي  البياناتو ةاآلنيالمعلومات عن المعالم البارزة للتقدم وبيانات المخرجات 

إنتاج األغذية  بشأنالخارجية مصادر مجموعة كبيرة من المن جمعت 

 مختبرة لروابطالرقمية الحلول الالمشروع أيضا تطوير وسيدعم  .واستهالكها

 ؤسساتات التجارة اإللكترونية للمبما في ذلك منص) وتوسيع نطاقها السوق

  .في مجال التغذية التوعيةووالمشورة الزراعية  (الصغيرة والمتوسطة

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 

 .األعمالية لضمان استمرارية ت الرقمبالتكنولوجيا

مليون دوالر  2.3

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

ددة القوميات والسلفادور دولة بوليفيا المتع

 والمكسيكوغواتيماال  وهندوراس وهايتي

تنفذه  )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 ،ينالمنتجين الريفي

 النساء والشباب والشعوب األصلية.

مليون دوالر  2.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.7إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

بالغة الصغر والصغيرة الالمؤسسات 

والمتوسطة في أفريقيا الشرقية: بوروندي، 

رواندا، وجنوب السودان، وأوغندا وكينيا، و

العبور هيئة تنسيق )مشروع قائم بذاته تنفذه 

 (شماليلوالنقل في الممر ا

على طول الممر الحدودية تحسين االستجابة لالختالالت التجارية  :2الركيزة 

الحدودية؛ وتدريب األنظمة الشمالي من خالل التبادل الفعال للمعلومات وتنسيق 

بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة لزيادة المنظمات المزارعين والمؤسسات 

؛ وتقديم الدعم اللوجستي ودعم التخزين لمنظمات ية الجماعيةالقدرة التفاوض

بالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة )بما يشمل إنشاء الالمزارعين والمؤسسات 

 مراكز تجميع ريفية(.

دوالر  امليون

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.6إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

 الخاصة ببلد واحد المشروعات

 ةوحد تنفذهأفغانستان )مشروع قائم بذاته 

المجتمعي للزراعة للمشروع إدارة المشروع 

 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.

دوالر  امليون

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.3إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع تنمية زراعة أصحاب  هينفذأنغوال )

الحيازات الصغيرة وإضفاء الطابع التجاري 

 (اسول وهويالزوانعليها في محافظتي ك

مع  ال،ومنجأسمدة و ابذورتوفير حزم مدخالت تتضمن  .2و 1الركيزتان 

 19-بجائحة كوفيد التوعيةو ،المياه وجمع ،التدريب على الممارسات الزراعية

 لصناعة صابونلمجموعات الشباب أيضا  أولي رأسمال توفيرو. والتغذية

وتنظيم معارض  ،اإلذاعة عن طريقوتوفير معلومات عن السوق  ،اليدين

كمامات  توزيعأيضا و .وتوفير التدريب على التسويق والتفاوض ،تجارية ريفية

 نساء محليات. من صنع

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(
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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.

دوالر  امليون

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.2إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

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.لما  التجهيز

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

السوق خالل موسم الجفاف. وإنشاء منصة تسويق رقمية ومركز اتصال 

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  ابذور ضمت مدخالت حزمتوفير . 2و 1الركيزتان 

على ممارسات التدريب إضافة إلى حماية النباتات خالل الموسمين التاليين؛ 

 والسوق. الطقساإلنتاج؛ ومعلومات عن 

مليون دوالر  1.5

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.3إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج الخدمات الزراعية  نفذهكمبوديا )ي

المعنية باالبتكارات والقدرة على الصمود 

 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 

 المنح العادية(

برنامج تشجيع  نفذهالكاميرون )ي

 الزراعية الرعوية للشباب(المشروعات 

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)

 ،دعم مجموعات المزارعين للمشاركة في اإلنتاج الجماعيأيضا و الجرارات.

 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 

 رواد األعمالالشباب الريفيين وومزارعي البذور ومنتجي الثروة الحيوانية 

تقديم الدعم اللوجستي لنقل المنتجات أيضا سالسل القيمة المختارة. و دادامتعلى 

جماعية دعم لتنظيم مبيعات الالزراعية إلى مراكز التجميع واألسواق، وتوفير 

 والتعبئةوتوفير المعلومات التقنية والتدريب التقني لتحسين قدرات التخزين 

مليون دوالر  1.8 

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(
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 والتسويق.

