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 مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف - إلى أزمة غذائية 19-كوفيد تفادي تحول أزمة

 ،مرفق الصندوق لتحفيز فقراء الريف –إلى أزمة غذائية  19-باإِلشارة إلى الوثيقة المعنونة تفادي تحول أزمة كوفيد

 إدارة الصندوق مع جميع ممثلي الدول األعضاء فيه، والمرفقة بهذه الورقة كمرجع؛ وهي الوثيقة التي تشاطرتها

المائة للمجلس بعد وبعد القرار المتخذ بإدراج هذه الوثيقة كبند إضافي على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين 

 19-الفقراء المتأثرين بأزمة كوفيد ، نظراً للحاجة الملحة لتحسين األمن الغذائي للسكان الريفيينللصندوق التنفيذي

 وصمودهم في وجهها؛

إطار األمم المتحدة لالستجابة لآلثار االجتماعية المبادرات التي يدعمها الصندوق في  تعاونوبالتأكيد على أهمية 

مساهمة الصندوق في أهداف إطار األمم المتحدة لالستجابة االجتماعية واالقتصادية الفورية  19-واالقتصادية لكوفيد

 ن تتخذانياللت ينتالوكالتين األخراآلخرين وشركاء التنمية وبالعمل مع وجهود تعبئة الموارد المرتبطة به،  19-لكوفيد

استراتيجية استجابة قصيرة األمد تتوافق مع األهداف ب، وومن خالل فرق األمم المتحدة القطرية، مقرا لهما روما من

 ؛، وتعزز التدخالت األخرى للصندوق بغية حماية أثرها اإلنمائياإلنمائية طويلة األمد للصندوق

 الجديد وحساب األمانةالجديدة  19-وبما يضمن أن ينخرط الصندوق في استجابة األمين العام لألمم المتحدة لكوفيد

لدعم استراتيجية استجابة الصندوق قصيرة األجل ويستفيد منهما، حيثما يمكن، للتعافي، مانحة متعدد الجهات ال

 وتأمين أهدافه اإلنمائية طويلة األجل؛ 19-لكوفيد

بأن يقدم الصندوق استجابة  فيالدول األعضاء  ومع األخذ بعين االعتبار اإلجماع في اآلراء السائد بين واستجابة لطلب

 لالستجابة، مرفق تحفيز فقراء الريف  هو ،مرفقاعلى الفور  الصندوقينشئ و بوجوب أن 19-ألزمة كوفيداستراتيجية 

إلى األسواق والعمالة الريفية ألكثر المنتجين الريفيين  ولللتخفيف من آثار الوباء على اإلنتاج والوص، 19-ألزمة كوفيد

 على نطاق صغير ضعفا، من بين جملة أمور أخرى؛

ومعايير على اإلعداد الجاري حاليا إلجراءات داخلية مبسطة على أنه ال يمكن المساس بالجودة ووبتسليط الضوء 

المقترحات المقدمة بموجب هذا المرفق، األمر الذي يكفل ضمان جميع لتصميم واستعراض والمصادقة على تقييم 

 مع السماح باستجابة سريعة؛  ،جودة مالئمة، وإيالء العناية الواجبة

البيئية واالجتماعية،  اآلثاراالئتماني والقانوني، وكذلك تلك المتعلقة ب الطابععلى أن المخاطر المحتملة ذات  وبالتشديد

 عليها؛ والمصادقةالمقترحات وتقييمها  رزفي عمليات العناية الواجبة وضمان الجودة لف بدقةستؤخذ في االعتبار 

الريف وإطار نتائجه وبالتأكيد على أن جميع المبادرات بموجب هذا المرفق سوف تتواءم مع وثيقة مرفق تحفيز فقراء 

 ؛ادقة عليهرفيع المستوى، وبالتأكيد على إبالغ المجلس التنفيذي بصورة منتظمة عن هذا المرفق بعد المص

، وأن يتبع بصورة واسعة مبادئ الصندوق لالنخراطهذا المرفق سوف بموجب وبالتأكيد على أن تخصيص الموارد 

والبلدان التي تعاني من ، البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنياإلى األولوية ستُعطى 

 أكثر التهديدات قساوة على سبل عيش فقراء الريف؛ 19-، وبخاصة في المناطق التي يشكل فيها كوفيدأوضاع هشة

مقترحات هذا المرفق، وعلى وضع  المصادقة علىيد، عالوة على ذلك، على استشارة الحكومات المتلقية عند وبالتأك

 شركاءواألمم المتحدة وغيرها من  جهود الصندوق وتدعم الجهود التي تبذلها الحكومات الوطنية تكمل  أنضرورة 

 ؛التنمية

الموارد لن يقوض من المبادئ واألهداف العريضة لبرنامج المنح العادية، وإنما سيسمح  موازنةوبالتأكيد على أن إعادة 

 ضوء األزمة العالمية الجارية؛في للصندوق بالعمل بصورة ملحة 

 المجلس التنفيذي مدعو إلى:فإن 
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ة يأمن المصادر، وبدون وضع مرفق من أي مصدر هذا التكميلية لالموال األقبول تفويض رئيس الصندوق ب (أ)

رهنا بإجراء فرز داخلي لتجنب احتمال مخاطر السمعة المتعلقة بقبول الصندوق لهذه  – حدود على المبالغ

 ؛األموال

وفير تفي الصندوق لمليون دوالر أمريكي من برنامج المنح العادية  40مبلغ تخصيص  استخدامالمصادقة على  (ب)

 فقراء الريف؛إلطالق مرفق الصندوق لتحفيز لمرة واحدة أولي رأس مال 

ل من هذا المرفق لمشروعات مخصوصة وإبرام أية اتفاقيات  علىتفاوض بالتفويض رئيس الصندوق  (ج) تموَّ

ً  10بمبلغ ال يتعدى  ، باالستثناءات التالية التي سيستمر التماس موافقة المجلس ماليين دوالر أمريكي ضمنا

األنشطة اإلضافية "داخل  (2من القطاع الخاص؛ ) المشروعات التي يكون الشريك المنفذ فيها كيانا (1عليها: )

 ؛المشروعات" التي توفر تمويال إضافيا للمشروعات االستثمارية الجارية المصنفة على أنها في الفئة ألف

المناقشة أثناء دورات المصادقة على استخدام إجراء التصويت بالمراسلة، عوضا عن إجراء انقضاء المدة أو  (د)

، للسماح بمعالجة التي يُلتمس بشأنها موافقة المجلس تحفيز فقراء الريف مرفقات لجميع مشروعالمجلس 

 أيام عمل(؛ 5أسرع )ضمن حدود زمنية ال تتعدى 

وسوف تقوم إدارة الصندوق بإبالغ المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته عن وضع تنفيذ مرفق تحفيز فقراء 

حسب البلدان وفئات الدخل، وانخراط  لهاالمخصصة الريف، بما في ذلك المشروعات المصادق عليها والموارد 

 .الجهات المانحة للتعافي وحساب األمانة متعدد 19-ألمم المتحدة لكوفيدافي استجابة الصندوق 

 


