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 التقرير صياغة منذ الريف فقراء تحفيز مرفق خالل من الموافق عليه التمويل عن معلومات الضميمة هذه تقدم -1

 .الريف فقراء تحفيز مرفقل المانحة الجهات مع مؤخرا قدع   رسمي غير اجتماع عن تقريرا قدمت كما. المرحلي

 عليه الموافق التمويل بشأن األرقام أحدث -أوال

 إطار في أمريكي دوالر مليون 3.2 قدره إضافي مبلغ على الموافقة جرت، المرحلي التقرير صياغة نذم -2

 3.2 وقدره المبلغ هذا تكون. ويأمريكي دوالر مليون 39.8 الموافق عليه المبلغ إجمالي أصبح وبذلك، المرفق

 بوركينا في القائمة الريف فقراء تحفيز مرفق مشروعاتل إضافي تمويل طلبات ستة من أمريكي دوالر مليون

 الجديدة مشروعاتالذخيرة  قيمة وتبلغ. وسيراليون وبرينسيبي تومي وسان ونيبال وغابون وكمبوديا فاسو

 مليون 22 اآلن النهائية الموافقة أو النهائي االستعراض تنتظر التي اإلضافي التمويل وطلبات البلدان متعددة

، نيسان/أبريل منتصف بحلول أمريكي دوالر مليون 61.8 حوالي على الموافقة المتوقع ومن. أمريكي دوالر

 من 1 الشكل في المبينالموافق عليه و للتمويل الرئيسية المراحللتحقيق  على الطريق السليم المرفق يضع مما

 بزيادة، أمريكي دوالر مليون 13 الريف فقراء تحفيز مرفق مشروعات صروفات وبلغت 1.المرحلي التقرير

، المرحلي التقرير في وعلى النحو المشار إليه. الرئيسي التقرير صياغة منذ أمريكي دوالر مليون 0.8 قدرها

 .المقبلين الشهرين خالل الصروفات من أمريكي دوالر مليون 18 مبلغ آخر قدره صرف المتوقع من

 مناقشة مع الجهات المانحة لمرفق تحفيز فقراء الريف بشأن تمديد المرفق -ثانيا

 في ساهمت التي الخمس الحكومات عن ممثلين مع ،2021 آذار/مارس 10 يف، رسمي غير اجتماع ع قد -3

 تاريخ بتمديد الصندوق مقترح هو نوقشت التي الرئيسية الموضوعات أحد وكان. مرفق تحفيز فقراء الريف

 الحكومات ممثلي إلى مكتوبة طلبات الصندوق إدارة أرسلت، االجتماع بل. وقمرفق تحفيز فقراء الريف إكمال

 األموال جميع على الموافقة ضمانو - 2022 عام نهاية حتى - شهرا 12 لمدة المرفق لتمديد الخمس المانحة

وهناك حاجة إلى . 2022 حزيران/يونيو بحلول مشروعاتال جميع واستكمال 2021 حزيران/يونيو بحلول

 متوقعا كان مما أطول لفترة مستمرةأصحاب الحيازات الصغيرة  المنتجين على الجائحة وآثارها ألن التمديد

 2022 عام منتصف حتى مرفق تحفيز فقراء الريف مشروعات بعض تنفيذ فترة تمديد سيضمن :األصل في

 وبسبب، ذلك إلى اإلضافة. وبالممتدة التحديات هذه مواجهة في المنتجين صغار لدعم لألموال استخدام أفضل

 الالزم الوقت من أساسا تنبع والتي، الريف فقراء تحفيز مرفق مشروعات استهالل في التأخيرات بعض

 وأثناء. التنفيذ لبدء أطول وقتا المشروعات بعض استغرقت، الحكومات مع التمويل اتفاقيات بشأن للتفاوض

 مستوى على المرفق تنفيذ من المستفادة لدروسا جمع إلى الحاجةعلى  أيضاالضوء  الممثلون سلط، المناقشة

 األسابيع في الصدد هذا في إجراءاتالصندوق  إدارة تتخذ. وسمنتظمبشكل  المؤسسي والمستوى المشروع

 إدارة تكون أن المتوقع ن. ومالمعرفة إلدارة قوية استراتيجية على األخيرة اللمسات وضع خالل من المقبلة

تقاسم تفاصيل االتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الجهات المانحة لمرفق  من يمكنها وضع فيالصندوق 

 تحفيز فقراء الريف بشأن التمديد في األسابيع المقبلة.

 

                                           
مليون دوالر أمريكي  86.9مبلغ ق عليه بحلول نهاية أبريل/نيسان؛ ومليون دوالر أمريكي يواف   71.9مبلغ المراحل الرئيسية هي:  1

 .2019ق عليه بحلول نهاية يونيو/حزيران مليون دوالر أمريكي يواف   93مبلغ ق عليه بحلول نهاية مايو/أيار؛ ويواف  