برنامج دعم تنمية  ينفذهكوت ديفوار )

 سالسل القيمة الزراعية(

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

توفير أيضا و. منتجي األرز منظماتلالجرارات الصغيرة، ودعم النقل 

 .واسعةبما في ذلك إجراء حملة تلقيح  ةالحيوانيالخاصة بالثروة مدخالت ال

مليون دوالر  0.6 

 أمريكي

مشروع دعم إنتاجية  نفذهجزر القمر )ي

 المزارع األسرية وقدرتها على الصمود(

مؤسسات البحوث . توفير المدخالت والتدريب، بالشراكة مع 2و 1الركيزتان 

أيضا واستخدام األصناف المحسنة. و المحاصيل أجل تدويرالمحلية، من 

لتخزين والمبيعات والنقل في المناطق ل المختارةالسوقية التحتية  يةالبنتحديث 

 الريفية وشبه الحضرية.

مليون دوالر  0.7

 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  1

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.3إلى 

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 المكيفةوالتدريب على 

 السوق. عن معلوماتالخالل توفير وسائل النقل وتحسين األسعار ونظم 

مليون دوالر  1.2

أمريكي )باإلضافة 

كتمويل  0.2إلى 

 مشترك(

توفير مدخالت مختلفة لمنتجي المحاصيل والثروة الحيوانية  .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 ندوق األمم المتحدة والزراعة/برنامج األغذية العالمي الممول من ص

المدخالت  بتوفير المشروع وسيقوم. آثارها والتعافي من 19-جائحة كوفيدل

 وتعزيز رأسمالي للبائعين وتقديم دعم النقل تكاليف ودعم السوقروابط  وتعزيز

 .19-عية بجائحة كوفيدالتو

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 

 سلعالنقد مقابل العمل، ودعم تخزين ال برامجولمدخالت؛ للحصول على ا

 التوعية.في مجال ونقلها، وتوفير معدات الحماية، والتدريب 

مليون دوالر  2.2

 أمريكي

مليون دوالر  0.4الخنازير المزارعين من مربي و تربية الدواجندعم تعاونيات  .1الركيزة مشروع التنمية الزراعية  )ينفذهغابون ال
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( غيرها من المعداتو حظائرف والعالواألغنام بالمدخالت )بما في ذلك األ المرحلة الثانية( –والريفية 

 المكيفة واإلدارة المالية.والتدريب على ممارسات اإلنتاج 

أمريكي )باإلضافة 

 49 000إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج صمود المنظمات نفذه غامبيا )ي

ألغراض الزراعة التحولية ألصحاب 

 الحيازات الصغيرة(

. التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق 4إلى  1الركائز 

الخضروات، وتوفير المدخالت الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية 

والتحويالت النقدية الرقمية؛ ودعم النقل اآلمن والصحي إلى األسواق وتوفير 

عمل جميع الجهات الفاعلة في السوق. إمكانية المعدات لضمان استمرار 

 عن معلوماتاللتوفير  حمولةبيق متعدد األغراض للهواتف الموتطوير تط

 لتدريب واستخدامات أخرى.االسوق و

مليون دوالر  0.6

 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

، حماية، إلى جانب معدات اإلنتاج والمن 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.

دوالر مليون  1.2

 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 المتعلقةالسوق والعرض والطلب 

مليون دوالر  0.8

 أمريكي

كينيا )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

 مصايد األسماكالزراعة والثروة الحيوانية و

 والتعاونيات(

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

رقمية عن الطقس والمعلومات ال المكيفةللمدخالت والتدريب على الممارسات 

 في مجال دعمالتيسير التسويق الجماعي وتوفير أيضا و .وتقنيات تعزيز اإلنتاج

 وربط المزارعين بمنصات السوق الرقمية.، التخزين

مليون دوالر  1.9

أمريكي )باإلضافة 

مليون  1.5إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع نفذه لبنان )مشروع قائم بذاته ي

