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 الريفية الصمود على والقدرة العيش سبل حماية

 لألزمات الستجابةل مبادرة: أوكرانيا في الحرب آلثار الصندوق استجابة

 موجز

. أوكرانيا في للحرب العالمية لآلثار الشاملة الصندوق الستجابة الرئيسية العناصر المفاهيمية المذكرة هذه تحدد -1

 السالم واستعادة أوكرانيا في العسكرية العمليات إلنهاء المتحدة لألمم العام األمين دعوة إلى الصندوق انضمو

 الرئيسي الدور نتيجة للغاية مهمة وهي العالمية ئيةالغذا نظمالجوهر  اآلثار هزوت. اإلنسان حقوق وحماية

 .العالمية والطاقة الغذائية األسمدة أسواق في األسود البحر منطقة تؤديه الذي

 صدماتالو المناخ وتغير 19-كوفيد جائحة عن الناجم الضعف تفاقم إلىإال  أوكرانيا فينزاع ال يؤديال و -2

 وتحديدا، النامي العالم في والرجال النساء أفقر هم الفور على سيتأثرون الذين األشخاصو. المتطرفة الجوية

 .الصندوق يخدمها التي الريفية المناطق في

 في أغلقت التي الستثماراتففيما يتعلق با. الصمود على القدرة بناء مجال في الصندوق عملنجاح  استمرو -3

 قدرة في في المائة 20 نسبتهاتحقيق زيادة ملموسة  الصندوق استطاع، عشر لموارد الصندوق الحادي التجديد

مرفق  ذلك في بما، 19-دلكوفي الصندوق الستجابة كان، ذلك على الوة. وععلى الصمود الذين يخدمهم سكانال

 .الشديدة الصدمات في وجه الصمود على القدرة وبناء العيش سبل حماية على كبير أثر، تحفيز فقراء الريف

 التنمية مكاسب حماية في الجديدة األزمة لهذه االستجابة من ههدف يتمثلو، التجارب هذه نالصندوق م تعلمقد و -4

 في الصمود على قدرتهم تعزيزو، همشروعات ضمن والمنتجين الفقيرة الريفيةالمعيشية  األسر عيش وسبل

 بما التحديد وجه على الصندوق وسيقوم. اتأثرو فقرا البلدانأكثر  على التركيز مع، الجديدة الصدمة هذه وجه

 :يلي

  القروض برنامج خالل من الطويل المدى على الصمود على القدرة بناء على تركيزه مضاعفةإعادة 

 في بما، الريفية المناطق في ألزماتللتصدي ل اتالحكوم استجابات دعمو، التكميلية واألموال والمنح

 الهشةو الغذائي األمن انعدامالتي تعاني من البلدان  على للتركيز لريفيا الصمود برنامج خالل من ذلك

 مناخيا؛

 استجابات لدعم امله مقرا روما منان تتخذ اللتين ييناألخر الوكالتين سيما وال، الشركاء مع العمل 

 ؛استدامة أكثر غذائية نظم بناءو، الريفية المناطق في األزمة مع للتعامل الحكومية السياسات

 المحددة لالحتياجات تستجيب والتي الدولي المجتمع حاليالتي صممها في الوقت ال المبادرات تنفيذ 

 ؛والوقود الغذاء أسعار في الحاد االرتفاع من اتأثر األكثر الريفية المناطق وسكان للبلدان

 واالستقرار الريفي ،والتهجير القسري ،والمهاجرين ،مرفق الالجئين نطاق لتوسيع الدعم التماس 

 ؛الصندوق يمولها مشروعات توجد حيث ألوكرانيا المجاورة لبلدانيغطي ال

 تمويل مرفق مثل المتخصصة المبادرات خالل من الدعم نطاق لتوسيعالمتاحة  الفرص استكشاف 

 ؛الزراعية المخاطر إدارة ومنصة التحويالت

 االحتياجات تلبيةب الموارد تسمح حيث الجارية مشروعاتال خالل من االستثمارات توجيه إعادة 

 ؛اتالمشروع موارد وتوافر القطري طلبالب مدفوعة، الفورية

 سبل حماية في المبادرة هذه من الهدفويتمثل . لألزمات االستجابة مبادرة - جديدة مبادرة إطالق 

 الوقت في االستفادةو الحالية األزمة عن الناجمة الملحة االحتياجات تلبية خالل من المنتجة العيش
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 الغذائية النظم دعم وبالتالي الصغيرة الحيازات ألصحابالمتاحة  الجديدة السوق فرص منه نفس

 أزمة من بالفعل األكثر تأثراأولئك  على وجه الخصوص المبادرة هذه تستهدف. وسالمستدامة

 حوالاألو/أو  (19-كوفيدجائحة ) المتوقعة غير األخرى الصدمات مع بالفعل تعاملوال، أوكرانيا

 نزاع.ال أوو/ واألعاصير( والفيضانات الجفاف )مثل المتطرفة جويةال

مرفق تحفيز فقراء  حققه الذي والنجاح األخيرة التجربة من لالستفادة لألزمات االستجابة مبادرة تُصممو -5

، وال الشديدة األزمات أثناء التدخل كيفية بشأن المستفادة والدروس 19-دكوفيجائحة ل االستجابة في الريف

 .اتمداداإلو بالمدخالتالمتعلقة  الصلة ذات لصدماتالتصدي ل وكيفية، المماثلة التشغيل سياقات في سيما

 توجيه إعادة أن بالفعل الواضح منغير أنه . تتطور ال تزال ولكنها كبيرة االحتياجات بأن الصندوق يقرو -6

 إعادة بالفعل جرى أنه إلى بالنظر للغاية محدود نطاق على إال تجري أن يمكن ال الحالية الصندوق موارد

 حاجة هناك ستكون وبالتالي، 19-كوفيدجائحة ل لالستجابة أمريكي دوالر مليون 200 من يقرب ما توجيه

: هي المثيرة لقلق كبير المناطقو. الصدمات من بالفعل التي تعاني اتأثر األكثر للبلدان إضافية أموال إلى

 منطقةو األعاصير بسبب الجنوبية اأفريقيو ؛نزاعبال متعلقةال والمجاعة الناشئ الجفاف بسبب فريقياأل القرن

