الفعالية اإلمنائية للصندوق

أبرز مالمح تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق لعام *2014

مدى وصول املشروعات التي يدعمها الصندوق إلى املستفيدين في عام **2013
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(النسبة املئوية للمشروعات املنجزة في نطاق النتائج املرضية)
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مستهدف 2015

نسبة النساء إلى الرجال من األشخاص الذين يحصلون على خدمات

* ميكن االطالع على معلومات أشمل عن أداء الصندوق في تقرير الفعالية اإلمنائية للصندوق
https://webapps.ifad.org/members/eb/113/docs/EB-2014-113-R-11.pdf

** تقيس املؤشرات العدد التراكمي لألشخاص (مصنفني بحسب نوع اجلنس) الذين يتلقون خدمات من جميع املشروعات اجلارية في سنة معينة .وفي حني تبلّغ املؤشرات
اخملتلفة عن عدد املشاركني في نشاط مشروع ما ،يأخذ الرقم اإلجمالي للوصول بعني االعتبار جميع املستفيدين املباشرين ،مبا في ذلك أفراد نفس األسرة.
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(النسبة املئوية للبرامج القطرية اجلارية في نطاق النتائج املرضية)
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y yحتقيق أهداف طموحة لعام  2015فيما يتعلق بعدد األشخاص الذين
يتم انتشالهم من قبضة الفقر أولوية حاسمة بالنسبة للصندوق.
ويتم إجراء سلسلة من تقييمات األثر من أجل قياس التقدم احملرز
نحو هذه األهداف وتوليد تعلم يستند إلى األدلة من البرامج التي
يدعمها الصندوق.
 y yنشر تقرير جتميعي عن تقييمات األثر التي يتم إجراؤها بحلول نهاية
عام .2015
y yتستمر جودة تصميم املشروعات في التحسن ،ومن احملتمل أن يتحقق
معظم أهداف عام  2015في هذا اجملال.
y yمت تقليص جتاوز املدة احملددة للمشروعات إلى ما دون املستوى املستهدف
لعام  ،2015مما يعكس اهتماما أكبر من قبل إدارة الصندوق بإيصال
اخلدمات في الوقت املناسب.
y yتستمر حصة الوظائف اخملطط لها في املكاتب القطرية للصندوق في
االرتفاع ،مما يعكس توجه الصندوق نحو الالمركزية.
y yكان أداء املشروعات في الدول الهشة ضعيفا باملقارنة مع املشروعات في
الدول غير الهشة .ويؤكد هذا على احلاجة إلى إيالء اهتمام خاص بتعزيز
التسيير والقدرات املؤسسية ،وهو أمر يسعى إليه الصندوق من خالل ،بني
جملة أمور أخرى ،برنامج مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
y yيشكل تغير املناخ تهديدا خطيرا لسبل عيش املزارعني الفقراء أصحاب
احليازات الصغيرة في البلدان النامية .وبرنامج التأقلم لصالح زراعة
أصحاب احليازات الصغيرة يعمل بشكل كامل وميثل أكبر مبادرة بشأن
تغير املناخ ألصحاب احليازات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

*** تشمل النتائج تقديرات من أحدث مسحني استقصائيني سنويني للعمالء في  2013و 2014يغطيان ما مجموعه  70بلدا.
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