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  التمويل الموافق عليه مؤخرا –أوال 

واستجابة الصندوق التشغيلية األوسع  تحفيز فقراء الريفحالة تنفيذ مرفق عن التقرير إعداد منذ االنتهاء من  -1

مرفق تحفيز فقراء آخر للتمويل في إطار  مقترحا 20 قُدم ،(EB 2020/130/R.14)الوثيقة  19-كوفيدلنطاقا 

تبلغ قيمة  ،إجماالو 1.عليها بموافقته مجموعة ضمان الجودة أُوصتأو  الصندوق رئيس اعليه وافق الريف

 1.2 قدرهتمويل مشترك إضافي بهذا المبلغ  استُكملو ،مليون دوالر أمريكي 13اإلضافية  المقترحاتهذه 

من الحكومات المتلقية في شكل دعم لوجستي وإعفاءات  اأتي التمويل المشترك أساس. ويمليون دوالر أمريكي

باإلضافة إلى مساهمات عينية من المستفيدين. وترد تفاصيل كل من هذه المقترحات الجديدة في  ،ضريبية

 األول. لحقالم

المخصصات بتمول وواحد عبارة عن مبادرات تتعلق ببلد واحد مقترح جميع هذه المقترحات باستثناء و -2

. الكاريبيوأمريكا الالتينية إقليم  خمسة بلدان من تضممبادرة مبتكرة ب وهذا المقترح الواحد يتعلق. ةالقطري

. للمبادرات اإلقليمية ةموارد المخصصوبالذات الصلة القطرية المخصصات كل من ب المقترحهذا  يُمولوس

تنفيذي الشريك بوصفها الستعمل ووهي منظمة هولندية غير حكومية  ،Agriterra منظمةنسق المبادرة ستُ و

مجموعة مخصصة من الحلول  لوضعالتآزر عبر البلدان والشراكات االستراتيجية أوجه لى إ وستستند ،شاملال

للكفاءة وتوفير الوقت  اظر. ون19-كوفيدل األجلطويلة و حكومات قصيرةالاستجابة دعم لالرقمية في كل بلد 

انيات تكرار الفرق اإلقليمية على استكشاف إمك اآلنشجع تُ  ،هذا النوع من المقترحات المجمعة يتيحهما نذيلال

 هذا النموذج في المقترحات المستقبلية.

أكدت استعراضات هذه المقترحات الجديدة أهميتها  ،الحال في الجولة األولى من الموافقات كانكما و -3

 مواضيعإدماج االستراتيجية ومواءمتها مع الركائز األربع للمرفق. كما سلطت االستعراضات الضوء على 

 الجولة األولى. فيبعد أن تم إبراز ذلك كمجال رئيسي للتحسين بشكل أفضل الصندوق الخاصة بالتعميم 

ذه كلها . وهحاليا االستعراضآخر وهي قيد  مقترحا 12تم تقديم  ،باإلضافة إلى هذه المقترحات العشرينو -4

دوالر  مليون 0.8ومبلغ إضافي قدره  ،مليون دوالر أمريكي 6.9قدره  كليتمويل بمقترحات لبلد واحد و

 يهامن المتوقع الموافقة عل ،االستعراضعملية هذه المقترحات  تإذا اجتازو. في شكل تمويل مشتركأمريكي 

 .أيلول/بحلول منتصف سبتمبر

 لمحة عامة عن التمويل حتى اآلن –ثانيا 

، مقترحا 11وعددها  الوثيقة الرئيسية الواردة فيلمقترحات التي تمت الموافقة عليها لجمالي التمويل اإليبلغ  -5

 24.2 ،الحين أو التوصية بالموافقة عليها( منذ ذلكالتي تمت الموافقة عليها )العشرين المقترحات إضافة إلى 

من  دوالر أمريكيمليون  18.7و مليون دوالر أمريكي من المخصصات اإلقليمية 5.5مليون دوالر أمريكي: 

 التمويل المشترك. منمليون دوالر أمريكي  6.4تم استكمالها بما مجموعه . ويةالمخصصات القطري