يظل و، بشدة تأثرت أن يمكن الوسطى آسيا أن على متزايدة أدلة ناكهكما أن . األمن انعدام تزايد بسبب الساحل

 .وتونس مصر وخاصة اأفريقي شمال بشأن الصندوق يشعر بالقلق

 في لألسواق حاسما دعمامبادرة االستجابة لألزمات  ستوفر، المحلية للمجتمعات المحددة االحتياجات وحسب -7

 وحاالت النزاعات خالل أنه على طويل زمن منذ القائمة األدلة من ذلك أتي. ويواإلقليمية المحلية السياقات

 الحد من الهشاشةو الصدمات لتخفيف مهمة يقةكطر الرسمية( وغير )الرسمية األسواقدعم  عملي، الهشاشة

 االئتمانو؛ المدخالت لىع صولحال: توفير على لصندوقالشاملة ل تدخالتال تركز. وساالستهالكتمهيد و

 لزيادة الصغيرة التحتية البنيةو؛ الجديد( الزراعة موسمل ذلك في )بما الفورية الحتياجاتا المعيشية لتلبية ألسرل

 سيما وال، واألسواق باإلنتاج المتعلقة المعلومات لىع صولحوال؛ والتخزين( الري )مثل والتسويق اإلنتاج

، والمصممة خصيصا المستهدفة التدخالت خالل ن. ومإليها الوصول يسهل التي الرقمية المنصات خالل من

 أزمة آثار أسوأ تخفيففي  وكذلك الغذائي األمن وانعدام الجوع منع في مبادرة االستجابة لألزمات ستساهم

 .الفقيرة الريفية المحلية المجتمعات على الغذاء

 لموارد عشر الثاني التجديدو للصندوق االستراتيجية األهداف مع بالكاملمبادرة االستجابة لألزمات  وتتواءم -8

 البالغة الحالية الموارد تجديد لفترة الصندوق ألنشطة االتجاه الصندوق في األعضاء الدول ددتوح .الصندوق

جائحة  سياق في ، وال سيماالصمود" على والقدرة البناء وإعادة االنتعاش" على التركيز مع سنوات ثالث

 خالل من المنفذة السيادية العمليات من كل تكملة على االستجابة لألزماتمبادرة  تركيز وينصب. 19-كوفيد

 القطاع تمويل برنامج خالل من المنفذة الخاص للقطاع السيادية غير والعمليات، للصندوق األساسية الموارد

 أمريكي دوالر مليار 7.7 قيمتها تبلغ التي، الجارية الصندوق عمليات وتوَجه. الصندوق يديره الذي الخاص

 إلى، اإلضافي والدولي المحلي المشترك تمويلالب أمريكي دوالر مليار 17.5 من أكثر مجموعها يبلغ والتي

 إلطاره الثالثة االستراتيجية األهدافب، الخاص لقطاعالمتعلقة باولكن المؤثرة  الناشئة تهحافظ جانب

، السوق في المفيدة والمشاركة، ينالريفيسكان لل اإلنتاجية القدراتحول  تتمحورالتي و، االستراتيجي

 .الصمود على والقدرة البيئية واالستدامة

 في ساعد قد يكون أن الصندوق يتوقع، (2021-2019) عشر لموارد الصندوق الحادي التجديد فترة خاللو -9

 الصندوقلموارد  عشر الثاني التجديد هدفويبلغ ؛ الصمود على ينسكان الريفيال من مليون 24 قدرة زيادة

 على القدرة على الصمود بناءو، عليها والحفاظ المكاسب هذه تحقيقول .شخص مليون 28في الوصول إلى 

 المتكررة العالمية الصدمات أثر اآلن أن نخفف على قدرتنا ضمان إلى أيضا نحتاج، أيضا الطويل المدى

 المجتمعات أن الواضح ومن عالمية صدمة أحدث سوى ليست أوكرانيافإن ، لألسف. ومتزايد بشكل والشديدة
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مبادرة االستجابة لألزمات  تركيز موضع هو ذا. وهضعفا أكثر ستكون الريفيةالمعيشية  واألسرالمحلية 

 .الخاص القطاع تمويل برنامج وكذلك للصندوق األساسية الموارد من خالل المنفذة العمليات الستكمال

 الصندوق المستهدفة من المجموعةآثار الحرب في أوكرانيا على  -أوال

 إلى أوكرانيا فينزاع ال يؤدي، األخيرة التقاريرإليه  تشير على النحو الذي :العالمية الغذائية النظم عفض -10

 خاص بشكل بل أيضا، فحسب العالمية الغذائية النظم في ليسو، مقلق بشكل االستقرار وعدم الهشاشة زيادة

، مختلف بشكل األمور من البلدان تعاني حين ي. وفوالضعيفة بالديون المثقلةالمحلية  والمجتمعات البلدان في

، التحويالت تدفقات وانخفاض، تضخمزيادة و، والطاقة الغذاء أسعار في حادة ارتفاعات تشمل اآلثار فإن

 دفع في صعوبات المزارعون واجه. ويالنباتية والزيوت والذرة القمح مثل األساسية السلع توافر وانخفاض

 النقل ووسائل لآلالت الوقود تكاليف دفع وفي، األسمدة ذلك في بما، ليهاع صولحوال الزراعية المدخالت ثمن

إنها ف، بسرعة األمورة هذه معالج تجر لم وإذا، الحالية الغذاء أزمة من سيزيد مما، األسواق إلى للوصول

 هدفي نحو العالمي التقدم يتأثر أن كبير احتمال ناك. وهالمقبل الموسم فيوالمحاصيل  الزراعة على ؤثرتس

 .لذلك نتيجة اسلبي 2و 1 المستدامة التنمية

 وعلى العالمية والطاقة الغذاء أسواق على األزمة أثر أصبح :العالمي الغذائي األمن انعدام على المقلق ثراأل -11

 األغذية منظمة أوضحت، المثال سبيل لى. وع2022 مارس/آذارمنذ  بالفعل واضحا العالمي االقتصاد

 للتجارة المتحدة األمم مؤتمر شير. ويفي المائة 28نسبتها  العالمية الغذاء أسعار في زيادة هناك أن والزراعة

 اتجاها الخام النفط سجل حيث - كبيرة زيادات أيضا تشهد واألسمدة الوقود أسعار أن إلى( األونكتاد) والتنمية