الذكية مناخيا: تعزيز قدرة الزراعة 

المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان، 

الذي يموله صندوق التكيف ويشرف عليه 

 الصندوق(

، بما في ذلك األغطية محاصيل الدفيئةتوفير المدخالت لمنتجي  .1الركيزة 

 مياه األمطار. جمعالبالستيكية ل

مليون دوالر  0.2

 أمريكي

بذاته تنفذه وزارة ليسوتو )مشروع قائم 

الزراعة والرابطة الوطنية لمزارعي 

 الصوف والموهير في ليسوتو(

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

 .جودتهاو عانعلى حجم القط ااإلنتاج لتغذية الحيوانات حفاظ

مليون دوالر  0.7

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 

كي دوالر أمري

 كتمويل مشترك(

مدغشقر )مشروع قائم بذاته تنفذه وزارة 

الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد 

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

صندوق متجدد لمنظمات المزارعين لتمكينهم من إجراء مبيعات جماعية 

مليون دوالر  1.8

أمريكي )باإلضافة 
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إنشاء منصة رقمية للمعلومات عالوة على  ،ةلمناطق الحضرية وشبه الحضريل األسماك(

 .األسعار وفرص السوق بشأن

 000 59إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

برنامج اإلنتاج الزراعي  نفذهمالوي )ي

 المستدام(

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

وتزويد الحكومة بخدمات اإلرشاد اإللكترونية والدعم العتماد البذور  الخاص؛

وتوفير  .التي تنتجها منظمات المزارعين باستخدام نظام رقمي لزيادة الكفاءة

السوق والمساعدة في تحديد أسواق للمحاصيل ونقل المنتجات  عنمعلومات 

 .الماشيةلنقل وتنفيذ برنامج  .لتجميعاإلى السوق و

مليون دوالر  1.4

أمريكي )باإلضافة 

 69 000إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

مشروع التدريب المهني لشباب  نفذهمالي )ي

 الريف، ودعم العمالة وريادة األعمال(

الصغيرة  مؤسسات. تقديم الدعم للشباب العاملين في ال4إلى  1الركائز 

على القروض التي  الفوائدوالمتوسطة، بما في ذلك دعم تكاليف إعادة جدولة 

 وتقديم .ثالثة أشهرلوتوفير مدخالت  ،بالغ الصغرالتقدمها مؤسسات التمويل 

ومشاركة المعلومات  ةالممارس تمعاتالسوق من خالل تعزيز مج عن معلومات

 .واتسابتطبيق  من خاللوالمشورة التقنية  يةفرص التسويقبال الخاصة

مليون دوالر 

 أمريكي

مشروع اإلدارة المستدامة  نفذهموريتانيا )ي

للموارد الطبيعية والمعدات المشاع وتنظيم 

 المنتجين الريفيين(

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

تدريب على وخدمات بيطرية ودعم تقني و، ةالحيوانيخاصة بالثروة ومدخالت 

توفر المدخالت والخدمات البيطرية ومعلومات  بشأنالمعلومات  تقديمو .اإلنتاج

 المنصات الرقمية.ووالرسائل النصية  اإلذاعةعن طريق السوق 

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 ال ةذات الغلو مصممة خصيصا، بما في ذلك البذور المقاومة لتغير المناخ

 القيمة الغذائية العالية.واألمد قصيرة وال

مليون دوالر  0.9

أمريكي )باإلضافة 

مليون  1.3إلى 

دوالر أمريكي من 

األموال المعاد 

توجيهها من 

برنامج التأقلم مع 

 تغير المناخ ودعم

 األعمال الزراعية(

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

 .والتدريب على اإلنتاج ،الصمود والتحفيز الزراعيالقادرة على مدخالت ال

 قائمة للتسويق اإللكتروني.المنصة الالمزارعين بربط و

دوالر مليون  1.1

 أمريكي
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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

مشروع إدارة األراضي  نفذهفلسطين )ي

 والموارد لمواجهة تغير المناخ(

ودعم تجميع  المنتجين صغار توزيع البذور واألسمدة على .2و 1الركيزتان 

 المحاصيل وربط المزارعين بالمشترين.

مليون دوالر  0.6

أمريكي )باإلضافة 

 000 60إلى 

دوالر أمريكي 

 مشترك(كتمويل 

بابوا غينيا الجديدة )مشروع قائم بذاته تنفذه 

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 

المزارعين القرويين الجاري، وتوفير رأس المال العامل لمشغلي النقل سوق 

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(

توفير بذور الذرة والفاصولياء والبطاطا إلى جانب األسمدة،  .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 الي ذلك البذور توفير المدخالت )بما ف .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 

 التنمية والصمود في الصومال(

صولي إلنتاج المحلتوفير المدخالت والمعدات الثانوية  .2و 1 الركيزتان

خسائر ما بعد الحصاد إلى  صوالمعدات والتدريب لتقلي ،والحيواني والسمكي

 وتنظيم عمليات الشراء المحلية من مجموعات .وإضافة القيمةممكن أدنى حد 

 المزارعين. صغار

مليون دوالر  1.7

أمريكي )باإلضافة 

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، غال، والصوامع، واألكياس المحكمة اإلاساتالدرّ )

وما إلى ذلك( باإلضافة إلى التدريب على تكنولوجيات اإلنتاج وممارسات 

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

مليون دوالر  1.4

 أمريكي



EB 2022/135/R.17 الملحق األول 

13 

 والسمسم والذرة والفول السوداني والخضروات(.

