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تقدم هذه الوثيقة أحدث المعلومات عن التمويل الموافق عليه حتى اآلن لمرفق تحفيز فقراء الريف. وهي بمثابة  -1

واستجابة الصندوق التشغيلية  تحفيز فقراء الريفل الصندوق تحديث للوثيقة بعنوان "تقرير عن حالة تنفيذ مرفق

 ( والضميمة الملحقة بتلك الوثيقة بعنوانEB 2020/130/R.14" )19-األوسع نطاقا لجائحة كوفيد

" 2020سبتمبر/أيلول  1"التمويل الموافق عليه بموجب مرفق تحفيز فقراء الريف حتى 

(EB 2020/130/R.14/Add.1 .)بموافقة  عض المقترحاتب تحظ وقت إصدار هاتين الوثيقتين، لم وحتى

 .نهائية

مرفق تحفيز فقراء ل الموافق عليه حتى اآلنتمويل اليبلغ  وعلى النحو الوارد بالتفصيل في الملحق األول، -2

مليون دوالر أمريكي من  6.3 تمويل قدره مقترحا، إلى جانب 30 عبرمليون دوالر أمريكي  23.6الريف 

على المستوى مبادرة  26ومصادر أخرى. وتتكون هذه المقترحات من أربعة مقترحات متعددة البلدان 

عبر األقاليم وفئات  الموافق عليها . ويوضح الجدول أدناه توزيع أموال مرفق تحفيز فقراء الريفالقطري

ن منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدخل. وينصب التركيز بالدرجة األولى على البلدا

مليون دوالر أمريكي من التمويل الموافق عليه لمرفق تحفيز فقراء الريف إلى البلدان  9.4الدنيا، وقد ُوجه نحو 

 1التي تعاني من أوضاع هشة.

 1الجدول 

 التمويل الموافق عليه لمرفق تحفيز فقراء الريف، بحسب فئة الدخل واإلقليم

 (مليون دوالر أمريكي 23.6 قدرهإجمالي ماليين الدوالرات األمريكية من ب)

  اإلقليم   تصنيف الدخل

 7.1 (%30) آسيا والمحيط الهادي  10.9 (%46) ة الدخلمنخفض بلدان

من  ة الدخلمتوسط بلدان

 الشريحة الدنيا

 5.8 (%25) أفريقيا الشرقية والجنوبية  11 (47%)

من  الدخلة متوسط بلدان

 العلياالشريحة 

 2.3 (%10) الكاريبيوأمريكا الالتينية   1.7 (7%)

 2.9 (%12) الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى   

 5.5 (%23) والوسطى الغربيةأفريقيا    

 

أمريكي لمعالجة مليون دوالر  10.1 ، ُخصصمليون دوالر أمريكي 23.6 الموافق عليه وقدره ومن المبلغ -3

القضايا العاجلة المتعلقة بالوصول إلى المدخالت لضمان جاهزية المزارعين لمواسم الزراعة القادمة. 

مليون دوالر أمريكي لتدابير زيادة الوصول إلى األسواق، بما في ذلك دعم التخزين والنقل،  4.2 وُخصص

ن دوالر أمريكي للخدمات الرقمية، بما في مليو 6.9 وُخصصمليون دوالر أمريكي للتمويل الريفي.  2.4و

. ويُخصص نحو المتنقلةالمشورة وتحويالت األموال عبر تطبيقات الهواتف وذلك دعم التدريب اإللكتروني، 

ووحدات  القائمة في المائة من التمويل الموافق عليه للمقترحات التي ستُنفذ في إطار مشروعات الصندوق 41

يُخصص الباقي لمبادرات قائمة بذاتها ينفذها شركاء آخرون، بما في ذلك مؤسسات إدارة المشروعات، بينما س

 كومية ورابطات منظمات المزارعين.البحوث، والمنظمات غير الح

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

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

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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أغسطس/آب وتمت  28مقترحا إضافيا في  11وباإلضافة إلى هذه المقترحات الموافق عليها، استُعرض  -4

مليون دوالر أمريكي )انظر  6.5هذه المقترحات مبلغا إضافيا قدره قيمة . وتبلغ عليهاالرئيس التوصية بموافقة 

فرق البلدان المؤهلة التي لالملحق الثاني( ويتوقع الموافقة عليها بحلول منتصف سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع 

المقترحات  هذه النظر في يتمأن تقوم بذلك في األسبوعين المقبلين على أمل أن  حتى اآلنلم تقدم مقترحاتها 

 قبل نهاية سبتمبر/أيلول.

