
 المجلس التنفيذيمذكرة إلى ممثلي الدول األعضاء في 

 األشخاص المرجعيون:

 :نشر الوثائق :األسئلة التقنية

Donal Brown 

 نائب الرئيس المساعد

 دائرة إدارة البرامج

 2448 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 d.brown@ifad.org :اإللكترونيالبريد 

Deirdre Mc Grenra 

 مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية

 والعالقات مع الدول األعضاء

 2374 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 gb@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Ashley Anne Davidson 

 موظفة البرنامج )مرفق تحفيز فقراء الريف(

 2160 5459 06 39+رقم الهاتف: 

 a.davidson@ifad.org :البريد اإللكتروني

 

 الثالثون بعد المائةو الخامسةالدورة  - التنفيذيمجلس ال

 2022 نيسان/أبريل 27-25روما، 

 لالستعراض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document: EB 2022/135/R.17/Add.1 

A 
Agenda 11(a) 

Date: 14 April 2022 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

 الريف فقراء تحفيز مرفق بشأن تحديث



EB 2022/135/R.17/Add.1 

1 

 لمرفق تحفيز فقراء والمبالغ المصروفةالتمويل الموافق عليه  بشأن أحدث األرقام -أوال

 الريف

مليون  2.4مبلغ  أصل مليون دوالر أمريكي من 1.5مبلغ  على الموافقة جرت، المرحلي التقرير صياغة نذم -1

القائم في جمهورية الريف زيادة تمويل مشروع مرفق تحفيز فقراء دوالر أمريكي المتبقي. وكان هدف التمويل 

 88.1صبح مجموع المبلغ الموافق عليه بذلك أهو متوقع في التقرير المرحلي. والكونغو الديمقراطية، وفقا لما 

على األموال  الحصول طلباتوأما . فقط مليون دوالر أمريكي 0.9 يتبق سوى مول مليون دوالر أمريكي،

فيجري ، تحفيز فقراء الريف المتبقية التي ستُستخدم كتمويل إضافي لمشروَعين قائمين من مشروعات مرفق

تنفيذ في لعليها في القريب العاجل. وتواصل اإلدارة تحديد ترتيبات جديدة للموافقة من أجل ا حاليا استعراضها

في البالد، وفقا لما ورد في  إمكانية االحتفاظ باألموال التي جرت الموافقة عليها بالفعلأفغانستان لضمان 

داء األمشروعات ذات لتخصيص األموال ل سيُحتفظ بخيار إعادةتعذّر التوصل إلى حل،  وإذاالتقرير المرحلي. 

 جيد.ال

مليون دوالر أمريكي منذ صدور  5.2قدره  رف مبلغ إضافيصُ فقد وفيما يتعلق بتنفيذ مشروعات المرفق،  -2

في المائة من  80مليون دوالر أمريكي ) 69.2المبلغ المصروف  مجموعالتقرير المرحلي، وبذلك أصبح 

 الغالبية العظمى تزالأفغانستان(. وال  األموال الموافق عليها للمشروعات في باستثناء موال الموافق عليهاألا

وقبل التاريخ  2022في يونيو/حزيران  الموعد النهائينجاز قبل اإللمشروعات على المسار الصحيح نحو ل

اقتراب رصد الحافظة عن كثب مع اإلدارة تواصل  ،ومع ذلكسبتمبر/أيلول.  22المحدد إلنجاز المرفق في 

 إنجاز المرفق.

 نتائج المرفقلولي األ المؤشر -ثانيا

من خالل نظم  ثالبيانات الخاصة بمؤشرات المستويين الثاني والثال تُجمع وفقا لما ورد في التقرير المرحلي، -3

ومع بدء وصول المشروعات إلى نقطة اإلنجاز، فإن العمل جار أيضا حاليا على جمع البيانات التتبع الداخلية. 

األولية المطلوبة لعيّنة من المشروعات من أجل وضع تقرير المستوى األول. وقد أُنجز مؤخرا تقدير سريع 

 12في جيبوتي بدعم من شعبة البحوث وتقدير األثر، ويتوقَّع إدراج  مشروع العينةلتمويل األولى جولة لل

شكل عام، يُتوقّع أن يبدأ جمع البيانات في أكثر من نصف مشروعات العينة بحلول بو مشروعا آخر في العينة.

 .شمولية، وحينئذ يمكن أن يبدأ الصندوق بإعداد رؤية أكثر 2022مايو/أيار 

مدخالت مختلفة لمنتجي المحاصيل والثروة الحيوانية واألسماك، بما  وفيروركز المشروع في جيبوتي على ت -4

لزراعة الباحات الخلفية(، واألسمدة ية لتجديد الغطاء النباتي وبذور الخضروات ذور العلففي ذلك البذور )الب

والمنتجات البيطرية وشباك صيد األسماك. وتظهر نتائج  ،وحجارة اللعق للماشية ،ومنتجات حماية المحاصيل

شارت أاالستقصاء  ملهاالتي شالمعيشية سر في المائة من األ 100و 99العينة التي خضعت للتقدير أن ما بين 

أنها حافظت على، أو حّسنت إنتاجها ومبيعاتها ودخلها وعدد وجباتها وقدرتها على الصمود بعد تنفيذ إلى 

على  ه جرت المحافظةإلى أنالمعيشية في المائة من هذه األسر  57تدخالت المرفق. وإضافة إلى ذلك، أشار 

نساء،  سهاتترأاالستقصاء كانت التي شملها المعيشية في المائة من األسر  50أكثر من وادتها. يأصولها أو ز

عاما(، تماشيا مع الحد  34إلى  15)تتراوح أعمارهم من  شباب سهايترأكان  منهافي المائة  25وأكثر من 

 .لوصول إلى المجموعات المستهدفةفي اهداف ألاألدنى ل