تمت الموافقة عليها حتى اآلن من والعشرين التي  ةالثماني ةالقطري تامقترحال عنعامة  لمحة 1يقدم الجدول و -6

أمريكا الالتينية  إقليمالمجمع لبلدان  المقترحبما في ذلك  ،اإلقليمبحسب  تحفيز فقراء الريفمرفق خالل 

عكس التركيز األكبر للمقترحات . وي(بلدا 32)بمعنى أن المقترحات تغطي ما مجموعه  الخمسةوالكاريبي 

لمؤشر  اوفق اإلقليم افي هذ للمخاطرالعدد األكبر من البلدان المعرضة الغربية والوسطى ا أفريقي إقليم على

الحكومات هي التي بادرت بتقديم ألن  اظر. ونء الريفتحفيز فقرامرفق المخاطر المستخدم لتخصيص تمويل 

التحديات  علىالتمويل عبر الركائز األربع يوفر نظرة ثاقبة مثيرة لالهتمام  توزيعفإن  ،جميع المقترحات

                                                      
 أغسطس/آب. 31أغسطس/آب. وسيُقدم تحديث بشأن التقدم إلى هذه المقترحات والمقترحات الجديدة في  17الضميمة في هذه تمت صياغة  1
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ستخدم وبالتالي المجاالت ذات األولوية المختلفة التي يُ  ،إقليمفي كل  19-كوفيدجائحة سببها تالمختلفة التي 

 إقليمفي  مرفق تحفيز فقراء الريفخدم تمويل استُ  ،لى سبيل المثال. وعلمعالجتها تحفيز فقراء الريفمرفق 

 ،الوصول إلى المدخالتلسد الفجوات الملحة في  اا وأوروبا وآسيا الوسطى أساسأفريقيالشرق األدنى وشمال 

بدو أن البلدان في آسيا . ويلكاريبيأمريكا الالتينية وا إقليماألولوية للخدمات الرقمية في  ن أعطيتيفي ح

 ،لى المدخالت والخدمات الرقميةإصول وتعطي األولوية للالغربية والوسطى ا أفريقيوفي  الهاديوالمحيط 

 توزيعإلى  أدىمما  ،إلى مجموعة أوسع من الحلولالشرقية والجنوبية ا أفريقي إقليمبينما كانت هناك حاجة في 

 ربع.الركائز األالتمويل عبر 

تركز إما على المساعدة الفورية فإنها  ،مجموعات األنشطة المختلفة المقدمة من خالل المبادراتومن حيث  -7

 .نعاشأو على مزيج من الدعم قصير وطويل األجل للمساعدة في االستجابة واإل ،قصيرة األجل

على دعم دورة اإلنتاج القادمة بمدخالت مجانية أو مدعومة )انظر  اتركز المبادرات قصيرة األجل أساسو -8

هدف دعم السوق إلى . ويأو مزيج من المدخالت ودعم السوق )انظر إريتريا وفلسطين( ،بنغالديش ونيجيريا(

من خالل توفير معدات التخزين لتجنب خسائر ما بعد الحصاد  اتخفيف آثار إغالق السوق وقيود الحركة أساس

لخدمات بشأن احتوي المبادرات ذات النطاق األطول أجال على مكون تعادة ما . والنقل إلى المشترين يرتيسو

 استوفر مبادرة في بوركينا فاسو مدخالت مدعومة ولكنها ستنشئ أيض ،لى سبيل المثال. وعالمالية أو الرقمية

المتوقع أن تستمر  خضرواتالخاصة بالمنصة تسويق رقمية وستعزز الشراكات على طول سالسل القيمة 

تستهدف المبادرات قيود السيولة الفورية وطويلة األجل من خالل  ،ي نيبال وأوغندا. وفالجائحةبعد انتهاء 

النسبة . وبعلى التوالي ،ىالقرفي المحلية ومجموعات االدخار  للمصارفرقمية  نظمالمساعدة في إنشاء 