مليون دوالر أمريكي، وذلك بفضل  10.2ويبلغ التمويل التكميلي الملتزم به لمرفق تحفيز فقراء الريف حاليا  -5

 25من حكومتي كندا والسويد. ومن المتوقع اإلعالن عن مبلغ آخر يتراوح بين المقدمة المساهمات السخية 

ي بحلول منتصف سبتمبر/أيلول. ويشارك الصندوق في مناقشات مع عدة مليون دوالر أمريك 30مليون و

 .القادمةاألشهر  خاللشركاء آخرين أبدوا رغبتهم في المساهمة في المرفق 
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 لمحة عامة عن مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف الموافق عليها

 

 المقترحات متعددة البلدان

 بلدا( 20) الهاديآسيا والمحيط 
القطاعين العام وشراكات المنتجين ن خالل متوفير المدخالت الزراعية ودعم التسويق : 1الركيزة 

 .منظمات المزارعينوالخاص بوساطة أو تنفيذ 
 مليون دوالر أمريكي 2

أفريقيا الشرقية والجنوبية، 

 22وأفريقيا الغربية والوسطى )

 بلدا(

الغذاء واستعادته من خالل إنتاج العمل من خالل منظمات المزارعين لتكييف : 4إلى  1 الركائز

بشأن توافر الغذاء  نشر المعلوماتوالوصول إلى المدخالت والمعلومات واألسواق والسيولة، دعم 

 .وسالمته

مليون دوالر أمريكي  1.5

مليون  2.2 باإلضافة إلى)

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

هايتي، دولة بوليفيا متعددة 

هندوراس،  غواتيماال، القوميات،

بذاته يتم قائم مشروع بيرو )

 Agriterraمن خالل  تنفيذه

 وهي منظمة غير حكومية(

إنشاء خدمات رقمية واسعة النطاق، بجانب أنشطة تتضمن توفير المعدات ذات الصلة  :4الركيزة 

والتدريب ذي الصلة، وربط منظمات المنتجين مع المشترين من القطاع الخاص وزيادة قدراتهم 

المتعلقة بالتجارة اإللكترونية، ومساعدة المجموعات على إعداد إجراءات وبروتوكوالت معتمدة 

بالتكنولوجيات  المحليينوتزويد مقدمي الخدمات المالية  وإدارة المخاطر، البيولوجيةبشأن السالمة 

 الرقمية لضمان استمرارية العمل.

مليون دوالر أمريكي  2.3

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

 باكستان ونيجيرياوكينيا 

إنشاء قناة وهواتف المتنقلة، تطبيق بالالمشورة الزراعية المخصصة من خالل إسداء : 4الركيزة 

معلومات ذات اتجاهين يمكن للمزارعين من خاللها تلقي مشورة منخفضة التكلفة لتحسين 

 والوصول إلى األسواق. الممارسات في المزرعة

مليون دوالر أمريكي  2

مليون  0.9 باإلضافة إلى)

كتمويل  أمريكي دوالر

 (مشترك

 القطري على المستوىالمقترحات 

بذاته يتم قائم مشروع ) أفغانستان

وحدة إدارة  من خالل تنفيذه

المشروعات في المشروع 

المجتمعي للزراعة والثروة 

 الحيوانية الذي يموله الصندوق(.