الوزارة  تنفذهالسودان )مشروع قائم بذاته 

 االتحادية للزراعة والموارد الطبيعية(

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

وات للنساء الستخدامها في الحدائق المنزلية، باإلضافة إلى التدريب الخضر

 ،ما بعد الحصاد واإلدارة الماليةممارسات إلنتاج ول المكيفة ممارساتالعلى 

 ونشرمحكمة اإلغالق ودعم مراكز التجميع التخزين الوتوفير أكياس 

 واإلذاعة.الرسائل النصية القصيرة  عن طريق السوقومعلومات عن اإلنتاج ال

 الحصول علىوضخ األموال لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين لزيادة 

 .وتلقيها االئتمان والقدرة على إرسال األموال

دوالر مليون  1.7

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

 كتمويل مشترك(

الجمهورية العربية السورية: )مشروع قائم 

 بذاته ينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي(

غيرها والبذور إلى جانب  يالحيوان العلفتوفير النعاج الحوامل و .1الركيزة 

 .المدخالت األساسية واألدوات الزراعيةمن 

مليون دوالر  0.5

أمريكي )باإلضافة 

 40 000إلى 

دوالر أمريكي 

 (ترككتمويل مش

جمهورية تنزانيا المتحدة )مشروع قائم بذاته 

 تنفذه وزارة الزراعة(

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

 .التسويق الموسمية تُعقد قبل الموسم لتحديد المتطلبات من المدخالت وأهداف

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(

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

واإلرشاد  ،اإلدارة مجال بناء القدرات في بمساعدة فينقدية مصحوبة المنح ال

 المتعلق بالتكنولوجيات الرقمية )باإلضافة إلى تكاليف اإلنترنت(.

دوالر  2.1

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(

برنامج إعادة إحياء نظم  نفذهزمبابوي )ي

 الري ألصحاب الحيازات الصغيرة(

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

باألسواق الموثوقة  وإنشاء روابط للمزارعين .الوقاية الشخصية األساسية

 وتعزيز اعتماد تكنولوجيات ما بعد الحصاد. ،ووسطاء الجملة

ر مليون دوال 1.6

أمريكي )باإلضافة 

مليون  0.1إلى 

دوالر أمريكي 

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

ق في مشروع دعم دوالر أمريكي من أموال المرف 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 العيش الريفية. 3مبلغ ب قُدمت مساهمة ،وفي اليمن ؛الطوارئ الزراعية
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 في مجال السياسات والتحليللدعم عن ا ةعام لمحة

 األنشطة البلد

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

 .بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ، وذلكالصعيد الوطني

دولة بوليفيا المتعددة 

 القوميات

، 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 

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

 وفي عمليات المشروعات. السياساتوضع في بها سترشد يُ 

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

 باإلضافة إلى توصيات في هذا الصدد.

 كوت ديفوار
إلى تفاقم  19-للمساعدة على ضمان أال تؤدي جائحة كوفيد ودراسةتحليل يجري العمل على إعداد 

 أزمة أسعار اللحوم في البلد.

 الصين

األمم  أفرقةبالتعاون مع ، وذلك 19-سريع لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد تقديرإجراء 

عن  ةنجز مذكروأ وأجرى الصندوق أيضا تقديرا ألثر الجائحة على االقتصاد الريفي، .ةالمتحدة القطري

 هذا الموضوع. الدراسة التحليلية التجميعية بشأن علىالسياسات  المترتبة في ثاراآل

 إكوادور
صغار المنتجين. مع التركيز على في اإلكوادور الزراعة على  19-عن أثر جائحة كوفيد أجري تحليل

 وأُطلعت حكومة إكوادور على النتائج.