تلبية االحتياجات  فيالهدف  يتمثل ،آخر في ميانمارمقترح و ،أعاله المذكور أمريكا الالتينية والكاريبيلمقترح 

لمعلومات الرقمية والخدمات المصرفية والتسويقية للتغلب على القيود المفروضة على الحركة من االفورية 

 نعاشاإللدعم عملية  ابناء البنية التحتية الرقمية أيضوفي الوقت نفسه  ،األعمالوالتجمعات وإغالق األسواق و

 وتحفيز التنمية الريفية األوسع. 19-كوفيدبعد 

 1الجدول 

 تغطية المقترحات القطرية عبر األقاليم والركائز

 )بماليين الدوالرات األمريكية(

 البلد اإلقليم

 التمويل

 المجموع

 :1الركيزة 
الوصول إلى 

 المدخالت

 :2الركيزة 
الوصول إلى 

 األسواق

 :3الركيزة 
 الخدمات المالية

 :4الركيزة 
 الخدمات الرقمية

 1.6 0.8 0.5 2.1 5.0 7 يدآسيا والمحيط الها

 0.9 0.7 1.3 1.4 4.4 6 ا الشرقية والجنوبيةأفريقي

 2.3 0 0 0 2.3 5 أمريكا الالتينية والكاريبي

ا، أفريقيالشرق األدنى، وشمال 

 وأوروبا وآسيا الوسطى
5 2.7 1.7 0.7 0.2 0 

 0.7 0.3 1.0 2.5 4.3 9 والوسطىا الغربية أفريقي

 5.5 2.0 3.5 7.7 18.7 32 المجموع

 الموافق عليهاتتألف المقترحات اإلقليمية الثالثة  ،وكما هو موضح في الوثيقة الرئيسية ،باإلضافة إلى ذلكو -9

ا جنوب أفريقيمن مبادرتين ستوفران الدعم لإلنتاج والتسويق من خالل منظمات المزارعين في آسيا و

أخرى ستوفر خدمات رقمية مخصصة من خالل منظمة غير ربحية في كينيا ونيجيريا مبادرة و ،الصحراء

 ،مليون دوالر أمريكي 5.5التي تبلغ قيمتها اإلجمالية  ،النسبة لهذه المقترحات اإلقليمية الثالثة. وبوباكستان
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ى النحو التالي: الوصول إلى المدخالت: عل مرفق تحفيز فقراء الريفسيتم توزيع التمويل على الركائز األربع ل

مليون  0.4الخدمات المالية: و ؛مليون دوالر أمريكي 0.4 :الوصول إلى األسواقو ؛مليون دوالر أمريكي 2.3

 مليون دوالر أمريكي. 2.4الخدمات الرقمية: و ؛دوالر أمريكي

 31وعددها  موافقة عليها حتى اآلنالنسبة للمقترحات التي تمت الموافقة عليها أو التوصية بالوبالتالي، ب -10

في المائة للوصول إلى  16و ؛في المائة من الموارد للوصول إلى المدخالت 41ستستخدم نسبة  ،مقترحا

 في المائة للخدمات الرقمية. 32؛ وفي المائة للخدمات المالية 10و ؛األسواق

حتى اآلن إلى  الموافق عليهامن المتوقع أن تصل المبادرات اإلقليمية والقطرية  ،بمدى الوصولفيما يتعلق و -11

لكل  اذه التكلفة المنخفضة نسبي. وهدوالر أمريكي لكل مستفيد 2.92بتكلفة  ،مليون مستفيد 8.3ما يقرب من 

لدعم المتعلق ا ارتفاع فعالية تكلفة عن اأيض ناتجةو ،المستهدفة على نطاق واسعألنشطة ناتجة عن امستفيد 

كما هو مبين وجديدة للوصول بكفاءة إلى عدد كبير من الناس.  تكنولوجياتوالتي تستخدم  ،بالخدمات الرقمية

تكون  يتمثل في أن احدد الصندوق هدف ،في الوثيقة الرئيسية مرفق تحفيز فقراء الريففي إطار إدارة نتائج 