من خالل دعم إضافي  ميقدوتلمدخالت واألصول األساسية لإلنتاج توفير ا: 2و 1الركيزتان 

في سالسل القيمة الصندوق الجارية لوحدات الميدانية البيطرية، ومصارف األعالف واستثمارات ا

 .الخاصة باأللبان

 مليون دوالر أمريكي 0.9

مليون  0.3)باإلضافة إلى 

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

يتم التنفيذ من خالل بنغالديش )

الزراعية  القدرة التنافسيةمشروع 

 الصغيرة( ألصحاب الحيازات

المدخالت ذات األثر السريع ودعم بناء القدرات من أجل زراعة الخضروات توفير : 1الركيزة 

 .المنزلية عالية القيمة والغنية بالمغذيات في المناطق الساحلية
 مليون دوالر أمريكي 0.9

بوركينا فاسو )يتم التنفيذ من 

خالل مشروع تعزيز سالسل 

 القيمة الزراعية(

توفير المدخالت المدعومة )بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ( والمعدات : 4و 2و 1الركائز 

والتدريب واإلرشاد لخدمات المعلومات الرقمية من أجل حدائق السوق خالل موسم الجفاف. 

وإنشاء منصة تسويق رقمية ومركز اتصال لمعلومات السوق، وتعزيز الشراكات على طول 

 لخاصة بالخضروات.سالسل القيمة ا

 مليون دوالر أمريكي 0.7

بورندي )يتم التنفيذ من خالل 

 –برنامج تنمية سالسل القيمة 

 المرحلة الثانية(

توفير مجموعات المدخالت التي تحتوي على بذور مهجنة وأسمدة ومنتجات : 2و 1الركيزتان 

اإلنتاج؛ ومعلومات عن الطقس حماية النباتات خالل الموسمين التاليين؛ والتدريب على ممارسات 

 والسوق.

مليون دوالر أمريكي  0.7

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

)يتم التنفيذ من خالل كمبوديا 

برنامج الخدمات الزراعية 

القدرة على و اتالمعنية باالبتكار

 الصمود واإلرشاد(

توفير المدخالت والتدريب اإللكتروني وتسريع التوسيع المستمر لنطاق تطبيق : 4و 2و 1الركائز 

 .على نطاق صغير لمنتجينلللهواتف المتنقلة متعدد األغراض 

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.2 باإلضافة إلى)

 كتمويل مشتركدوالر أمريكي 

مليون دوالر أمريكي من  0.5و

 المنح العادية(

التنفيذ من خالل تم يالكونغو )

مصايد األسماك  تنمية مشروع

 (يةوتربية األحياء المائية الداخل

العمل من خالل منظمات المنتجين لدعم قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية وتربية : 1الركيزة 

األحياء المائية من خالل توفير المدخالت )بما في ذلك بذور الخضروات المقاومة للمناخ 

واألعالف والمنتجات البيطرية(؛ وأجهزة قياس الطقس الذكية مناخيا؛  لكتاكيتواواإلصبعيات 

 والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة.

مليون دوالر أمريكي  0.4

مليون  0.1)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

جيبوتي )يتم التنفيذ من خالل 

 برنامج إدارة التربة والمياه(

توفير مدخالت مختلفة لمنتجي المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك بما في ذلك : 1الركيزة 

الخلفية(؛ واألسمدة  األفنيةالبذور )بذور العلف لتجديد الغطاء النباتي وبذور الخضروات لزراعة 

 للماشية؛ ومنتجات بيطرية؛ وشباك الصيد. اللعقومنتجات حماية المحاصيل؛ وحجارة 

 مليون دوالر أمريكي 0.2

إريتريا )يتم التنفيذ من خالل 

 المشروع الوطني للزراعة(

توزيع البذور والمعدات بما في ذلك مضخات المياه للري وتوفير المدخالت : 2و 1الركيزتان 

الخاصة بالثروة الحيوانية والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة. ودعم التسويق من خالل توفير 

 الحليب والمساعدة في النقل. ومضاربخزين أكياس الت

 مليون دوالر أمريكي 0.4
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)يتم التنفيذ من خالل إثيوبيا 

المرحلة الثانية من برنامج التنمية 

التشاركية للري على نطاق 

 صغير(

من أوجه الدعم، بما في ذلك توفير القسائم للمدخالت؛ متنوعة مجموعة تقديم : 3و 2و 1الركائز 