 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

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

 والمساهمة في عدة تحليالت جارية أخرى. 19-لجائحة كوفيد

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

 في إريتريا. 19: اآلثار االجتماعية االقتصادية لجائحة كوفيدبعنوان القطري

 إثيوبيا

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

سترشد يُ ومنظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

 في إثيوبيا. 19-ديتقرير األمم المتحدة بشأن األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة كوف في به

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

 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

 العراق
بالتعاون مع ، وذلك على األمن الغذائي 19-أثر جائحة كوفيد حولإصدار سلسلة من المطبوعات 

 .ا والبنك الدوليممن روما مقرا له انتتخذ اللتين الوكالتين
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 األردن
بالتعاون مع ، وذلك على األمن الغذائي 19-كوفيدإصدار سلسلة من المطبوعات بشأن أثر جائحة 

 .ا والبنك الدوليممن روما مقرا له انتتخذ اللتين الوكالتين

 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-ألثر جائحة كوفيد سريعتقدير إجراء 

 .األغذية والزراعة والبرنامج العالمي لألغذية

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

 األغذية. وضع بروتوكوالت السالمة الجديدة لقطاع عندبها  سترشديُ وإجراء 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 على قطاع الزراعة 19-جائحة كوفيدصياغة دراسة اقتصادية بشأن أثر 

 .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-ألثر جائحة كوفيدسريع  تقديرإجراء 

 .األمم المتحدة القطري

 ناميبيا

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

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

 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

 باكستان

لدعم التعافي من جائحة  2021سات قبل نهاية عام ايعمل الصندوق على وضع عدة مذكرات في السي

 مل مع البنك الدولي ومصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة األغذية والزراعةاعفريق في إطار  19-كوفيد

 والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

 بابوا غينيا الجديدة

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

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

 .الغذائيةسياسات الالمعهد الدولي لبحوث 

 بيرو

 19-ألثر جائحة كوفيد تشخيص أُعدبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي، 

 لوزارة الزراعةعلى مستوى السياسات توصيات  وُوضعت وإنتاجهاعلى نظم األغذية الزراعية 

 ووزارة االقتصاد والمالية.

 الفلبين

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

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

التقييم المشترك المتعدد القطاعات الذي  ليسترشد بهتقدير قطري مشترك مسبق في القطاع الريفي، أُعد  طاجيكستان
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، وذلك مجال التنمية المستدامة في البلدسيؤدي إلى إعداد إطار األمم المتحدة الجديد للتعاون في 

 .بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة

 جمهورية تنزانيا المتحدة
على الزراعة والنظم الغذائية، وإجراء تحليل باستخدام  19-أثر جائحة كوفيد بشأنلألدلة  إجراء تجميع

 على أسواق الحبوب. 19-أثر جائحة كوفيد لتقييمبيانات األسعار 

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

 المرحلة الثانية. –الريفي في تونغا 

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

 .األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدوليبالتعاون مع منظمة ، وذلك االستراتيجية

 تركيا

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

األمم ق يجريه فري متعدد القطاعاتالثر نطاقا لأل أوسع في تقدير سترشد بهيُ  على القطاع الريفي

 ، ويُنَشر قريبا.القطريالمتحدة 

 فنزويال البوليفارية جمهورية

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

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

 .والتقديرالرصد 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

 زامبيا

ة يمارة والتنأُجريت بقيادة مؤتمر األمم المتحدة للتجالمتحدة، و صدرت مؤخرا عن األممدعم دراسة 

المسارات في البالد في هذه المرحلة المتقدمة و 19-عن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لجائحة كوفيد

 األكثر فعالية لتحقيق التعافي.

منطقة المحيط الهادي )فيجي 

وساموا وجزر سليمان وتونغا 

 وفانواتو(

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

طويلة األجل لجائحة اللمعالجة اآلثار االقتصادية  األساسيةاألدوات التقنية وإشراك مجموعات اإلعالم 

 كة. والقيام أيضا، بالتعاون مع المركز التقني للتعاون الزراعي والريفي وشر19-كوفيد

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

 على السلع األساسية. 19-بشأن أثر جائحة كوفيد من مجموعة كبيرة من المصادر الخارجية البيانات

 المحيط الهادي إقليم

العالمي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة انضم الصندوق إلى منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 

على النظم الغذائية في جزر المحيط  19-في إطار استجابة األمم المتحدة للتخفيف من آثار جائحة كوفيد

حصائل على مستوى الصحة، وتأمين الهادي لتقدير كيفية مساهمة االستثمار في الزراعة في تحسين ال

 ي الغذائي واالقتصادي، وتحسين القدرة على الصمود.سبل عيش بديلة، وتعزيز االكتفاء الذات

 