، ديسمبركانون األول/ منذ المائة في 35 بنسبة وزيادة الروسي التدخل من المتحدة الواليات تحذير منذ تصاعديا

 1نزاع.الأن بدأ  منذ المائة في 14 بنسبة األسمدة أسعار في وزيادة

 من غيرها لتأثيرات صدمات بكثير أكثر البلدان بعضتتعرض  :البلدان من محددة مجموعات علىأكبر  أثر -12

 القمح من الحبوب لمخزونات ةالرئيسي ةالمستوردالفئة البلدان  هذه وتشمل. والطاقة والغذاء الوقود أسعار

 ضغوطا واجهالبلدان التي تو؛ وتونس( والسودان والصومال ولبنان مصر )مثل وأوكرانيا روسيا من والذرة

 أفغانستان )مثل المستوردة الطاقة أسعار في الزيادات بسبب االستيراد فواتير ارتفاع بسبب متزايدة مالية

 تدهوراأخرى  بلدان شهدتو. الوقود( على بشدة تعتمد التي البلدان من وغيرها ومدغشقر ومالي وهايتي وإثيوبيا

 أوكرانيا من لالجئين تدفقات أو، تهاقيم انخفاض أو التحويالتفي  وخسارة التجاري التبادل معدالت في

 40 يأتي، المثال سبيل )على بشدة الوسطى آسيا تأثرت أن يمكن كما. المجاورة( والبلدان مولدوفا في )خاصة

 .روسيا( في يعملون أوزبكي ماليين 7 وهناك التحويالت من لطاجيكستان اإلجمالي المحلي الناتج من المائة في

 بشكل محسوسا اأوكراني أزمة أثر أصبح :الصندوق من المستهدفة للمجموعة الحالية الضعف أوجه تفاقمت -13

 الفجوات بسبب الوسطى وآسيا، األدنى والشرق اأفريقي وشمال، الصحراء جنوب اأفريقي أنحاء جميع في خاص

 وعوامل اإلجهاد األخيرة الصدمات، وواألسواق التحتية البنية ضعف هأوجو، التمويلو اإلنتاجيةفي المنهجية 

 إلى فريقياأل القرن في الممتد الجفاف )من المتطرفة الجوية واألحداث، 19-كوفيد جائحة مثل الرئيسية

 تحليل من زيدميتاح . والساحل( منطقة في المثال سبيل )على اتنزاعوال، ا(أفريقي جنوب في األعاصير

 .الطلب عند الصندوق

                                                   
أعلن األمين وقد مجموعة االستجابة لألزمات العالمية. األونكتاد.  مهامإلى اللجنة التوجيهية من فريق  المهام المقدمالعرض األول لفريق  1

لتحديات المترابطة التي لالستجابة لتشكيلها  جرىو 2022آذار /مارس 14موعة االستجابة لألزمات العالمية في العام لألمم المتحدة عن مج

اللجنة التوجيهية أن أوكرانيا واالتحاد الروسي من العوامل المؤثرة  المهام المقدم إلىأبرز العرض األول لفريق وع في أوكرانيا. نزافرضها ال

 .، والتي لها تأثيرات عالمية متتاليةهاالعالمية الحاسمة على توافر الغذاء والطاقة واألسمدة وأسعار
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 استجابة الصندوق لآلثار العالمية للحرب في أوكرانيا -ثانيا

 أثر تخفيف على والقدرة الصمود على القدرة بناء وتعزيز لدعم بالغ األهمية أي أزمة في الصندوق دور يعد -14

 المتحدة األمم وكاالت من متخصصة وكالة الصندوقإن  .األجل طويلةال اإلنمائية المكاسب وحماية الصدمات

في  الغذائي األمن وانعدام الفقر لقضاء علىل والدعم االستثمار بتوفير مكلف ووه. أيضا دولية مالية ومؤسسة

 آثار معالجة في ولكن ،المباشرة اإلنسانية التدخالت في للصندوق المحدد الدور يكمن . واليةالريفالمناطق 

 إلى استنادا، النطاق الصغيرة والزراعة المحلية ئيةالغذا نظمالو، الريفيينالسكان  عيش سبل على األزمات

 .الهشة السياقات في الناجحة التدخالت أدلة

 التقارب ضمان في المساعدةو، مبادرات عدة وقيادة استجابة تصميممنه  الصندوق ءأعضا بعض طلب -15

مؤتمر  عن انبثق الذي التمويل": التنفيذ "وسائل مساردور القيادة ل الدولي البنكو الصندوق يتولى .والتنسيق

الغذاء  قدرة "مهمة من (3 )الركيزة االستدامة مكونالصندوق  صممي. والماضي العام الغذائية النظم قمة

. مارس/آذار 26 في عنها اإلعالن جرى التي األوروبي االتحاد/فريقياأل لالتحاد "والزراعة على الصمود

 اإلنتاجية زيادة على يركز 1x200 مشترك مرفق لتشكيل فريقياأل التنمية بنك مع كثب عنالصندوق  ملويع

نزاع بال المرتبطة مداداإل سلسلة اضطرابات من بشدة اآلن تأثرت التي تلك تشمل سلع تسع ، وال سيماالزراعية

 بتخصيص الذين يطالبون واألعضاء األطراف متعددةال التنمية مصارف انضم الصندوق إلى. وأوكرانيا في

. الحالية والصدمة كوفيد جائحة من التعافي لتمويل الصندوق مثل المعينين للحائزين الخاصة السحب حقوق

 لتعزيز أخرى وسيلة المشترك التمويل قمة في العامة التنمية مصارف تحالف معالصندوق  عمل يكونوس

الدول  مجموعة أنتفيد ب مؤشرات هناك، وأخيرا. والخاص العام االستثمار خالل من الزراعي اإلنتاج قدرة

 الصندوق أن وبما. الدولي المجتمع استجابة في بالمساهمة الصندوق مطالبة تدرسان العشرين ومجموعة السبع

 تغيير إلحداث تقاربهما من لتأكدإلى ا ىسعإنه سيف، االستجابة من ينالمنفصل هذين الجانبين بقيادة مطالب

 لتحقيق المناسب التنسيق ضمان مع، النطاق عيلتوس اآلن الوقت انحقد . والريفيينلسكان ل بالنسبة حقيقي