وتوفير معدات الحماية، والتدريب على ، ودعم تخزين البضائع ونقلها، مقابل العملوبرامج النقد 

 .التوعية

 مليون دوالر أمريكي 1

غابون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية الزراعية والريفية 

 المرحلة الثانية( –

الخنازير واألغنام بالمدخالت )بما في ذلك العلف  دعم تعاونيات الدجاج ومربي: 1الركيزة 

 والمعدات األخرى( والتدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة واإلدارة المالية. والمأوى

مليون دوالر أمريكي  0.2

دوالر  000 49)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

غامبيا )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج صمود المنظمات 

ألغراض الزراعة التحولية 

 ألصحاب الحيازات الصغيرة(

التركيز على النساء والشباب الذين يعملون في حدائق الخضروات، وتوفير : 4إلى  1الركائز 

رقمية؛ ودعم النقل المدخالت الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية والتحويالت النقدية باألجهزة ال

اآلمن والصحي إلى األسواق؛ وتوفير المعدات لضمان استمرار عمل جميع الجهات الفاعلة في 

السوق. وتطوير تطبيق متعدد األغراض للهواتف المتنقلة لتوفير معلومات السوق والتدريب 

 ولالستخدامات األخرى.

 مليون دوالر أمريكي 0.3

غينيا )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع الزراعة األسرية والقدرة 

على الصمود واألسواق في غينيا 

 العليا والوسطى(

من خالل العمل من خالل منظمات المزارعين، توفير مجموعات اإلنتاج : 3إلى  1الركائز 

بالشراكة مع الموردين الخاصين، إلى جانب معدات اإلنتاج والوقاية، والمساعدة التقنية والتدريب 

اإلنتاج المكيفة والتسويق، ومعلومات السوق. وتوفير معدات النقل وضخ األموال على ممارسات 

 لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

غينيا بيساو )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التنمية االقتصادية في 

 الجنوبية( المناطق

الوقاية ومستلزمات ومعدات التدريب وتوفير المدخالت والمساعدة التقنية : 2و 1 الركيزتان

برامج إذاعية وطنية لتوفير معلومات عن أسعار السوق والعرض  وإعدادالنظافة الصحية، 

 والطلب لسالسل قيمة محددة.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

مالوي )يتم التنفيذ من خالل 

برنامج اإلنتاج الزراعي 

 المستدام(

توفير المدخالت الزراعية بالتعاون مع مورد من القطاع الخاص؛ وتزويد : 4و 2و 1الركائز 

الحكومة بخدمات اإلرشاد اإللكترونية والدعم العتماد البذور التي تنتجها منظمات المزارعين 

البذور، باستخدام نظام رقمي لزيادة الكفاءة. وتوفير معلومات السوق؛  إكثارالمشاركة في 

إلى السوق وللتجميع؛ وتنفيذ برنامج نقل  المنتجات ة في تحديد أسواق المحاصيل ونقلاعدوالمس

 الثروة الحيوانية.

مليون دوالر أمريكي  0.6

دوالر  000 69)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

)يتم التنفيذ من خالل نيجيريا 

برنامج التأقلم مع تغير المناخ 

 ودعم األعمال الزراعية(

تشمل مدخالت ومنتجات مصممة والتي تسليم الحزم من خالل منظمات المزارعين : 1الركيزة 

قصيرة األمد، وذات القيمة لبذور المقاومة لتغير المناخ، وعالية اإلنتاجية، وخصيصا، بما في ذلك ا

 .الغذائية العالية

 مليون دوالر أمريكي 0.9

مليون  1.3باإلضافة إلى )

دوالر أمريكي من األموال 

برنامج المعاد توجيهها من 

التأقلم مع تغير المناخ ودعم 

 (األعمال الزراعية

بذاته يتم مشروع قائم )نيبال 

التنمية  مصرف من خالل تنفيذه

 الزراعية المحدود(

تطبيق جديد دعم المصارف المحلية لتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وتنفيذ : 4و 3زتان يالرك