 في المائة من الشباب. 25و من النساء فقراء الريف مرفق تحفيزفي المائة من المستفيدين من  50 نسبة
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 مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها مؤخرالمحة عامة عن 

 

 القيمة األنشطة البلد

يتم التنفيذ من فاسو )بوركينا 

مشروع دعم تعزيز سالسل  خالل

 (القيمة الزراعية

توفير المدخالت المدعومة )بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ( والمعدات والتدريب واإلرشاد لخدمات 

إنشاء منصة تسويق رقمية ومركز اتصال وحدائق السوق خالل موسم الجفاف. من أجل المعلومات الرقمية 

 .الخاصة بالخضرواتوتعزيز الشراكات على طول سالسل القيمة  ،مات السوقلمعلو

 دوالر أمريكي مليون 0.7

 يتم التنفيذ من خاللبوروندي )

 - برنامج تنمية سالسل القيمة

 المرحلة الثانية(

خالل الموسمين  النباتات حمايةتوفير مجموعات المدخالت التي تحتوي على بذور مهجنة وأسمدة ومنتجات 

 الطقس والسوق.عن ومعلومات  ؛التدريب على ممارسات اإلنتاجو ؛التاليين

 دوالر أمريكي مليون 0.7

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

في شكل تمويل دوالر  

 (مشترك

 يتم التنفيذ من خاللالكونغو )

شروع مصايد األسماك وتربية م

 (األحياء المائية

العمل من خالل منظمات المنتجين لدعم قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية األحياء المائية من 

واألعالف  والكتاكيتخالل توفير المدخالت )بما في ذلك بذور الخضروات المقاومة للمناخ واإلصبعيات 

 .المكيفةارسات اإلنتاج والتدريب على مم ؛الطقس الذكية مناخيا وأجهزة قياس ؛والمنتجات البيطرية(

 دوالر أمريكي مليون 0.4

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

في شكل تمويل دوالر  

 (مشترك

جيبوتي )يتم التنفيذ من خالل 

 (برنامج إدارة التربة والمياه

 

توفير مدخالت مختلفة لمنتجي المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك بما في ذلك البذور )بذور العلف 

 ؛األسمدة ومنتجات حماية المحاصيلو ؛الغطاء النباتي وبذور الخضروات لزراعة األفنية الخلفية( لتجديد

 نتجات بيطرية؛ وشباك الصيد.وم ؛لعق للماشيةالحجارة و

 دوالر أمريكي مليون0.2 

إريتريا )يتم التنفيذ من خالل 

 (المشروع الوطني للزراعة

الثروة الحيوانية الخاصة بمدخالت التوزيع البذور والمعدات بما في ذلك مضخات المياه للري وتوفير 

الحليب  ومضاربدعم التسويق من خالل توفير أكياس التخزين و. المكيفةوالتدريب على ممارسات اإلنتاج 

 النقل.في مساعدة الو

 مليون دوالر أمريكي 0.4

 غابون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية الزراعية 

 (، المرحلة الثانيةوالريفية

الخنازير واألغنام بالمدخالت )بما في ذلك العلف واإلسكان والمعدات  يدعم تعاونيات الدجاج ومربي

 واإلدارة المالية. اإلنتاج المكيفةاألخرى( والتدريب على ممارسات 

 دوالر أمريكي مليون 0.2

 000 49)باإلضافة إلى 

في شكل دوالر أمريكي  

 (تمويل مشترك

غامبيا )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج صمود المنظمات 

ألغراض الزراعة التحولية 

 (ألصحاب الحيازات الصغيرة

المحاصيل الخاصة بمدخالت الوتوفير  ،التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق الخضروات

وتوفير  ؛دعم النقل اآلمن والصحي إلى األسواقو ؛الرقميةباألجهزة والثروة الحيوانية والتحويالت النقدية 

اتف وتطبيق متعدد األغراض لله وتطويرجميع الجهات الفاعلة في السوق. عمل المعدات لضمان استمرار 