 .أثر أقصى

، عشر لموارد الصندوق الحادي التجديد فترة خالل :19-كوفيد جائحة ألزمة االستجابة من المكتسبة الخبرة -16

 انتعفقد . متعددة بطرق المستهدفة الفئات وعلى الصندوق من المقترضة البلدان على 19-كوفيد جائحة تأثر

 هذه ولمواجهة. السلعو األشخاص وحركة واألسواق الخدمات في شديد اضطراب منالمحلية  المجتمعات

 البلدان من كل لدعم الطلب يحركها التي التدابير من شاملة مجموعة الصندوق وضع، المتنوعة اآلثار

 الجارية االستثمارات توجيه إعادة أ():مجاالت خمسةالتدابير  هذه وشملت. الفقراء الريفيينالسكان و المقترضة

 تخصيص توفير ب() 2؛األساسية حافظته من أمريكي دوالر مليون 170 من أكثر - فورية استجابات لتقديم

 يقودها التي التدخالت دعم أجل من لبرنامج تمويل القطاع الخاصأمريكي  دوالر مليون 25 قدره خاص

 الغذائي لألمن السياسات واستجابات التحليالت دعم ج()؛ 19-كوفيدجائحة  ثارلتصدي آلل الخاص القطاع

 والمنح القروض برنامج في الطوارئ عمليات على الموافقة د()؛ الضعيفة والفئات يينالريف فقراءال وحماية

 الرئيسية لتحدياتضمن مرفق تحفيز فقراء الريف للتصدي ل سريعة ستجابةا إطار وضع هـ()؛ لصندوقل القائم

قد وجه  الريف فقراء تحفيز مرفق كان، 2022 نيسان/أبريل وحتى. المزارعين صغار يواجهها التي المباشرة

 مشروعات 9و المشروعات المنفذة في بلد واحد من مشروعا 55 لصالح أمريكي دوالر مليون 89 من يقرب ما

 ماليين 4 من أكثر إلى صلي أن المتوقع ومن، أمريكي دوالر مليون 22 قدره مشترك تمويلب، البلدان متعددة

 .معيشية أسرة

                                                   
التجديد الثاني عشر لموارد  في تحقيق أهداف الحافظة والتزامات بعدم النجاحدون المخاطرة  لزيادة إعادة التوجيههناك مجال محدود  2

 .الصندوق
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 فعال بشكل وأدواته حافظته يكيّف أن يمكن الصندوق أن جائحةلل الشاملة االستجابة هذه أظهرت، عام وبوجه -17

 القدرة وبناء لصدماتللتصدي ل اآلخرين والشركاء الخاص والقطاع المقترضة البلدان مع جنب إلى جنبا للعمل

 المعاد األموال من أمريكي دوالر 000 560 باستخدام، المثال سبيل لى. وعالطويل المدى على الصمود على

 التدريب توفير جرى، مدغشقر في الزراعية واإلنتاجية المهني التدريبتحسين  برنامج خالل من توجيهها

 هكتارا 150 تطوير على ساعد مما، العامة األشغال مخططات في ريفي شاب 500 2 ما مجموعهل والتوظيف

، المحلي الغذاء توافر وتحسين، محلية تحتية بنية بناء إلى ذلك أدىو. المحليين للمزارعين الري نظم من

، والتوظيف اإلنتاج على 19-كوفيدجائحة  آثار من الرغم على المشروع من للمستفيدين دخل مصدر وضمان

المسار  لىع يينالريف شبابال عيش سبل لدعم األجل طويلةال المشروع أهداف بقاء ضمان على وسيساعد

 .السليم

 جيبوتي في المدخالت توفير على ركزوي ممول من مرفق تحفيز فقراء الريف تقييم من المبكرة النتائج تظهرو -18

 وعدد ودخلها ومبيعاتها إنتاجها على حافظت بأنها أفادت تقريبا الدراسة شملتها التيالمعيشية  األسر جميع أن

 .مرفق تحفيز فقراء الريف تدخالت تنفيذ بعد هاأو حسنتقدرتها على الصمود و وجباتها

 Seed Systems Group مع إقليمي مشروع يعمل، مرفق تحفيز فقراء الريفل بالنسبة ذلك إلى باإلضافةو -19

 وإريتريا جيبوتي في للمناخ المقاومة للبذور المحلي اإلنتاج لتحفيز كينيا( مقرها حكومية غير )منظمة

 المحلية البحوث مراكز طورتها التي المحّسنة األصناف إدخال خالل ن. ومالسودان وجنوب والصومال

 والقطاع الحكومية غير والمنظمات الحكوميون الوكالء ذلك في )بما المحلية البذور فاتضاع  م  ل والدولية

. محّسنةال البذورعلى أصناف  من أصحاب الحيازات الصغيرة 000 90 صولح المشروع يؤمن، الخاص(

 القدرة بناء سياسة تحسين من بالتنمية المعنية الدولية الحكومية الهيئة لتمكين المشروع هذا استخدام جرى كما

 السياسات إرشاد لمواصلة جارية أخرى تقييمات عدة ناك. وهالمنطقة في البذور قطاع في الصمود على

 .المستفادة بالدروس

 السياسات في ومشاركته الحالية أدواته خالل من ممكن حد أقصى إلى األزمة لهذه الصندوق سيستجيب -20

 استجابة سترتكز، المقترضة البلدان من الناشئ للطلب واستجابة النسبية ميزته مع ماشيات .المالية وقدرته

 المباشرة اآلثار ضد المستفيدينه وبرامج حمايةنحو  تحديدا موجهة ركائز (5) خمس على الصندوق

 على النحو التالي: والطويل المتوسط يينالمد علىالقدرة على الصمود  في االستثمارو

 الفورية اآلثار لمعالجة التكميلية واألموال والمنح القروض لبرنامج األساسية الموارد من االستفادة 

 أولويات مع يتماشى بما، الريفية المناطق في الصمود على والقدرة الغذائية النظم على األجل والطويلة

 يستهدف الذيالحالي  لريفيابرنامج الصمود  تعزيز: ذلك في بما عشر لموارد الصندوق الثاني التجديد

 على قدرة أكثرالمحلية  والمجتمعات البلدان لجعل الهشةو الغذائي األمن انعدامالتي تعاني من  المناطق