لبطاقات االئتمان على الهواتف المتنقلة يسمح بتحويل األموال والمعلومات وتنفيذ التجهيز اآللي 

 .للقروض

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.3 باإلضافة إلى)

كتمويل دوالر أمريكي 

 (مشترك

تنفذه ن )مشروع قائم بذاته باكستا

وزارة األمن الغذائي الوطني 

 والبحوث الوطنية(

اإللكترونية المبرمجة  المحافظتوفير التحويالت النقدية للمدخالت من خالل : 4و 3و 1الركائز 

 .فقط على أن يقتصر استخدامها على المدخالت من الموردين المختارين

 مليون دوالر أمريكي 1.1

)يتم التنفيذ من خالل فلسطين 

مشروع إدارة األراضي والموارد 

 (لمواجهة تغير المناخ

، ودعم تجميع على نطاق صغير توزيع البذور واألسمدة على المنتجين: 2و 1الركيزتان 

 المحاصيل وربط المزارعين بالمشترين.

مليون دوالر أمريكي  0.3

دوالر  000 27 باإلضافة إلى)

 (كتمويل مشتركأمريكي 

بابوا غينيا الجديدة )مشروع قائم 

من خالل وكالة  بذاته يتم تنفيذه

تنمية المنتجات الطازجة ووزارة 

 ( الزراعة والثروة الحيوانية

توفير مدخالت مجانية عند بوابة المزرعة، وتغطية المساهمة التي تبلغ نسبتها : 4و 3و 1الركائز 

القرويين الجاري،  ينسوق المزارعفي المائة والالزمة للحصول على قرض من مشروع  10

إلى وتيسير الوصول  ،وتوفير رأس المال العامل لمشغلي النقل المحليين للحفاظ على خدماتهم

 منصة أسعار األسواق الرقمية.

 مليون دوالر أمريكي 0.4

بذاته يتم قائم مشروع رواندا )

من خالل مجلس تنمية  تنفيذه

الزراعة والموارد الحيوانية في 

 رواندا(

إلى جانب األسمدة، ودعم الوصول إلى  اوالبطاط ءبذور الذرة والفاصوليا توفير: 2و 1الركيزتان 

 األسواق من خالل توفير عمليات شراء مضمونة للحبوب باإلضافة إلى مرافق التخزين.
 مليون دوالر أمريكي 0.6

السنغال )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع دعم المقاولين الزراعيين 

 (الريفيين الشباب

والبطيخ،  اوالمعدات الصغيرة لمنتجي البطاط توفير المدخالت المدعومة: 4و 2و 1الركائز 

وتوفير بناء القدرات والدعم االستشاري لمجموعات المنتجين بشأن ممارسات اإلنتاج البستاني 

 وموردي المدخالت. السوق وكيفية الوصول إلى الخدمات الرقمية لمعلومات ةالمكيف

مليون دوالر أمريكي  0.5

مليون  0.5)باإلضافة إلى 

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(
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سيراليون )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع تنمية سالسل القيمة 

 الزراعية(

توفير المدخالت )بما في ذلك البذور سريعة اإلنبات وعالية المردود( وآالت : 4و 2و 1الركائز 

األراضي، ودعم تحسين مراكز التجميع وإنشاء منصة رقمية لتكون بمثابة مستودع تحضير 

 لإلرشاد ومعلومات السوق.

 مليون دوالر أمريكي 0.5

بذاته يتم الصومال )مشروع قائم 

من خالل معهد التنمية  تنفيذه

 والصمود في الصومال(

توفير المدخالت والمعدات الثانوية إلنتاج المحاصيل، والثروة الحيوانية : 2و 1الركيزتان 

واألسماك والمعدات والتدريب لتقليل خسائر ما بعد الحصاد إلى أدنى حد وإضافة القيمة. وتنظيم 

 المشتريات المحلية من مجموعات المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة. 