 ى.الستخدامات األخرلمعلومات السوق والتدريب و المتنقلة لتوفير

 مليون دوالر أمريكي 0.3

غينيا )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع الزراعة األسرية والقدرة 

على الصمود واألسواق في غينيا 

 (العليا والوسطى

 ،توفير مجموعات اإلنتاج بالشراكة مع الموردين الخاصين ،من خالل العمل من خالل منظمات المزارعين

 ،والتسويق اإلنتاج المكيفةوالتدريب على ممارسات  التقنيةوالمساعدة  ،نب معدات اإلنتاج والوقايةاإلى ج

 مقدمي الخدمات المالية المحليين. لصالحوفير معدات النقل وضخ األموال . وتومعلومات السوق
 مليون دوالر أمريكي 0.5

غينيا بيساو )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية االقتصادية في 

 (المناطق الجنوبية

وإنشاء برامج  ،الصحية ومعدات التدريب والوقاية ومستلزمات النظافة التقنيةتوفير المدخالت والمساعدة 

 مليون دوالر أمريكي 0.4 إذاعية وطنية لتوفير معلومات عن أسعار السوق والعرض والطلب لسالسل قيمة محددة.

دولة بوليفيا المتعددة وهايتي 

هندوراس وغواتيماال و القوميات

يتم التنفيذ من يرو )قائم بذاته، بو

 (Agriterraمنظمة خالل 

ربط و ؛أنشطة تشمل توفير المعدات ذات الصلة والتدريب إضافة إلى ،خدمات رقمية واسعة النطاق تطوير

مساعدة و ؛التجارة اإللكترونيةأداء منظمات المنتجين بالمشترين من القطاع الخاص وزيادة قدرتها على 

وتزويد  ؛وضع إجراءات وبروتوكوالت معتمدة بشأن السالمة األحيائية وإدارة المخاطرالمجموعات على 

 يات الرقمية لضمان استمرارية األعمال.كنولوجمقدمي الخدمات المالية المحليين بالت

مليون دوالر أمريكي  1.9

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 0.4تمويل مشترك و

من ي مليون دوالر أمريك

 (صندوق إقليمي

مالوي )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج اإلنتاج الزراعي 

 (المستدام

تزويد الحكومة بخدمات اإلرشاد و ؛خاصمن القطاع التوفير المدخالت الزراعية بالتعاون مع مورد 

باستخدام  ،البذور إكثارالبذور التي تنتجها منظمات المزارعين المشاركة في  العتمادوالدعم  ةاإللكتروني

المساعدة في تحديد أسواق المحاصيل ونقلها إلى و ؛وفير معلومات السوق. وتنظام رقمي لزيادة الكفاءة

 وتنفيذ برنامج نقل الثروة الحيوانية. ؛لتجميعلالسوق و

مليون دوالر أمريكي  0.6

 000 69)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

ميانمار )يتم التنفيذ من خالل 

 تعزيز التنشيط الزراعيمشروع 

 (في ميانمار

لضمان قدرتهم على  اسيقوم المشروع بتسجيل المستفيدين رقمي ،الزراعة الرقمية لساحةبعد إجراء تقييم 

تغطية نطاق وتوسيع  ،الرقمية الدرايةوتوفير التدريب على  ،الوصول إلى مجموعة من الخدمات الرقمية

الحوافز أطر والمساعدة في تعزيز األطر التنظيمية و ،الخدمات المالية المتنقلةوالوصول إلى اإلنترنت 

 للتحول الرقمي طويل األجل. واألعمال

مليون دوالر أمريكي  0.6

 000 35)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(
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، ويتم التنفيذ باكستان )قائم بذاته

وزارة األمن الغذائي من خالل 

 حوث الوطنية(بوال

التي اإللكترونية المبرمجة الستخدامها للمدخالت  الحوافظتوفير التحويالت النقدية للمدخالت من خالل 