 مستدامة بطريقة االنبعاثات منخفضة تنمية مسارات وإنشاء الغذائية النظم على التركيز مع، الصمود

برنامج تمويل  تعزيز خالل من الخاص القطاع تدخالت تشجيع عن فضال، المنصفة التحوالت وضمان

 ه بالموارد.وتزويد القطاع الخاص

 لضمان الحكومات مع العمل في نسبية بميزة الصندوق تمتعي .اتلحكومل ةاتيسياسال ستجاباتاال دعم 

 ي. وفالصغيرة الحيازات وأصحاب الريفية للمجتمعات المحددة االحتياجات السياسات استجابةأن تلبي 

 والوكاالت المتحدة لألمم التابعة القطرية األفرقة خالل من الصندوق عمل، 19-كوفيد جائحة أعقاب

. املموس انجاحوحقق ، بلدا 46 في سياساتفي مجال ال محدد دعم لتقديم التي تتخذ من روما مقرا لها

، مشروعاتال تنفيذ ةفرقأو القطرية هتفرقأ إلى األموال توجيه ويعيد التجربة هذه لىإ الصندوق وسيستند

 وسيقوم. ةتأثرالمالمحلية  المجتمعات من تجريبي تحليلب، السياسات استجابات دعم من لتمكينها

. اآلخرين والشركاء القطرية المتحدة األمم وأفرقة الحكومات مع وثيق بشكل عملوهو ي بذلك الصندوق
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 وجه في القدرة على الصمود زيادةعلى  بالفعل تحديدها جرى التي الرئيسية المسائل ملتشوت

 .والشباب النساء تواجه التي للتحديات والتصدي، المحلية األسواق وتعزيز وتطوير، الصدمات

 لالجئين، والمهاجرين، والتهجير القسري، واالستقرار  الحالي المرفق خالل من الدعم توسيع نطاق

 يوجد التي المناطق وفي المجاورة البلدان في اإلجراءات اإلضافية الموارد تدعم أن يمكن حيث الريفي

 .وجورجيا مولدوفا في الحال هو كما ،برامج الصندوق لدى يوجد وحيث الالجئين من كبيرة أعداد بها

 منصة ) التحويالت تكاليف وخفض الزراعي بالتأمين المتعلقة لإلجراءات االستجابات نطاق توسيع

 يكون. وسإضافية موارد توافرت إذا التوالي( على، مرفق تمويل التحويالتو إدارة المخاطر الزراعية

 .الوسطى آلسيابالنسبة  خاصة أهمية ذامرفق تمويل التحويالت 

  إطالق مبادرة جديدة )مبادرة االستجابة لألزمات( لحماية سبل العيش على المدى القصير وبناء قدرة

المتأثرة باألزمة والتي تواجه قيودا مالية  البلدان على الصمود في أفقر الريفية المجتمعات المحلية

 قدرة وتعدنزاع. ال أو الجفاف مثل أخرى صدمات من بالفعل البلدان هذه من العديد عاني. يحادة

 وأكثرها البلدان أفقر في خاص بشكل مطلوبة واسع نطاق على واالستجابة التكيف على الصندوق

 والمنح القروض برنامج في المنحمن  مواردال توافر محدودية بسبب تعاني من قيود والتي مديونية

 بسرعة لألزمة االستجابة على الصندوق قدرة االستجابة لألزمات مبادرة ستعزز، ذلك. ولالبلدان لهذه

 فيها يشعر التي البلدان إلى القائمة مشروعاتال خالل منمنح من ال إضافية موارد توجيه اللخ من

. ةحدودم بديلةال تمويلال مصادر تكون وحيث، بشدة األزمة أثرب المزارعين وصغار الريف فقراء

 .الصدمات هذهالتصدي ل على لفئات األكثر ضعفاا قدرة عدم معالجة النتيجة وستكون

 لألزمات االستجابة مبادرة -ثالثا

 القطرية األفرقة مالحظات فإن، المستهدفة مجموعته على األزمة آثار ميقيّ  يزال ال الصندوق أن حين في -21

 انعدام من يعانون والذين الفقراء الريفيينالسكان  أن إلى تشير انالبلد داخل المصلحة أصحاب مع ومناقشاتها

 الوقودو الزراعية لمدخالتا أسعارالغذاء مع ارتفاع و العيش سبلمرتبطة ب أزمة يواجهون الغذائي األمن

 زيادة مع جديدة وإقليمية محلية أسواقإلى  المتزايدة الحاجةأيضا  األزمة هذه توضحو. آن واحد في والغذاء

 المنتجين صغار وتأدية مستدامة غذائية نظم تطوير الصندوق يدعم وأن، الحجم الصغير اإلنتاج على الطلب

 .بروزا أكثر دورل

 التي الملحة االحتياجات تلبية خالل من المنتجة العيش سبل حمايةبالتالي  هو المبادرة هذه من والهدف -22

 وبالتالي الصغيرة الحيازات ألصحاب الجديدة السوق فرص من نفسه الوقت في واالستفادة األزمة سببتها

، لمحددةالخاصة ا االحتياجات حسب الدعم من فئات أربع على وتركز المبادرة .المستدامة الغذائية النظم دعم

 جميعست تبع ، أمكن كلماو. والفعال السريع التنفيذ لضمان القائمة مشروعاتال خالل من حيثما يمكنعمل تسو

 وقدرات االستثمار/اإلنفاق وعبر المنتجة العيش سبل على شامل إيجابي أثر أقصى إلحداث األربع الفئات

 .السوق في المشاركة

على  بأسعار معقولة الحيوانية الثروة ومنتجي والصيادين المزارعين صغار حصول ضمان (أ)

 تيسيرل والتكنولوجيا واألسمدة والوقود واألعالف والبذور حيوانات اإلنسال مثلدخالت الم

استمرار و الماشية وتربية األسماك ومصايد المحاصيلالمتعلقة ب عملياتال في االستمرارية

 االنتقالعمليات  دعمو الري( مضخات المثال سبيل )على بالوقود تعمل التي األدوات استخدام

 الطاقة مصادر ذلك في )بما البديلة الطاقة مصادر وإلى ةالمستدام لمدخالتا استخدام إلى