مليون دوالر أمريكي  0.6

مليون  0.1 )باإلضافة إلى

دوالر أمريكي كتمويل 

 مشترك(

بذاته يتم السودان )مشروع قائم 

من خالل الوزارة االتحادية  تنفيذه

 للزراعة والموارد الطبيعية(

الصغيرة، بما في ذلك بذور  توفير مدخالت اإلنتاج ألصحاب الحيازات: 3إلى  1الركائز 

الخضروات للنساء الستخدامها في الحدائق المنزلية، باإلضافة إلى التدريب على ممارسات اإلنتاج 

ودعم مراكز  اإلغالقواإلدارة المالية. وتوفير أكياس تخزين محكمة  المكيفة وما بعد الحصاد

التجميع، وتوزيع معلومات عن اإلنتاج واألسواق عبر الرسائل النصية القصيرة والراديو. وضخ 

األموال لصالح مقدمي الخدمات المالية المحليين لزيادة الوصول إلى االئتمان والقدرة على إرسال 

 وتلقي األموال. 

مليون دوالر أمريكي  0.7

دوالر  000 32)باإلضافة إلى 

 يكي كتمويل مشترك(أمر

بذاته يتم أوغندا )مشروع قائم 

من خالل وحدة إدارة  تنفيذه

المشروعات في مشروع الشمول 

 المالي في المناطق الريفية(

المحلية من خالل تقديم منح نقدية مصحوبة  واالدخاردعم مجموعات االئتمان : 4و 3الركيزتان 

بدعم بناء القدرات في اإلدارة واإلرشاد المتعلق بالتكنولوجيات الرقمية )باإلضافة إلى تكاليف 

 اإلنترنت(.

مليون دوالر أمريكي  1

دوالر  000 53)باإلضافة إلى 

 ( كتمويل مشترك أمريكي

بذاته يتم اليمن )مشروع قائم 

من خالل الصندوق  تنفيذه

 االجتماعي للتنمية(

القيام، حسب الحاجة، بتوفير المدخالت واألصول المجانية للبستنة وإنتاج الثروة : 1الركيزة 

 الحيوانية إلى جانب التدريب على ممارسات اإلنتاج المكيفة.

 مليون دوالر أمريكي 0.8
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 الموصى بالموافقة عليهالمحة عامة عن مقترحات مرفق تحفيز فقراء الريف 

 المقترحات على المستوى القطري

الكاميرون )يتم التنفيذ من 

خالل برنامج تشجيع 

المشروعات الزراعية الرعوية 

 للشباب(

توفير المدخالت واآلالت والمساعدة التقنية إلنتاج المحاصيل والثروة : 4و 2و 1الركائز 

الحيوانية. ودعم الوصول إلى األسواق من خالل إنشاء أسواق مؤقتة، والمساعدة في التخزين 

 وربط المنتجين بالمشترين من خالل منصات رقمية. 

 مليون دوالر أمريكي 0.5

تشاد )يتم التنفيذ من خالل 

إنتاجية وصمود  مشروع تعزيز

المزارع األسرية والزراعة 

 الرعوية(

توفير المدخالت والمعدات والتدريب للمنتجين وأصحاب المبادرات الفردية : 2و 1الركيزتان 

تيسير الوصول إلى األسواق من خالل دعم  وكذلكالشباب على طول سالسل القيمة المختارة. 

والتدريب لتحسين قدرات التخزين والتعبئة  النقل، وتنظيم المبيعات الجماعية، والمعلومات

 والتسويق. 

مليون دوالر أمريكي  0.8

مليون دوالر  0.1 إلى)باإلضافة 

 أمريكي كتمويل مشترك(

كوت ديفوار )يتم التنفيذ من 

دعم تنمية سلسلة خالل برنامج 

 القيمة الزراعية(

توفير المعدات، بما في ذلك الجرارات الصغيرة والمركبات وآالت ما بعد : 2و 1الركيزتان 

واسعة  تلقيحالحصاد، لمنظمات المزارعين. وتوفير مدخالت الثروة الحيوانية وإجراء حملة 

 النطاق للثروة الحيوانية. 