 مليون دوالر أمريكي 1.1 .فقط نون المختاروالمورد يوفرها

، يتم بابوا غينيا الجديدة )قائم بذاته

التنفيذ من خالل وكالة تنمية 

المنتجات الطازجة وإدارة 

 الزراعة والثروة الحيوانية(

المطلوبة للحصول على في المائة و 10البالغة تغطية المساهمة و ؛توفير مدخالت مجانية عند بوابة المزرعة

 ينالنقل المحليخدمات توفير رأس المال العامل لمشغلي و ؛الجاري ىسوق مزارعي القرقرض من مشروع 

 الوصول إلى منصة أسعار السوق الرقمية. تيسيرو ؛للحفاظ على خدمتهم
 مليون دوالر أمريكي 0.4

السنغال )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع دعم إدماج الشباب 

الريفيين أصحاب المبادرات 

 (الزراعية

وتوفير بناء القدرات والدعم االستشاري  ،والبطيخ اتوفير مدخالت مدعومة ومعدات صغيرة لمنتجي البطاط

وكيفية الوصول إلى الخدمات الرقمية  المكيفةلمجموعات المنتجين بشأن ممارسات اإلنتاج البستاني 

 لمعلومات السوق وموردي المدخالت.

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.5)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي في شكل 

 تمويل مشترك(

سيراليون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع تنمية سالسل القيمة 

 (الزراعية

دعم تحسين مراكز و ؛عالية الغلة( وآالت تحضير األرضسريعة وتوفير المدخالت )بما في ذلك البذور 

 مليون دوالر أمريكي 0.5 السوق.اإلرشاد ومعلومات لمستودع للعمل كوإنشاء منصة رقمية  ؛الجمع

، ويتم التنفيذ بذاته الصومال )قائم

 الكوارثمن خالل معهد 

 والصمود في الصومال(

والمعدات والتدريب لتقليل  ،توفير المدخالت والمعدات الثانوية إلنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك

نظيم عمليات الشراء المحلية من مجموعات المزارعين أصحاب . وتخسائر ما بعد الحصاد وإضافة القيمة

 لحيازات الصغيرة.ا

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

في شكل دوالر أمريكي 

 (تمويل مشترك

، ويتم التنفيذ السودان )قائم بذاته

من خالل الوزارة االتحادية 

 للزراعة والموارد الطبيعية(

بما في ذلك بذور الخضروات للنساء الستخدامها في  ،توفير مدخالت اإلنتاج ألصحاب الحيازات الصغيرة

 ؛ما بعد الحصاد واإلدارة الماليةممارسات والمكيفة التدريب على ممارسات اإلنتاج و ؛الحدائق المنزلية

دعم مراكز التجميع ونشر معلومات اإلنتاج والسوق من خالل الرسائل ؛ وتخزين محكمة الغلقالأكياس و

الوصول إمكانية مقدمي الخدمات المالية المحليين لزيادة  لصالحضخ األموال وة. القصيرة واإلذاعالنصية 

 إلى االئتمان والقدرة على إرسال األموال واستالمها.

مليون دوالر أمريكي  0.7

 000 32)باإلضافة إلى 

في شكل دوالر أمريكي 

 (تمويل مشترك

بذاته، ويتم التنفيذ من أوغندا )قائم 

شروع مخالل وحدة إدارة  

الشمول المالي في المناطق 

 (الريفية

دعم مجموعات االئتمان واالدخار المحلية من خالل تقديم المنح النقدية إلى جانب دعم بناء القدرات في مجال 

 الرقمية )باإلضافة إلى تكاليف اإلنترنت(. بشأن التكنولوجياتاإلدارة واإلرشاد 

مليون دوالر أمريكي  1

 000 53)باإلضافة إلى 

في شكل دوالر أمريكي 

 (تمويل مشترك

بذاته، ويتم التنفيذ من اليمن )قائم 

خالل الصندوق االجتماعي من 

 أجل التنمية( 

نب تدريب على اإلى ج ،اإلنتاج الحيوانيإلنتاج البساتين وبالمجان توفير مدخالت وأصول  ،حسب الحاجة

 مليون دوالر أمريكي 0.8 .اإلنتاج المكيفةممارسات 

 