 ؛وممكنا مناسبا ذلك يكون حيثما واألعالف والمدخالت المتجددة(
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 القدرة لتحسين الصغيرة التحتية البنية في االستثمار خالل من واإلنتاج الغذائية النظم تحسين (ب)

 المجتمعية التحتية البنية تحسين أو تطوير خالل من الحصاد بعد ما خسائر الحد منو اإلنتاجية

 لسلسلة التحتية والبنيةوالمستودعات  والتخزين المياه وتخزين نطاقالصغير ال الري )مثل

 نباج إلى، المنحةانتهاء  بعد هاعمل لضمان المالية االستدامة خطط رهنا بوضع، التبريد(

 المجتمع مستوى على التحتية البنية لهذه المستدام االستخدام لضمان القدرات بناء تدخالت

 المحليعلى المستوى لسلع األساسية وغيرها من المنتجات الغذائية ا توافر زيادة بهدف، المحلي

 بشكل واألطفال النساء احتياجات دعم ضمان معإلى أقصى حد  الغذائية تهاوجود تهاوسالم

 3؛خاص

 لصغار العاجلة االحتياجات لتلبية والتحويالت( التأمين ذلك في )بما التمويل لىع صولحال دعم (ج)

 الريفية والمؤسسات، الجديد( الزراعة لموسم الزراعية المدخالت ذلك في )بما المنتجين

 مزجه يتعين يذال المنحب تمويلال خالل من، الريفيةالمعيشية  واألسر الصغر البالغةو الصغيرة

 وسطاءال سي قدمها التي التحويالت على القائمة والمنتجات والتأمين القروضب االقتضاء عند

 ؛نومحليال نوماليال

 المنتجين صغار قبل من بالسوق المتعلقة والمعلومات األسواق إلى الوصول تيسير (د)

 ضوء في خاصة أهمية األسواق استدامة تكتسي. الصغر والبالغة الصغيرة الريفية والمؤسسات

 والمعلومات األسعار على التركيز سينصب، السوق لمعلومات النسبة. وباليقين عدم تزايد

 على وكذلك، والوطنية المحلية األسواق في والعرض بالطلب ذات الصلة بالسوق المتعلقة

 وتخفيف السوق في المنتجينصغار  مشاركة تيسيرل القيمة سالسل عبر الرقمي الربط تيسير

 .التي يواجهونها المخاطر

 فئات الدعم المقدم بموجب مبادرة االستجابة لألزمات -1 الشكل

 

مبادرة  تقوموس .وفعالة بالطلب وموجهة ومرنة مستجيبة لألزماتمبادرة االستجابة  ستكون، آليةبوصفها و -23

 للتنفيذ جاهزة آلية تتوفر حيث، الصندوق يدعمها التي مشروعاتال خالل من صرفالباالستجابة لألزمات 

 ستعمل، ذلك إلى اإلضافة. وبالصمود على القدرة بناءو الحالية العيش سبل لحماية، على حد سواء واالستهداف

 )التي المزارعين منظمات ال سيماو وغيرها الحكومية غير الفاعلة الجهات خالل منعند االقتضاء، المبادرة، 

 التنفيذ في نسبية ميزةالجهات  هذهيكون لدى  عندما (الريف فقراء تحفيز مرفق أنشطة في فعاال دورا أدت

. ثراأل تحسن أن الكفاءة أو الحجم لوفورات يمكن حيث اإلقليمية المبادرات تمويل وسيجري. سرعةبو بكفاءة

                                                   
 .باستهداف النساء والشباب والفئات المهمشة بصفة خاصةستلبي جميع هذه االستثمارات متطلبات التعميم الشاملة للصندوق والمتعلقة  3
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 إضافية مالية موارد تعبئة في أوكرانيا ألزمة الصندوق استجابة فيمبادرة االستجابة لألزمات  دور تمثلوي

 .الحفاظ عليهاو األسواق وبناء العيش سبل ودعم، األجل قصيرةال االستثمار احتياجات لتلبية وتوزيعها

 :لألزمات االستجابة مبادرةل المنطقي األساس -24

 يؤثر حيث سيما وال، مالية ضائقة من تعاني التي للبلدان مهما المنح موارد توافر يعد: مالي منظور من 

 االستثمارقدرة  يقوض مما، محدود مالي حيز البلد لدى يكون وحيث المدفوعات ميزان على األزمة أثر

 الحفاظ ضمان للغاية المهم ن. ومشامل ريفي تحولحداث إل أيضا( خاصال االستثمار )وغالبا العام

 النفقات هذه فيه تكون قد وقت في، الريفي والقطاع الزراعة على األجل قصيرةال اإلنتاجية النفقات على

 .الغذاء دعم برامج مثل العام اإلنفاق من أخرى مجاالت مع منافسة في

 ةالعاجل ةاالستثنائي اإلنفاق احتياجات لتلبية إضافية موارد تعبئة الضروري من: تشغيلي منظور من ،

 تتضح عندما، المحلية الغذائية واألسواق النظم تدعم التي المنتجة الريفية العيش سبل حول وال سيما

 ممولة برنامجية أنشطة خالل من اآلثار هذه معالجة ذلك بعد ويمكن. لألزمة أجال األطول اآلثار

 االستراتيجي اإلطار نطاق وضمن المقترضة البلدان مع باالتفاق ،المتوسط المدى على بانتظام

 .الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد والتزامات للصندوق

 واليمن( )الصومال األزمة من اتأثر األكثر البلدان بعضإن  مبادرة االستجابة لألزمات:في  االستهداف نهج -25

 وبالتالي، المتأخرات بسبب والمنح( القروض )برنامج للصندوق األساسية الموارد لىع صولحلل مؤهلة غير

حالة  من األخرى البلدان من العديد عاني. ويالتكميلية المنح حافظة خالل من إال مشروعاتال تمويل يمكن ال

 للحصول إال ةمؤهلغير  يوه مبيق(اوموز وهايتي وإثيوبيا وتشاد وبوروندي أفغانستان )مثل مديونية حرجة

حالة مديونية  في الوقوع وشك على أخرى بلدان وهناك. والمنح القروض برنامج في محدودة تمويل منحة على

 الضروري منذلك  ويجعل. وأوغندا( والنيجر ومالي ومالوي ومدغشقر وليبريا وبوتان بنن )مثل حرجة