 مليون دوالر أمريكي 0.6

جمهورية الكونغو الديمقراطية 

)يتم التنفيذ من خالل مشروع 

دعم القطاع الزراعي في 

 مقاطعة شمال كيفو(

العمل من خالل منظمات المزارعين، وتوفير المدخالت والتدريب على : 2و 1الركيزتان 

. ودعم الوصول إلى األسواق من خالل توفير وسائل النقل وتحسين المكيفةممارسات اإلنتاج 

 .السوقاألسعار ونظم معلومات 

دوالر أمريكي مليون  1.2

مليون دوالر  0.2)باإلضافة إلى 

 أمريكي كتمويل مشترك(

مالي )يتم التنفيذ من خالل 

مشروع التدريب المهني لشباب 

الريف، ودعم العمالة وريادة 

 األعمال(

الريفية، بما في ذلك عن طريق دعم  المشروعاتتقديم الدعم للشباب العاملين في : 4إلى  1الركائز 

من  السوقتكلفة إعادة جدولة مدفوعات الفائدة على القروض وتوفير المدخالت. وتوفير معلومات 

مجموعات الممارسات وتقاسم المعلومات بشأن فرص التسويق والمشورة التقنية من  تعزيزخالل 

 .WhatsAppخالل تطبيق 

 مليون دوالر أمريكي 0.4

بذاته يتم لبنان )مشروع قائم 

وحدة إدارة من خالل  تنفيذه

المشروعات في الزراعة 

تعزيز قدرات  الذكية مناخيا:

المجتمعات الريفية على التكيف 

 في لبنان(

، بما في ذلك األغطية البالستيكية الصوبات الزراعيةلمنتجي توفير المدخالت  :1الركيزة 

 ستخدامها في حصاد مياه األمطار.ال

 مليون دوالر أمريكي 0.2

ليبريا )يتم التنفيذ من خالل 

 اإلرشاد بشأنمشروع 

 محاصيل األشجار(

مليون دوالر أمريكي  0.5 والخضروات. توفير المدخالت والمعدات والتدريب إلنتاج األرز والكسافا :1الركيزة 

 رمليون دوال 0.1)باإلضافة إلى 

 كتمويل مشترك(

مدغشقر )يتم التنفيذ من خالل 

التسويق مشروع برنامج دعم 

 (الزراعي

 دوار، وإنشاء صندوق ومرافق التسويق تحسين مستودعات ما يعد الحصاد: 4و 2الركيزتان 

لمنظمات المزارعين لتيسير المبيعات الجماعية وإنشاء منصة رقمية للمعلومات المتعلقة باألسعار 

 وفرص السوق.

مليون دوالر أمريكي  0.8

دوالر  000 59)باإلضافة إلى 

 كتمويل مشترك( أمريكي

النيجر )يتم التنفيذ من خالل 

ة األسرية برنامج تنمية الزراع

في مناطق مارادي وتاهوا 

 وزيندر(

 تجهيزتوفير المدخالت، بما في ذلك البذور ومعدات ضخ المياه، إلى جانب معدات  :1الركيزة 

 وحفظ المنتجات الزراعية. 

 مليون دوالر أمريكي 0.7

سان تومي وبرينسيبي )يتم 

التنفيذ من خالل مشروع 

التسويق واإلنتاجية الزراعية 

 والتغذية(

توفير مدخالت اإلنتاج ومدخالت ما بعد الحصاد والتدريب على إنتاج : 4و 2و 1الركائز 

 المحاصيل، والثروة الحيوانية واألسماك ودعم التسويق اإللكتروني والتجارة اإللكترونية. 

مليون دوالر أمريكي  0.2

مليون دوالر  0.3)باإلضافة إلى 

 كتمويل مشترك(

من خالل  التنفيذتوغو )يتم 

مشروع دعم آلية توفير 

الحوافز لتشاطر المخاطر في 

 التمويل الزراعي(

 مليون دوالر أمريكي 0.4 تزويد مزارعي الخضروات بالمدخالت، بما في ذلك مجموعات الري والتدريب.  :1الركيزة 

 