 مزيد تراكم ولتجنب، المحتاجة المناطق في اتللمشروع المحدود التمويل الستكمال إضافية منح موارد توافر

، ذلك. ولالغذائية لنظمهاو االقتصادات ولهذه، الفقيرة الريفيةالمعيشية  لألسر للغاية صعبة أوقات في الديون من

وهي في حالة مديونية حرجة أو في خطر كبير للوقوع في ) 1 الجدول في بلدا 22 على األولية األهلية ستركز

 قائمة تحديث سيجري، حالة مديونية حرجة في نالبلدا من المزيد وقوع مع ولكن، (حالة مديونية حرجة

 .نشطة حافظة ولديها الصندوق فيأيضا  أعضاء تكون أن يجب، مؤهلة البلدان تكون ولكي. األهلية

على  كافية موارد تحديد إلى الصندوق يحتاج، من مرفق تحفيز فقراء الريفغير أنه بناء على ما جرى تعلمه  -26

 البالغ البلدان لجميع موارد البداية في االستجابة لألزمات مبادرة توفر لنوبالتالي ، أثر إلحداثاألولوية  سبيل

، حالة مديونية حرجة من تعاني التي البلدان هي أعاله موضح هو كما لألهلية البداية قطة. ونبلدا 22 عددها

 الصندوق وضع، مؤهلة تعتبر التي البلدان مجموعة ضمن األولويات تحديد. ولوالصومال اليمن إلى باإلضافة

 ووجود، الغذائي األمن وانعدام الحاجة ومستوى، الحالية األزمة عبء لفهم 1 الجدول في خطوتين من نهجا

 .أخرى حادة أزمات

 األزمة من اتأثر األكثر البلدان 1 الجدول يحدد، مؤهال بلدا 22 إلى واستنادا، األول التصنيف يف -أ

 لى. وعالمديونية الحرجة بمستوى بدءا الصندوق مهمة مع يتماشى بما دعم إلى تحتاج والتي

 فإنها، البلدان لبعض بالنسبة ، وال سيمافي هذه المرحلة للغاية محدودة البيانات أن من الرغم

 واألونكتاد والزراعة األغذية منظمة حددتها التيو لألزمة الرئيسية اآلثار على الضوء تسلط

 كما. أوكرانيا حرب سببتها التي األساسية السلع لصدمات الشديد بالتعرض يتعلق فيما وغيرهما

 من عالية ومستويات متزامنة طبيعية وكوارث نشطة اتنزاع تواجه التي البلدان إلى يشير

 األكثر الفئات إلى الوصول علىمبادرة االستجابة لألزمات  تركيز لضمان الغذائي األمن انعدام
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 األول الترتيب يعطي ذاوه. (الحالية الضعف وأوجه أوكرانيا حرب آثار تحت العمودان) ضعفا

 .(عوامل وما إلى ذلك 3و، 4و، 5و، 6) لألولويات

حصلت  البلدان التي جميع بين المثال سبيل )على األولى المجموعة ضمن لألولويات في التصنيف الثانيو -27

 ألممالصادر عن ا إلدارة المخاصرالمركب المرجعي  ضعفال مؤشر الصندوق يستخدم، (درجات 6 على

 ضوء في فاعض األكثر البلدان لتحديد (لمرفق تحفيز فقراء الريف أيضا الصندوق استخدمه )الذي المتحدة

 ضعفهاو، لألخطار تعرضها أساس على البلدان المؤشر صنف. ويالصدمات منللغاية  وشاملة مفصلة مجموعة

 .تها على التصديقدر وعدم

 موارد إلى مشروعاتوال البلدان ستحتاج، سليمة استجابة لتحقيق. وللغاية محدودة والموارد هائلة االحتياجاتو -28

 توفرت إذا إضافية ومخصصات، بلد لكل أمريكي دوالر ماليين 3 قدره أوليا تخصيصا حاليا نقترح - كافية

 يقترح، المتاحة الموارد وحسب. أولية مخصصات على األولوية ذات البلدان حصول بمجرد الموارد

 األزرق )درجات التسعة األولى بلدانال أمكن إنو األولى الخمسة لبلدانا لدعم إعطاء األولية الصندوق

 ينظر أن يمكن، الموارد من المزيد توفر حالة يوف. لألولويات( األول لترتيبوفقا ل 5و 6 والمتوسط الداكن

 - األولويات ترتيب أو المجموعة األولىفي  4 تسجلالتي ) احتياجا األشد التاليين البلدين في لصندوقا

، ذلكول. التكيف على قادرين وغير ضعفيعانين من و كبير بشكل متأثرين يزاالن ال نياللذ الفاتح( األزرق

 أمريكي دوالر مليون 33 عن يقل ال ما جمع هومبادرة االستجابة لألزمات  لمبادرة الفوري األولي الهدف فإن

 األولوية ذات االثنين والعشرين البلدان جميع لتغطية أمريكي دوالر مليون 100 جمع ومحاولة، بلدا 11 ولأل

 تكييفه وسيجري، للتوسع قابلمبادرة االستجابة لألزمات  هجنكما أن  .المحتاجة اإلضافية الناشئة والبلدان

 .العالمية االستجابة مبادرات تشكيل مع وبالتنسيق الموارد توفر مع

 حسب ويضيفها مؤهلة أصبحت ولكن البداية في المدرجة غير البلدان رصد أيضا الصندوق وسيواصل -29

 حرب وآثار تخلفها عن السدادو االقتصادية أزمتها أعقاب في النكا سريفي حالة  فعل )كما الضرورة

 .أوكرانيا(
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 البلدان المستهدفة من خالل مبادرة االستجابة لألزمات: 1 الجدول

 

Eligibility

 

Region 
 Country   

 Country classification by granularity 

of concessionality 

 Active conflict 

(WB)** 

 Medium-Very 

High food 

security risk 

(indicator of 

INFORM)*** 

 Medium-Very 

High natural 

hazards and 

exposure 

(indicator of 

INFORM)**** 

 Trade exposure 

to cereals 

(UNCTAD)***** 

 Sunflower oil's share of 

total value of imports is 

relatively high 

(FAO)****** 

 Import 

dependence on 

fuel 

(UNCTAD)*****

** 

1st order: Number 

of destabilizing 

factors ********

2nd order: ranking of 

general susceptibility and 

vulnerability to shocks 

(INFORM risk 

score)*********

NEN Somalia* Not eligible to PoLG due to arrears x x x x x x 6 1 Region Number of countries

APR Afghanistan Country in debt distress x x x x x x 6 3 APR 3

NEN Yemen Not eligible to PoLG due to arrears x x x x x x 6 4 ESA 8

ESA Mozambique Country in debt distress x x x x x x 6 9 LAC 1

LAC Haiti Country in debt distress x x x x x x 6 17 NEN 2

ESA Ethiopia Country in debt distress x x x x x 5 12 WCA 8

ESA Burundi Country in debt distress x x x x x 5 24 Total 22

ESA Eritrea Country in debt distress x x x x x 5 29

ESA Madagascar High risk of debt distress x x x x x 5 43

WCA Central African Republic Country in debt distress x x x x 4 6

ESA Malawi High risk of debt distress x x x x 4 59

WCA Chad Country in debt distress x x x 3 5

WCA Niger High risk of debt distress x x x 3 8

WCA Mali High risk of debt distress x x x 3 11

ESA Uganda High risk of debt distress x x x 3 18

WCA Liberia High risk of debt distress x x no data x 3 32

WCA Guinea-Bissau Country in debt distress x x x 3 72

WCA Gambia Country in debt distress x x x 3 85

ESA Comoros High risk of debt distress x x x 3 93

APR Sri Lanka Country in debt distress x x x 3 96

APR Bhutan High risk of debt distress x x x 3 112

WCA Benin High risk of debt distress x x 2 65

***This  i s  a  speci fic indicator of the INFORM risk Index. Given Niger's  food securi ty INFORM score very close to medium, i t was  marked in the medium-very high category.

**** This  i s  a  speci fic indicator of the INFORM risk Index. 

*****UNCTAD Global  Cris is  Response Group Task Team Presentation to 1st Steering Committee: A Cris is  of Triple Vulnerabi l i ties  (UNCTAD Statis tics )

******FAOSTAT's  crops  and l ivestock products : https ://www.fao.org/faostat/en/#data/TCL

*******UNCTAD Global  Cris is  Response Group Task Team: A Cris is  of Triple Vulnerabi l i ties  (UNCTAD Statis tics )

********Relevant boxes  are: Active confl ict, food securi ty ri sk, natura l  hazard exposure, trade exposure to cereal , sunflower oi l 's  share of tota l  imports  and import dependency on fuel .

*********INFORM Index: https ://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Results -and-data/moduleId/1782/id/433/control ler/Admin/action/Results

Country Selection metrics

Country Info Impacts of Ukraine and existing vulnerabilities

*Somal ia  was  marked in the table as  import dependent on fuel  due to impact of high-intens i ty confl ict, which has  impacted the country's  refinery operation. Moreover, Somal ia  depends  on imported petroleum for eletrici ty production (AFREC): https ://wedocs .unep.org/bits tream/handle/20.500.11822/20514/Energy_profi le_Somal ia .pdf?sequence=1&isAl lowed=y 

**Defined as  a  country in high or medium intens i ty confl ict from World Bank harmonized l i s t of fragi le and confl ict a ffect s i tuations  2022: https ://thedocs .worldbank.org/en/doc/bb52765f38156924d682486726f422d4-0090082021/origina l/FCSLis t-FY22.pdf

Ranking ordinance
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 مساهمات لتوسيع نطاق قدرة الصندوق على االستجابةطلب  -رابعا

. الصندوق لموارد عشر الثاني التجديد لتمويل األعضاء الدول هاتبذل التي االستثنائية بالجهود الصندوق يقر -30

 علىالريفية  الغذائية والنظم العيش سبل قدرة بناء على الصندوق قدرة أساس القوي الدعم هذا ويشكل

 بالغ التكميلية والبرامج الخاص القطاعمع  عملالو للصندوق األساسية الموارد دعم استمرار وسيظل. الصمود

 .في المستقبل األهمية

 سيكون، اتأثر البلدان أكثر في العاجلة لالستجابات الدعم زيادة على الصندوق قدرة تعترض التي للقيود نظراو -31

 وسيكون، كبيرة أوكرانيا في للحرب العالمية اآلثار تكون. وسلمنحمن ا إضافية موارد توفير الضروري من

 الذي باالهتمام الصندوق رحب. ويالصندوق يخدمها التيالمحلية  للمجتمعات األهمية بالغ اإلضافي الدعم

 .لألزمات االستجابة على قدرته توسيع نطاق لدعم الجهات األخرىو األعضاء الدول من حظى به

 ستكون التي البلدان على الصندوق في لألزمات االستجابة مبادرة تركز، المذكرة هذه في هو معروض كماو -32

 الدولمساهمة ب الصندوق رحبوي. كبراأل الريف في الصمود على والقدرة الغذائي األمن على اآلثار فيها

 إنشاؤهالمقرر  المرفق في وتحديدامبادرة االستجابة لألزمات،  في المنح بموارد والجهات األخرى األعضاء

، به الخاصة المنح موارد استخدام التنفيذي مجلسه على الصندوق سيقترح كما .وإدارتها الموارد هذه لتلقي

 .المانحة الجهات مساهمات على بناء

 ،والتهجير القسري ،والمهاجرين ،مرفق الالجئين إلى المقدمة بالمساهمات أيضا الصندوق يرحبو -33

 في بما القائمة وآللياته المجاورة البلدان في نالخاصة بالالجئي االستجابة في للمساعدة واالستقرار الريفي

، منصة إدارة المخاطر الزراعية، ولريفيابرنامج الصمود و، عشر لموارد الصندوق الثاني التجديد ذلك

 المجاالت يتناول الذي الحالي العمل نطاق لتوسيع (الريف فقراء تحفيز مرفق، ومرفق تمويل التحويالتو

 القدرة على الصمود. بناء وإعادة، والتحويالت، يالريف لالنتعاش الرئيسية

القائمة على  المتأخرات تسوية في بالمساهمات أيضا الصندوق يرحب، الديونالضعف نتيجة  تزايد ضوء وفي -34

 .الصومال مثل مديونية واألكثر فقرا األشد األعضاء لدولا

 

 

 


